
i 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

เพื่อวุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขาวชิาวสัิญญีวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ฉบับ พ.ศ. 2561 

  

 



ii 
 

สารบาญ 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หน้า 
1. ช่ือหลกัสตูร 1 
2. ช่ือวฒิุบตัร 1 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  1 
4. พนัธกิจของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 1 
5. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 2 
6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 4 

6.1. วิธีการให้การฝึกอบรม 4 
6.2. เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 14 
6.3. การท าวิจยั ขัน้ตอนการท างานวิจยั เพ่ือวฒิุบตัร สาขาวิสญัญีวิทยา 18 
6.4. จ านวนปีของการฝึกอบรม 3 ปี 22 
6.5. การบริหารจดัการการฝึกอบรม 22 
6.6. สภาวะการปฏิบตัิงาน 22 
6.7. การวดัและประเมินผล 23 

7. การรับและคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 31 
8. อาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม 33 
9. ทรัพยากรทางการศกึษา 34 
10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 35 
11. การทบทวน / พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม 35 
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 36 
13. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 36 
ภาคผนวกท่ี 1   คณะกรรมการศกึษาหลงัปริญญา กรรมการตดิตามและประเมินทกัษะทางคลินิก 38, 39 
ภาคผนวกท่ี 2 ทรัพยากรส าหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิสญัญีวิทยา 40 
ภาคผนวกท่ี 3   เนือ้หาสงัเขปของการฝึกอบรม 52 
ภาคผนวกท่ี 4   Clinical skills in anesthesia 79 
ภาคผนวกท่ี 5 Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable 
Professional Activity 

107 

ภาคผนวกท่ี 6 การประเมินเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม สาขาวิสญัญีวิทยา 

143 

 

 



1 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฉบับ พ.ศ. 2561 
 

 

1. ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 
                           ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญัญีวิทยา 
(ภาษาองักฤษ) Residency training in Anesthesiology 

 

2. ช่ือวุฒบัิตร 
          ช่ือเตม็ 

(ภาษาไทย)       วฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญัญีวิทยา 
         (ภาษาองักฤษ)    Diploma of the Thai Board of Anesthesiology 
         ช่ือย่อ 
          (ภาษาไทย) ว.ว. สาขาวิสญัญีวิทยา 
          (ภาษาองักฤษ) Diploma Thai Board of Anesthesiology 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

4. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

ผลิตวสัิญญีแพทย์ที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวจิยัที่มีคุณค่า 
ให้บริการทางการแพทย์ และวชิาการ เพื่อชีน้ าสังคม เป็นแหล่งอ้างองิทาง
วชิาการของชาต ิ และนานาชาต ิ ประชาคมมีคุณภาพชีวติที่ดี มีความภมูิใจใน
สถาบัน 

วิสญัญีแพทย์ท่ีมีคณุภาพของหลกัสตูรมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
1.  เป็นวิสญัญีแพทย์ท่ี 

- มีความรู้เก่ียวกบัพืน้ฐานของการให้ยาระงบัความรู้สกึ (กายวิภาค ฟิสิกส์ ชีวเคมี เภสชัวิทยา 
สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา) การให้ยาระงบัความรู้สกึทกุสาขา การกู้ ชีพชัน้สงู การดแูลผู้ ป่วย
วิกฤต และผู้ ป่วยโรคปวด และกระบวนการคณุภาพและความปลอดภยั 
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- มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพวิสญัญีแพทย์ 

- สามารถคิดวางแผนอยา่งมีวิจารณญาณ คดิริเร่ิมสร้างสรรค์ และคดิแก้ปัญหาเก่ียวกบัการให้ยา
ระงบัความรู้สึก การกู้ ชีพชัน้สงู การดแูลรักษาผู้ ป่วยวิกฤต และผู้ ป่วยโรคปวดได้อยา่งเหมาะสม 

- มีทกัษะในการให้ยาระงบัความรู้สกึ การกู้ ชีพชัน้สงู การดแูลรักษาผู้ ป่วยวิกฤตและผู้ ป่วยโรคปวด 
รวมทัง้การปฏิบตังิานตามกระบวนการคณุภาพและความปลอดภยัได้อยา่งเหมาะสม 

- มีทกัษะทางการส่ือสาร ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ ตดิตาม
ความก้าวหน้าทางด้านวิสญัญีวิทยา ทกัษะทางคณิตศาสตร์ และสถิต ิและทกัษะการบริหารจดัการ 

- สามารถสร้างงานวิจยัด้านวิสญัญีวิทยา และน าไปประยกุต์ใช้ในเวชปฏิบตัิ 
- ใฝ่รู้ และรู้จกัวิธีการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือหาความรู้ด้านวิสญัญีวิทยา การกู้ ชีพชัน้สงู การดแูล

รักษาผู้ ป่วยวิกฤต และผู้ ป่วยโรคปวด และกระบวนการคณุภาพและความปลอดภยั 

- มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ  
- ตระหนกัถึงความส าคญั รู้จกัวิธีการ และดแูลสขุภาพกายและจิตของตนเอง มีบคุลิกภาพท่ีเหมาะสม 

ปรับตวัได้ ทนสภาพกดดนัได้ 

- มีจิตอาสาและส านกึสาธารณะ 
- เป็นวิสญัญีแพทย์ท่ีด ารงคณุคา่แหง่ความเป็นไทย 

2. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละผลิตผลงานทางวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง บกุเบกิวิชาการด้วยงานวิจยัท่ีมี
คณุภาพอนัเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน การวางแผน การก าหนดนโยบายและแก้ปัญหา
สาธารณสขุของประเทศ 
    

5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสญัญีวิทยาต้องมีคณุสมบตัแิละความรู้ความสามารถขัน้
ต ่าตามสมรรถนะหลกั (competency) ทัง้ 6 ด้านดงันี ้

5.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
ก. มีทกัษะในการดแูลด้านวิสญัญีวิทยาในระยะก่อน ระหวา่ง และหลงัผา่ตดั รวมทัง้

ภาวะแทรกซ้อนจากการระงบัความรู้สกึ 
ข. มีทกัษะในการระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป เฉพาะสว่น และ เฝา้ระวงัระหวา่งการระงบัความรู้สกึ 

ส าหรับหตัถการตา่งๆ และในผู้ ป่วยชนิดตา่งๆ 
ค. มีทกัษะในการดแูลทางเดนิอากาศหายใจ (airway management)  
ง. มีทกัษะในการชว่ยฟืน้คืนชีพผู้ ป่วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation) 
จ. มีทกัษะในการดแูลและรักษาผู้ ป่วยวิกฤต และ การบ าบดัทางระบบหายใจ (respiratory care) 
ฉ. มีทกัษะในการดแูลและรักษาผู้ ป่วยท่ีมีความปวด 
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5.2 ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) 

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกาย และจิตใจท่ีเก่ียวข้องกบัวิสญัญีวิทยา 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขาวิสญัญีวิทยา  

5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 
Improvement) 

ก. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้  
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์ 
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ 

5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. น าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ให้แพทย์ นกัศกึษาแพทย์ และบคุลากรทางการแพทย์ 
ค. ส่ือสารให้ข้อมลูแก่ญาต ิและผู้ ป่วย ได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตาเคารพ

การตดัสินใจและศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์  
ง. มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี  ท างานกบัผู้ ร่วมงานทกุระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จ. เป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบคุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางวิสญัญีวิทยา 

5.5 ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 
ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคตอินัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาติ ผู้ ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชมุชน 
ข. มีทกัษะด้านท่ีไมใ่ชเ่ทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ท่ี

เก่ียวข้องได้เหมาะสม  
ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต (continuous 

professional development)   
ง. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 
จ. ค านงึถึงผลประโยชน์สว่นรวม 

5.6 การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย  
ค. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เป็นหลกัสตูรท่ีฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิสญัญีวิทยา ควบคูไ่ปกบัหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาวิสญัญีวิทยา แพทย์ประจ าบ้านจะ
ได้รับการฝึกอบรมโดยมีการสอนความรู้ภาคทฤษฎีคูไ่ปกบัการฝึกปฏิบตังิาน โดยจะเพิ่มความยาก
และซบัซ้อนของผู้ ป่วยให้มากขึน้ตามปีการฝึกอบรม 
6.1.1 สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) การฝึกปฏิบัตงิานเป็นความส าคัญของ

การพัฒนาความเป็นวิชาชีพ แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการจดัให้หมนุเวียนไปปฏิบตังิานใน
สายงานตา่งๆเทา่เทียมกนั โดยมีตารางการฝึกอบรมตามชัน้ปี (ตารางท่ี 1 และ 2) คือ  

ก. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 เรียนรู้เก่ียวกบัการดแูลทางวิสญัญีระดบัไมซ่บัซ้อน ได้แก่ 
- การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดัศลัยกรรมทัว่ไป 
- การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดัระบบทางเดนิปัสสาวะ 
- การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดัสตูิ-นรีเวชวิทยา 
- การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดัศลัยกรรมกระดกู 
- การดแูลผู้ ป่วยทางวิสญัญีนอกห้องผา่ตดั 
- การแปลผลภาพจากการตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัด้านวิสญัญีวิทยา 

ข. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2, 3 เรียนรู้เก่ียวกบัการดแูลทางวิสญัญีระดบัซบัซ้อน ได้แก่ 

- การดแูลทางวิสญัญีของแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 ในระดบัท่ีซบัซ้อน 
- การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดัศลัยกรรมหวัใจ หลอดเลือด และทรวงอก 

- การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดัระบบประสาท 
- การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับเด็ก 

- การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับผู้ ป่วยทางสตูกิรรม 

- การระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมตกแตง่ และเสริมสร้าง 
- การระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดัจกัษุ โสต ศอ นาสิก 

- การดแูลผู้ ป่วยระยะวิกฤตและในหออภิบาล 
- การดแูลผู้ ป่วยปวดเฉียบพลนัและเรือ้รัง 

- อายรุศาสตร์หน่วยโรคหวัใจและโรคปอด 
- การดแูลระบบหายใจ (respiratory care and inhalation therapy) 

- วิชาเลือก 
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ตารางท่ี 1 แผนการสอนด้านสมรรถนะการดแูลผู้ ป่วย 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 
รายวิชาในหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู 

ROTATION 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับผู้ ป่วยท่ีมารับการ
ผา่ตดั   
- ศลัยกรรมทัว่ไป 

- ระบบทางเดนิปัสสาวะ 
- สตูิ-นรีเวชวิทยา 

- ศลัยกรรมกระดกู 
การดแูลผู้ ป่วยทางวิสญัญีนอกห้องผา่ตดั 

Clinical Anesthesiology 
 

GEN, URO, COLO, OB-
GYN, ORTHO 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับผู้ ป่วยไมซ่บัซ้อน
ท่ีมารับการผา่ตดัฉกุเฉิน 

Emergency Anesthesia I การอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 

การชว่ยฟืน้คืนชีพผู้ ป่วย Emergency Anesthesia I ACLS workshop 
การแปลผลภาพจากการตรวจวินิจฉยัทางรังสี
วิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัด้านวิสญัญีวิทยา 

Basic diagnostic imaging 
for anesthesiologists 

XRAY 

 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 
รายวิชาในหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู 

ROTATION 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดัหวัใจ 
หลอดเลือด และทรวงอก 

CVT Anesthesia I CVT 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับเด็ก Pediatric Anesthesia I PED 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดัระบบ
ประสาท 

Neuroanesthesia NEURO 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดั
ศลัยกรรมตกแตง่ และเสริมสร้าง 

 PLASTIC 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดัตา ห ูคอ 
จมกู 

Anesthesia for 
Ear – Nose – Throat Surgery 

ENT 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับผู้ ป่วยซับซ้อน
ท่ีมารับการผา่ตดัฉกุเฉิน 

Emergency Anesthesia II ON CALL 

การดแูลทางวิสญัญีของแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 ใน
ระดบัท่ีซบัซ้อน 

 MAJOR 
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แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 
รายวิชาในหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู 

ROTATION 

การดแูลผู้ ป่วยระยะวิกฤตและในหออภิบาล 
การดแูลระบบหายใจ (respiratory care and 
inhalation therapy) 

Critical care medicine for 
Anesthesiologists I 

ICU 

การดแูลผู้ ป่วยโรคปวดเฉียบพลนัและเรือ้รัง  
 

Pain Therapy PAIN (chronic) 
 ACP / PACU 

อายรุศาสตร์หน่วยโรคหวัใจและโรคปอด Clinical Cardiology for 
Anesthesiologists 
Clinical Pulmonary Diseases 
for Anesthesiologists 

CARDIO / CHEST 

 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 
รายวิชาในหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู 

ROTATION 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดั
ศลัยกรรมหวัใจ หลอดเลือด และทรวงอก 

CVT Anesthesia II CVT  

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับเด็กและทารกที่
ซับซ้อน 

Pediatric Anesthesia II PED 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับผู้ ป่วยทางสตูกิรรม Obstetric Anesthesia Painless labor  

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดั
ศลัยกรรมตกแตง่ และเสริมสร้าง / การให้ยาระงบั
ความรู้สกึส าหรับการผ่าตดัตา ห ูคอ จมกู 

 PLASTIC / ENT / EYE 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับผู้ ป่วยซับซ้อน
ท่ีมารับการผา่ตดัทางศลัยกรรมกระดกู 

 ORTHO 

การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับผู้ ป่วยซับซ้อน
มากท่ีมารับการผา่ตดัฉกุเฉิน 

Emergency Anesthesia III ON CALL 

การดแูลผู้ ป่วยระยะวิกฤตและในหออภิบาล     
การดแูลระบบหายใจ (respiratory care and 
inhalation therapy) 

Critical Care Medicine for 
Anesthesiologists II 

ICU SURGERY 
ICU CVT 

การดแูลระบบหายใจ (respiratory care and 
inhalation therapy) 

 INHALATION RAMA 

วิชาเลือก  ELECTIVE* 
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ตารางท่ี 2 ตารางการหมนุเวียนของแตล่ะปีการฝึกอบรม 

ปีการ
ฝึกอบรม 

กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย 

1 GEN, URO, COLO, OB-GYN, ORTHO  XRAY 

2 PED NEURO CVT PAIN ICU PLASTIC ENT MAJOR CHEST/ 
CARDIO 

ACP/ 
PACU 

3 PED CVT ICU P/E PAINLESS 
INH 

RAMA 
ORTHO ELECTIVE ELECTIVE 

 

หลกัสตูรฯ จดัเวลาให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือกฝึกอบรมในสาขาวิชาท่ีสนใจเป็นเวลา 2 

เดือน สถาบนัท่ีแพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือกไปฝึกอบรมในวิชาเลือกได้แก่  

1. สถาบนัในประเทศ  
- สถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านวิสญัญีวิทยาทกุแหง่ 
- โรงพยาบาลระดบัทัว่ไป ระดบัศนูย์ ท่ีมีวิสญัญีแพทย์ประจ า 

2. สถาบนัตา่งประเทศ โรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียนแพทย์หรือมีการฝึกอบรมวิสญัญีแพทย์ 
 แพทย์ประจ าบ้านท่ีมีเกรดเฉล่ียน้อยกวา่ 3.00 การเลือก  elective ต้องผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญา 
6.1.2 ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและ

สังคมรอบด้าน (Medical Knowledge and Skills) (ตารางท่ี 3) 
ก. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 เรียนรายวิชาพืน้ฐานทัว่ไป และพืน้ฐานทางวิสญัญีวิทยา คูไ่ปกบัการ

ฝึกปฏิบตัใิห้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดั และผู้ ป่วยท่ีไมซ่บัซ้อน 
ข. แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2, 3 เรียนรายวิชาการให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผ่าตดัเฉพาะทาง

หรือผู้ ป่วยซับซ้อน และปฏิบตังิานในสาขาวิชาเฉพาะทางตา่งๆ ของวิสญัญีวิทยา 
ค. แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เชน่ interesting case, morbidity-

mortality conference, journal club เป็นต้น  
ง. แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการ  และ เคร่ืองมือใหม่ๆ   ท่ีใช้ใน

วิสญัญีวิทยา 
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ตารางท่ี 3 แผนการฝึกอบรมการสอนภาคทฤษฎีคูก่บัการฝึกปฏิบตัิ 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 

ความรู้ 
รายวิชาทฤษฎีในหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

รายวิชาปฏิบัตใินหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

พืน้ฐานการแพทย์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 
(Correlated basic medical 
science) 

 

ความรู้ภาษาองักฤษทาง
การแพทย์ 

ภาษาองักฤษส าหรับแพทย์  
(English for medical graduates) 

 

ความรู้ด้านการบริหารทาง
การแพทย์ 

การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม 
(General administration in medical 
practice) 

 

ความรู้พืน้ฐานส าหรับการระงบั
ความรู้สกึ คือ สรีรวิทยา, เภสชั
วิทยา, ชีวเคมี, ฟิสิกส์, เคร่ืองมือ
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิสญัญี
วิทยา 

วิทยาศาสตร์ทางวิสญัญีวิทยา 
(Sciences in Anesthesiology) 

วิสญัญีวิทยาคลินิก (Clinical 
Anesthesiology)  

- การปฏิบตังิานการให้ยาระงบั
ความรู้สกึส าหรับผู้ ป่วยท่ีมารับการ
ผา่ตดัทัว่ไป 

- การเขียนรายงานกรณีผู้ ป่วย (case 
report) 

ความรู้พืน้ฐานด้านวิสญัญี
วิทยา คือ เทคนิคการระงบั
ความรู้สกึ การติดตามเฝา้ระวงั
ผู้ ป่วย การให้ยาระงบัความรู้สกึ
ส าหรับผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดั
ทัว่ไปและผู้ ป่วยโรคตา่งๆ 

หลกัการทางวิสญัญีวิทยา  
(Principles in Anesthesiology) 

การแปลผลภาพจากการตรวจ
วินิจฉยัทางรังสีวิทยาท่ีเก่ียวข้อง
กบัด้านวิสญัญีวิทยา 

รังสีวิทยาพืน้ฐานส าหรับวิสญัญีแพทย์ 
(Basic diagnostic imaging for 
anesthesiologists) 

รังสีวิทยาพืน้ฐานส าหรับวิสญัญีแพทย์ 
(Basic diagnostic imaging for 
anesthesiologists) 

ความรู้พืน้ฐานด้านการวิจยั Special project I, II การท าวิจยั 
ความรู้ตามหวัข้อท่ีก าหนดให้
หรือเลือก  

Update Anesthesia I การน าเสนอหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
collective review 
การเขียนรายงาน collective review 

ความรู้หรือการวิพากษ์บทความ การน าเสนอและวิพากษ์วารสารทาง
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แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 

ความรู้ 
รายวิชาทฤษฎีในหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

รายวิชาปฏิบัตใินหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

จากวารสาร การแพทย์ (journal club) 
หรือเข้าร่วมกิจกรรม journal club 

การดแูลผู้ ป่วยด้านตา่งๆ  case conference, morbidity and 
mortality conference, ethic 
conference, ICU conference, pain 
conference 

การน าเสนอ หรือเข้าร่วมกิจกรรม 

การชว่ยฟืน้ชีวิตชัน้สงู ACLS workshop ACLS workshop 
การใช้เคร่ือง PCA PCA workshop การปฏิบตังิานจริงกบัผู้ ป่วย 
 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 

ความรู้ 
รายวิชาทฤษฎีในหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

รายวิชาปฏิบัตใินหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

- การให้ยาระงบัความรู้สกึ
ส าหรับการผา่ตดัเฉพาะด้าน
หรือผู้ ป่วยซบัซ้อน  

- การดแูลความปวด  
- การดแูลระบบหายใจ  
- การดแูลผู้ ป่วยระยะวิกฤตและ
ในหออภิบาล     

 
Principle of anesthesia in specialties I 

- CVT Anesthesia I  
- Pediatric Anesthesia I  

- Neuroanesthesia 
- Anesthesia for ENT Surgery 
- Emergency Anesthesia II 
- Critical Care Medicine for 

Anesthesiologists I 

- Pain therapy  
- Anesthesia for plastic surgery 

(rotation) 
การรวบรวมความรู้ใหม่ตาม
หวัข้อท่ีก าหนด (Advanced in 
anesthesia) 

 
Update Anesthesia II 

การน าเสนอหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
advanced in anesthesia 
 

ความรู้หรือการวิพากษ์บทความ
จากวารสาร 

การน าเสนอและวิพากษ์วารสาร
ทางการแพทย์ (journal club) 
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แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 

ความรู้ 
รายวิชาทฤษฎีในหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

รายวิชาปฏิบัตใินหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

หรือเข้าร่วมกิจกรรม journal club 
การดแูลระบบไหลเวียนเลือด
โดยใช้เคร่ือง ultrasound 

Hemodynamic workshop Hemodynamic assessment on 
patients 

การระงบัความรู้สกึเฉพาะสว่น
โดยใช้เคร่ือง ultrasound 

Regional anesthesia workshop Regional anesthesia in patients 

การดแูลทางเดนิหายใจ Airway management workshop Airway management in patients 
การดแูลผู้ ป่วยด้านตา่งๆ case conference, morbidity and 

mortality conference, ethic 
conference, ICU conference, pain 
conference 

การน าเสนอหรือเข้าร่วมกิจกรรม 

 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 

ความรู้ 
รายวิชาทฤษฎีในหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

รายวิชาปฏิบัตใินหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

- การระงบัความรู้สกึส าหรับ
การผา่ตดัผา่ตดัเฉพาะด้านท่ี
ซบัซ้อน  

- การดแูลความปวด  
- การดแูลระบบหายใจ และการ
ดแูลผู้ ป่วยระยะวิกฤตและใน
หออภิบาล     

 
Principle of Anesthesia in Specialties II 

- CVT Anesthesia II  
- Pediatric Anesthesia II 
- Obstetric anesthesia  

- Anesthesia for ENT/plastic 
Surgery 
- Emergency Anesthesia II 

- Critical Care Medicine for 
Anesthesiologists II  

ความรู้ใหม่ตามหวัข้อท่ีก าหนด
หรือเลือก  

Update Anesthesia III 

การน าเสนอหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
advanced in anesthesia 
 

ความรู้หรือการวิพากษ์บทความ การน าเสนอและวิพากษ์วารสาร
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แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 

ความรู้ 
รายวิชาทฤษฎีในหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

รายวิชาปฏิบัตใินหลกัสตูร  
ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

จากวารสาร ทางการแพทย์ 
หรือเข้าร่วมกิจกรรม journal club 

ความรู้ด้านกฎหมายและ
จริยธรรมทางการแพทย์ 

Laws and Ethics in Anesthesia 
Basic correlated medical sciences 

Ethic conference 
Family meeting in ICU rotation 

การดแูลผู้ ป่วยด้านตา่งๆ case conference, morbidity and 
mortality conference, ethic 
conference, ICU conference, pain 
conference 

การน าเสนอหรือเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
ตารางท่ี 4 กิจกรรมทางวิชาการรายสปัดาห์ 

 7.30-8.30 12.00-13.00 13.00-14,00 15.00-16.00 
วนัจนัทร์ Lecture     
วนัองัคาร Pain topics / ICU 

conference 
Interhospital lecture 

 

วนัพธุ Advanced in anesthesia ICU Journal club  Case conference / 
MM conference / 
ethic conference 

วนัพฤหสั Topics Journal club  Interdepartment 
ICU conference 

 

วนัศกุร์ collective review / pain 
conference 

   

 
 

6.1.3 การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and 
Improvement) แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปีควร 

ก. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ  
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ข. ปฏิบตังิานสอนนิสิตนกัศกึษาแพทย์ หรือนกัศกึษาวิสญัญีพยาบาล(ถ้ามี) หรือแพทย์ประจ า
บ้านรุ่นหลงัได้ 

ค. บนัทกึข้อมลูในเวชระเบียนผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ 
ง. ต้องท างานวิจยั ได้แก่ งานวิจยัแบบ retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional 

study โดยเป็นผู้วิจยัหลกัหรือร่วม 

 

ตารางท่ี 5 แผนการสอนการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1-3 รายวิชาในหลกัสตูร ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 
การเรียนรู้ในการดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ รายวิชาและ rotation ภาคปฏิบตัิ 

รายวิชาการบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม 
รายวิชา Laws and Ethics in  Anesthesiology 

ปฏิบตังิานสอนนิสิตนกัศกึษาแพทย์ หรือแพทย์ประจ า
บ้านรุ่นหลงั 

รายวิชา Emergency Anesthesia I, II III 
รายวิชา Update anesthesia I, II, III 

บนัทกึข้อมลูในเวชระเบียนผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ Introduction to anesthesiology 
การอบรมการบนัทึกใบบนัทึกการระงบัความรู้สึกทาง
อิเลคโทรนิค (electronic anesthesia records) 
การตรวจสอบใบบนัทกึการระงบัความรู้สึกโดย
อาจารย์ผู้ควบคมุ 

ท างานวิจยั ได้แก่ งานวิจยัแบบ retrospective หรือ 
prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจยั
หลกัหรือร่วม 

รายวิชา Special Project I และ II 
การน าเสนอ proposal และผลงานวิจยั 

  
6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์

ประจ าบ้านทกุชัน้ปีต้อง 
ก. เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร 
ข. ปฏิบตังิานสอนนิสิต/นกัศกึษาแพทย์ และนกัศกึษาวิสญัญีพยาบาล (ถ้ามี) และแพทย์

ประจ าบ้านรุ่นหลงั 
ค. น าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการได้ เชน่ case conference 

เป็นต้น 
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ตารางท่ี 6 แผนการสอนทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร 

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1-3 รายวิชาในหลกัสตูร ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 
การเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร รายวิชาปฏิบตัิทกุรายวิชา 

รายวิชา English for medical graduates 
Counseling และ Anesthesiologist nontechnical 
skill (ANTS) workshop 

ปฏิบตังิานสอนนิสิต/นกัศกึษาแพทย์ และนกัศกึษา
วิสญัญีพยาบาล (ถ้ามี) และแพทย์ประจ าบ้านรุ่นหลงั 

รายวิชา Emergency Anesthesia I, II III 
รายวิชา Update anesthesia I, II, III 

น าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม
วิชาการได้ เชน่ case conference 

กิจกรรม case conference, ICU conference 
รายวิชา Update anesthesia I, II, III 

 
6.1.5 ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปีต้อง 

ก. มีคณุธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ ค านงึถึงผลประโยชน์สว่นรวม 
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
ค. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบรูณาการทางการแพทย์ 
ง. พฒันาตนเองให้มีเจตคตท่ีิดีระหวา่งการปฏิบตังิานดแูลผู้ ป่วย โดยเข้าอบรม counseling 

และ anesthesia non-technical skills 
ตารางท่ี 7 แผนการสอนความเป็นมืออาชีพ   

แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1-3 รายวิชาในหลกัสตูร ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 
มีคณุธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ ค านงึถึงผลประโยชน์
สว่นรวม 

รายวิชาปฏิบตัิทกุรายวิชา 
Laws and Ethic in Anesthesiology 

มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้
เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

Update anesthesia I, II, III 

กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบรูณาการทางการแพทย์ ICU / ethics / pain conference / MM conference 
พฒันาตนเองให้มีเจตคตท่ีิดีระหวา่งการปฏิบตังิาน รายวิชาปฏิบตัิทกุรายวิชา 

Counseling / ANTS workshop 
 

6.1.6 การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
แพทย์ประจ าบ้านทกุชัน้ปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบคณุภาพของโรงพยาบาล, 
patient  safety, crisis resource management, กระบวนการคณุภาพและความปลอดภยัทาง
วิสญัญี รวมทัง้ระบบประกนัสขุภาพของชาติ 
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ตารางท่ี 8 แผนการสอนการปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1-3 รายวิชาในหลกัสตูร ป.บณัฑิตชัน้สงู / กิจกรรม 

การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบคณุภาพของโรงพยาบาล, 
patient  safety, crisis resource management, 
กระบวนการคณุภาพและความปลอดภยัทางวิสญัญี 
รวมทัง้ระบบประกนัสขุภาพของชาติ 

การปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้านของภาควิชา 
รายวิชา General administration in medical practice 
Introduction to anesthesiology 
Case / morbidity and mortality conference 

 

ในกระบวนการเรียนรู้ 6.1.1-6.1.6 หลกัสตูรฯ ก าหนดให้ 

- ต้องมีอาจารย์ก ากบัดแูล (supervision)  
- อาจารย์มีการประเมินคา่ (appraisal) และการให้ข้อมลูปอ้นกลบั (feedback) แกแ่พทย์ประจ าบ้าน 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องแสดงความรับผิดชอบตอ่กระบวนการเรียนรู้ของตนเองและมีกระบวนการสะท้อน
การเรียนรู้ (self-reflection) 

ข้อตกลงของการปฏิบตังิาน พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ของแพทย์ประจ าบ้านคือ 

- มีความรับผิดชอบตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบตัิกบัผู้ ป่วยและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องด้วยคณุธรรม มารยาทแหง่วิชาชีพ เคารพสิทธิผู้ ป่วย แนวปฏิบตัิ
ของสถาบนั และเร่ืองความเสมอภาค  

- ปฏิบตัิตนอยูใ่นศีลธรรม จรรยาบรรณท่ีถกูต้อง 
- ไมเ่สพสารเสพตดิ 

หากแพทย์ประจ าบ้านไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลง คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาจะพิจารณาลงโทษตามความ
รุนแรงของความผิดตัง้แตก่ารวา่กลา่วตกัเตือน ภาคทณัฑ์ จนถึงการยตุิการฝึกอบรม 

 
6.2. เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 

6.2.1. ความรู้พืน้ฐานของวิสัญญีวิทยา และระบบท่ีเก่ียวข้อง ใน ภาคผนวกที่ 3  
6.2.2. โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบง่เป็น 

ระดับที่ 1  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือมี
ความส าคญั  ซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  2  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบน้อยกว่าระดบั  1  
และมีความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ ภายใต้การควบคมุของอาจารย์ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตัวผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซับซ้อน  ซึ่งแพทย์
ประจ าบ้าน  อาจดแูลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย 
และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคในกลุม่นีอ้ย่างพอเพียง 
ตามที่ก าหนดใน clinical skills ด้านต่างๆ ในภาคผนวกที่ 4 
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6.2.3. หัตถการทางวิสัญญีวิทยา แบง่เป็น 
ระดับที่ 1  หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง   
ระดับที 2  หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้  (ท าภายใต้การดแูลของผู้ เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ 3  หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ชว่ยท าหรือได้เห็น) 
ตามที่ก าหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ ใน   ภาคผนวกที่ 5 

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

1. การประเมินและเตรียมผู้ ป่วยก่อนการระงบัความรู้สึก (Provide preanesthetic 
evaluation and preparation) 

2. การวางแผนและด าเนินการดแูลผู้ ป่วยระหว่างการระงบัความรู้สกึ (Provide plan and 
conduct of anesthesia) 

3. การใช้และแปลผลอปุกรณ์ติดตามเฝา้ระวงัผู้ ป่วยและเคร่ืองมือต่างๆท่ีเก่ียวข้อง (Use 
and interpret anesthetic monitoring and equipment) 

4. การดแูลผู้ ป่วยระหวา่งและหลงัการระงบัความรู้สกึ (Provide intra and post anesthetic 
care) 

5. การดแูลทางเดนิอากาศหายใจ (Manage airway) 
6. การมีทกัษะทางเทคนิคทางวิสญัญีวิทยา (Demonstrate technical skills) 
7. การจดัการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation) 
8. การจดัการภาวะแทรกซ้อนระหวา่งการระงบัความรู้สึกหรือระหวา่งการผา่ตดั (Manage 

peri-anesthetic /peri-procedural complications) 
9. การมีทกัษะปฏิสมัพนัธ์การส่ือสาร และการท างานเป็นทีม (Demonstrate 

communication and team working skills) 
10. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและทกัษะท่ีไมใ่ชท่างเทคนิค (Demonstrate 

professionalism and non-technical skills) 
ตามที่ก าหนดใน assessment of entrustable professional activity ด้านต่างๆ ตาม
ก าหนดเวลาที่สมควรจะท าได้ (milestones) ในภาคผนวกที่ 5 
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ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency ด้านต่างๆ  

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 

          
 

6.2.5. การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ 
ก. ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

1. การส่ือสารและการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์, ผู้ ร่วมงาน, ผู้ ป่วยและญาติ 
2. การดแูลผู้ ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต 
3. การบอกขา่วร้าย 
4. ปัจจยัท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทย์และผู้ ป่วย  
5. การบริหารจดัการ difficult case 
6. การตระหนกัรู้พืน้ฐานความเช่ือทางสขุภาพท่ีตา่งกนั 

ข. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
1. การบริบาลโดยมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง patient-centered care 

- การยึดถือประโยชน์ของผู้ ป่วยเป็นหลกั  
- ค านงึถึงความปลอดภยัและสิทธิของผู้ ป่วย 

2. พฤตนิิสยั 

- ความรับผิดชอบ ความตรงตอ่เวลา ความซ่ือสตัย์ และมีวินยั 
- การรักษาความน่าเช่ือถือแก่ ผู้ ป่วย สงัคม โดยการรักษามาตรฐานการดแูลรักษา

ผู้ ป่วยให้ดีท่ีสดุ 

- การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ ป่วย และญาติ 
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากบัสภาวะหรือเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดไว้ก่อน 

- การแตง่กายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 

- การดแูลสขุภาพของตนเอง 
3. จริยธรรมการแพทย์ 
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- การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์สว่นตวัในทกุกรณี การนบัถือให้เกียรต ิสิทธิ และ
รับฟังความเห็นของผู้ ป่วย  ในกรณีผู้ ป่วยไมเ่ห็นด้วยกบัการรักษาหรือปฏิเสธการ
รักษา  กรณีญาตแิละผู้ ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ ป่วย 

- การขอความยินยอมจากผู้ ป่วยในการดแูลรักษาและหตัถการ ในกรณีท่ีผู้ ป่วย 
ตดัสินใจไมไ่ด้ต้องสามารถเลือกผู้ตดัสินใจแทนผู้ ป่วยได้ 

- การปฏิบตัใินกรณีท่ีผู้ ป่วยร้องขอการรักษาท่ีไมมี่ประโยชน์หรือมีอนัตราย 
- การรักษาความลบัและการเปิดเผยข้อมลูผู้ ป่วย 

- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
4. การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต  

- การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 

- การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือได้ด้วยตนเอง 
- การประยกุต์ความรู้ท่ีค้นคว้ากบัปัญหาของผู้ ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ 

- การใช้  electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บคุลากรทางการแพทย์ นิสิต นกัศกึษา ผู้ ป่วยและญาติ 
ค.  การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice) 

- ความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาติ เช่น ระบบประกนั
สขุภาพ ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็น
ต้น  

- ความรู้และมีส่วนร่วมในระบบการประกนัคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย และ
กระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดแูลรักษา  

- ความรู้เก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness 
medicine)  เชน่ นโยบายการใช้ยาระดบัชาติ บญัชียาหลกัแหง่ชาติ การใช้ยาอย่าง
สมเหตผุล เป็นต้น 

- ความรู้เก่ียวกบักฎหมายทางการแพทย์ 
- หลกัการของการบริหารจดัการ 

- บทบาทของการแพทย์ทางเลือก 
  ง.  การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning) 

- ทกัษะและจริยธรรมในการวิจยั  
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- การดแูลรักษาผู้ ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

- การใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตผุล 
- การบนัทึกเวชระเบียนครบถ้วนถกูต้อง 

- การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 
- การปอ้งกนัและควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 

- การเสริมสร้างสขุภาพและการปอ้งกนัโรค 
- การประเมินความพอใจของผู้ ป่วย 

- การมีสว่นร่วมในองค์กร เชน่ ภาควิชา/แผนก/กลุม่งาน โรงพยาบาล/สถาบนั ราช
วิทยาลยั     เป็นต้น 

 
6.3. การท าวิจัย ขัน้ตอนการท างานวิจัย เพื่อวุฒบัิตร สาขาวิสัญญีวิทยา 
          แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจยั ได้แก่ งานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross 
sectional อย่างน้อย 1 เร่ือง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เร่ือง ในระหว่างการ
ปฏิบตังิาน 3 ปี โดยเป็นผู้วิจยัหลกั/ร่วม งานวิจยัดงักลา่วต้องประกอบด้วยหวัข้อหลกัดงันี  ้

1. จดุประสงค์ของการวิจยั 
2. วิธีการวิจยั 
3. ผลการวิจยั 
4. การวิจารณ์ผลการวิจยั 
5. บทคดัย่อ 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใช้แนวคดิท่ีมีการศกึษามาก่อนทัง้ในและ

ตา่งประเทศ แตน่ ามาดดัแปลงหรือท าซ า้ในบริบทของสถาบนั 
2. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจยัทกุคน ควรผา่นการอบรมด้านจริยธรรมการ

วิจยัในคน และ good clinical practice (GCP) 
3. งานวิจยัทกุเร่ืองต้องได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯของสถาบนั 
4. งานวิจยัทกุเร่ือง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถกูต้องและ

เหมาะสมกบัค าถามวิจยั 
5. ควรใช้ภาษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 

 ส่ิงท่ีต้องปฏิบัตสิ าหรับการด าเนินการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วย 
1. เม่ือได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจยัตาม

ข้อตกลงโดยเคร่งครัด 
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2. เม่ือมีการลงนามในเอกสารชีแ้จงผู้ ป่วยหรือผู้แทนเพ่ือให้ยินยอมเข้าร่วมวิจยั ต้องให้ส าเนาแก่
ผู้ ป่วยหรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชดุ 

3. ให้ระบใุนเวชระเบียนผู้ ป่วยนอกหรือผู้ ป่วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจยัของผู้ ป่วย 
4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเตมิจากโครงการวิจยัท่ีผา่นการอนมุตัแิล้ว โดยการกระท าดงักลา่ว

ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ของการดแูลรักษาผู้ ป่วยตามปกติ ไมส่ามารถท าได้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ยกเว้นได้มีการระบแุละอนมุตัใินโครงการวิจยัแล้ว และผู้วิจยัหรือคณะผู้วิจยัต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ป่วยและผู้ดแูลผู้ ป่วย 

5. กรณีท่ีโครงการวิจยัก าหนดให้ท าการตรวจหรือรักษาท่ีเพิ่มเตมิจากการดแูลรักษาผู้ ป่วย
ตามปกติ หากมีผลลพัธ์ท่ีอาจสง่ผลตอ่ประโยชน์ให้การดรัูกษาผู้ ป่วย ให้ด าเนินการแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัเพ่ือวางแผนแจ้งผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบตอ่ไป 

6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีท่ีไมส่ามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลบัไปใช้หลกัพืน้ฐาน 3 
ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตดัสินใจ คือ 

6.1. การถือประโยชน์สขุของผู้ ป่วยเป็นหลกั และการไมก่่อให้เกิดความทกุข์ทรมานกบั
ผู้ ป่วย  

6.2. การเคารพสิทธิของผู้ ป่วย 
6.3. การยึดมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทกุคนในสงัคมท่ีจะได้รับบริการทางการแพทย์

ตามมาตรฐาน 
7. น าเสนองานวิจยั การด าเนินงานวิจยั อปุสรรคตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ในหนว่ยวิจยั

ตามตารางสอนท่ีก าหนด (วนัพฤหสับา่ยทกุ 8 สปัดาห์) 
8. แพทย์ประจ ามีเวลาในการด าเนินงานวิจยัโดยสามารถขอวนัเพ่ือท าวิจยัได้ปีการศกึษาละ 5 

วนั โดยต้องขออนญุาตล่วงหน้า 1 สปัดาห์ และเม่ือรวมแพทย์ประจ าบ้านท่ีลาประชมุวิชาการ 
ลาพกัร้อนแล้วไมเ่กิน 6 คน 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
เน่ืองจากความสามารถในการท าวิจยัด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึง่ท่ีแพทย์ประจ าบ้านวิสญัญีวิทยา

ต้องบรรลตุามหลกัสตูรฯ ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2558 และ ผลงานวิจยัฉบบั
สมบรูณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคณุสมบตัิผู้ ท่ีจะได้รับวฒุิบตัรฯ เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม 
ดงันัน้แพทย์ประจ าบ้านจะต้องรับผิดชอบการท างานวิจยัตัง้แตก่ารเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิน้สดุ
การท างานวิจยั น าเสนองานวิจยัในท่ีประชมุวิชาการ และจดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน าสง่ราช
วิทยาลยัฯ ทัง้นีส้ถาบนัฝึกอบรมจะต้องรายงานช่ืองานวิจยั อาจารย์ท่ีปรึกษา และความคืบหน้าของ
งานวิจยั ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไปยงัราชวิทยาลยัฯ เพ่ือให้มีการก ากบัดแูลอยา่งทัว่ถึง 
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ตารางท่ี 10 กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม) 
 ระยะเวลาประมาณการมีดงันี ้

เดือนที่ ประเภทกิจกรรม 
6 จดัเตรียมค าถามวิจยัและตดิตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
9 จดัท าโครงร่างงานวิจยั 

12 สอบโครงร่างงานวิจยั 

13 ขออนมุตัจิากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ขอทนุสนบัสนนุงานวิจยั
จากแหลง่ทนุทัง้ภายในและนอกสถาบนั (ถ้าต้องการ) 

15 เร่ิมเก็บข้อมลู 

18  แจ้งรายช่ืองานวิจยัไปยงัราชวิทยาลยัฯ 
21 น าเสนอความคืบหน้างานวิจยั 

30 วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลงานวิจยั 

31 จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปรับแก้ไข 

33 สง่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ตอ่สถาบนั เพ่ือสง่ตอ่ไปยงัราชวิทยาลยัฯ 
ให้ท าการประเมินผลส าหรับประกอบคณุสมบตัิการเข้าสอบเพ่ือวฒุิบตัร
ภาคปฏิบตัขิัน้สดุท้าย 

 
การรับรอง วุฒบัิตร สาขาวิสัญญีวิทยา ให้มีคุณวุฒ ิ“เทียบเท่าปริญญาเอก”  
          การรับรองคณุวฒุิหรือวฒุิการศกึษา วฒุิบตัร (ว.ว.) สาขาวิสญัญีวิทยา ให้ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” 
นัน้ ถือเป็นสิทธิสว่นบคุคล และความสมคัรใจของแพทย์ประจ าบ้านแตล่ะรายด้วย หากแพทย์ประจ าบ้าน
มีความประสงค์ดงักล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวา่จะรับ
การฝึกอบรมท่ีมีโอกาสได้รับทัง้ ว.ว.และการรับรองวฒุิดงักลา่วให้ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” กรณีนีผู้้ เข้า
อบรมจะต้องมีผลงานวิจยัโดยท่ีเป็นผู้วิจยัหลกั และผลงานนัน้ต้องตีพิมพ์ในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับ 
          การท่ีแพทย์ประจ าบ้านสอบผา่นและมีสิทธ์ิได้รับวฒุิบตัรสาขาวิสญัญีวิทยาแล้ว หากมีความ
ประสงค์จะให้ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองวา่ วฒุิบตัร 
สาขาวิสญัญีวิทยา มีคณุวฒุิ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” นัน้ จะต้องท าให้ผลงานวิจยัหรือส่วนหนึง่ของ
ผลงานวิจยัท่ีสง่มาให้ราชวิทยาลยัฯ ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ในครัง้นัน้ มีลกัษณะดงันี ้

1. ผลงานวิจยัต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาตหิรือ
นานาชาตท่ีิมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ทัง้นีร้ายช่ือวารสารท่ีมีอยู่
ในฐานข้อมลูดงักลา่วให้พิจารณา ณ วนัท่ีผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวารสารนัน้ๆ 
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วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด ได้แก่วารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมลู
ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาตดิงัตอ่ไปนี ้

- ฐานข้อมลูระดบัชาต ิ ได้แก่ ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 
Index ; TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นกลุม่ท่ี 1 คือวารสารท่ีผ่านการรับรองคณุภาพ
ของ TCI และอยูใ่นฐานข้อมลู ASAEN Citation Index (ACI) และกลุม่ท่ี ๒ คือวารสารท่ี
อยูร่ะหว่างการปรับปรุงคณุภาพ เพ่ือขอการรับรองจาก TCI และอยูใ่นฐานข้อมลูของ TCI 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html) 

- ฐานข้อมลูระดบันานาชาต ิได้แก่ 
 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select 

ebscohost and then academic search premier) 
 Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
 BIOSIS (http://www.biosis.org) 
 CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
 EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
 ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then 

H.W.Wilson) 
 Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
 Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
 INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
 MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
 MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
 PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
 SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
 Scopus (http://www.info.scopus.com) 
 Social Science Research 

Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
 Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

2. ให้ใช้ภาษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่  
          ในกรณีท่ี ว.ว. ของทา่นได้รับการรับรองวา่ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html
http://www.ebsco.com/home
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.ebscohost.com/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
https://scifinder.cas.org/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://wokinfo.com/
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          ราชวิทยาลยัฯ แนะน าวา่ ห้ามใช้ค าวา่ Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายช่ือในคณุวฒุิ หรือวฒุิการศกึษา และ
ห้ามเขียนค าวา่ ดร. น าหน้าช่ือตนเอง แตส่ถาบนัการศกึษาสามารถใช้ ว.ว. ท่ี “เทียบเทา่ปริญญาเอก” นี ้
มาใช้ให้ทา่นเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรการศกึษา อาจารย์รับผิดชอบหลกัสตูรการศกึษา อาจารย์คมุ
วิทยานิพนธ์ หรือเป็นวฒุิการศกึษาประจ าสถานศกึษาได้ โดยเสนอให้สถาบนัการศกึษาแสดงวฒุิ
การศกึษาแยกกนัดงันี ้

- มีอาจารย์ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” จ านวนก่ีทา่น จาก ว.ว.  

- มีอาจารย์ “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนก่ีทา่น 
ดงันัน้ วฒุิบตัรฯ หรือ หนงัสืออนมุตัฯิ ของท่านท่ีได้รับการรับรองวฒุิการศกึษานี ้อาจจะมีค าวา่ “เทียบเทา่
ปริญญาเอก” ตอ่ท้ายได้เท่านัน้ 
 

6.4. จ านวนปีของการฝึกอบรม 3 ปี 
6.5. การบริหารจัดการการฝึกอบรม ภาควิชาวิสญัญีวิทยาฯ มีคณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญา 

(ภาคผนวกท่ี 1) ซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร และ การ
ประเมินผล ส าหรับแตล่ะขัน้ตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้แพทย์ประจ าบ้านมีสว่นร่วมในการ
วางแผนการฝึกอบรม  โดยประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานใน
สาขานัน้มาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี  

 
6.6. สภาวะการปฏิบัตงิาน 

หลกัสตูรก าหนดสภาวะการปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี ้

- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ แพทย์ประจ าบ้านท่ีปฏิบ้ตงิานในภาควิชาฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการอยา่งน้อยร้อยละ 80 ของกิจกรรมในเดือนนัน้ หรือร้อยละ 70 ของกิจกรรมในปีการ
ฝึกอบรม 

- การปฏิบตังิานใน และนอกเวลาราชการ แพทย์ประจ าบ้านต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดในคูมื่อ
แพทย์ประจ าบ้าน 

- การปฏิบตังิานนอกเวลาราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านต้องอยู่เวรนอกเวลา
ราชการตามท่ีก าหนดให้ แพทย์ประจ าบ้านท่ีอยูเ่วรชว่งเวลา 24.00 – 8.00 น. จะได้พกัเวรใน
วนัรุ่งขึน้ 

- การก าหนดการฝึกอบรมทดแทน ในกรณีท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพกั เชน่ การลาคลอดบตุร 
การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถกูเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม/
หลกัสตูร เป็นต้น และมีเวลาฝึกอบรมในแตล่ะชว่งการหมนุเวียนน้อยกวา่ร้อยละ 80 จะต้อง
ฝึกอบรมทดแทนให้ครบตามก าหนดเวลา  
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- โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์จดัให้มีคา่ตอบแทนแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมคือ 
คา่ตอบแทนการอยูเ่วรเดือนละ 10,000 บาท   

6.7. การวัดและประเมินผล หลกัสตูรฯ จดัให้มีกระบวนการวดัและประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านระหว่าง
การฝึกอบรมทกุปี และแจ้งผลให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบเป็นเกรดตามรายวิชาในหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูฯ โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถขอรับการตรวจสอบและย่ืนอทุธรณ์
ได้หากมีข้อสงสยั การวดัและประเมินผลผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
6.7.1. วิธีการวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
หลกัสตูรฯ จดัให้มีการประเมินผู้ เข้ารับการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรม ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ 
ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติตา่งๆ ดงันี ้

    

ตารางท่ี 11 การวดัและประเมินผลระหวา่งการฝึกอบรม 

มิตท่ีิ 1 ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์  (ภาคผนวกที่ 5) 
มิตท่ีิ 2   การรายงานผลการสอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิและการปฏิบตังิาน  

(ผา่น/ไมผ่า่น, เป็นเกรดตามรายวิชา) 
มิตท่ีิ 3   การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ ป่วยใน portfolio (log book) 
มิตท่ีิ 4 การรายงานความก้าวหน้างานวิจยั 

มิตท่ีิ 5   การรายงานการร่วมกิจกรรมประชมุวิชาการทางวิสญัญีวิทยา 
มิตท่ีิ 6   การรายงานประสบการณ์เรียนรู้ด้าน professionalism จาก counseling และ 

anesthesia non-technical skills workshop ใน portfolio 
มิตท่ีิ 7 การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and 

communication skills โดยอาจารย์และผู้ ร่วมงาน 
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ตารางท่ี 12 การวดัและประเมินผลความรู้ ทกัษะ และเจตคตติามรายวิชาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา / 
แขนงวิชาวิสญัญีวิทยา และการหมนุเวียนในการปฏิบตังิาน 

แพทย์ประจ า
บ้านปีที่ 

รายวิชา / ROTATION 
การประเมิน 

วิธีการประเมิน การประเมิน EPA / DOP 
ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

1 Sciences in  Anesthesiology    ข้อเขียน (MCQ 100 ข้อ, SAQ 2 ข้อ)  

1 Principles in Anesthesiology    ข้อเขียน (MCQ 100 ข้อ, SAQ 2 ข้อ, MEQ 1 ข้อ)  

1 Clinical Anesthesiology    

สอบปฏิบตัิ (20%) 
ประเมิน EPA 01 / 02 (20%) 
การปฏิบตัิงาน  (40%) 
Case report (20%) 

EPA 01 Spinal anesthesia     
EPA 02 Basic GA ETT 
EPA 03 Basic GA under mask 
EPA 05 Basic OB GA 
EPA 06 Basic OB RA 
EPA 08: Basic GA supraglottic airway device  
DOP 1 Spinal block 
DOP 2 Endotracheal intubation  

1 Emergency Anesthesia I    

สอบ CPR  (30%) 
สอบปากเปลา่ (30%) 
การปฏิบตัิงานในเวร (30%) 
ประเมิน DOP 3 RSI (10%) 

DOP 3 RSI 

1 Update in Anesthesia I    
Collective review   (70%) 
Journal club          (30%) 
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แพทย์ประจ า
บ้านปีที่ 

รายวิชา / ROTATION 
การประเมิน 

วิธีการประเมิน การประเมิน EPA / DOP 
ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

1 
Correlated basic medical 
sciences    ข้อเขียน 

 

1 
English for medical 
graduates    ข้อเขียน 

 

1 
General administration in 
medical practice    ข้อเขียน 

 
 

1 
Basic diagnostic imaging for 
anesthesiologists    ข้อเขียน 

 

2 
Principle of Anesthesia in 
Specialties I    ข้อเขียน (MCQ 100 ข้อ, SAQ 2 ข้อ, MEQ 1 ข้อ) 

 

2 Major     EPA 04 complicated surgery 

2 Plastic       

2 Pediatric Anesthesia I    

การปฏิบตัิงาน  (40%) 
ข้อเขียน  (40%)  
EPA 09 (20%) 

EPA 09 Anesthesia for pediatric 

2 CVT Anesthesia I    
การปฏิบตัิงาน (80%) 
EPA (20%) 

EPA 15 Thoracic surgery 
(DOP 5, DOP 6, DOP 8) 
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แพทย์ประจ า
บ้านปีที่ 

รายวิชา / ROTATION 
การประเมิน 

วิธีการประเมิน การประเมิน EPA / DOP 
ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

2 Neuroanesthesia    

การปฏิบตัิงาน  (50%) 
EPA10 intracranial surgery (30%) 
ข้อเขียน  (20%) 

EPA 10 intracranial surgery 
(DOP 5, DOP 6, DOP 8) 

2 Special Project I    

การน าเสนอ proposal (40%) 
Course work (20%) 
การท า research (อ.ที่ปรึกษา) (40%) 

 

2 Update in Anesthesia II    
Advanced Anesthesia (60%) 
Journal Club (40%) 

 

2 Emergency Anesthesia II    

การปฏิบตัิงานในเวร (40%) 
สอบปากเปลา่  (40%) 
Case report   (20%) 

EPA 05 Basic OB GA 
EPA 06 Basic OB RA 
EPA 07 complicated OB 

2 Pain Therapy    
การปฏิบตัิงาน (30%) 
ข้อเขียน (30%) 
Activity (20%)  
EPA 17 Cancer / neuropathic pain (10%) 
EPA 16  Acute pain (10%) 

EPA 17 Cancer / neuropathic pain 

2 Acute pain / PACU    EPA 16 Acute pain 

2 Anesthesia for ENT Surgery    
การปฏิบตัิงาน (40%) 
EPA 11 (20%) 

EPA 11 Anesthesia for airway procedure 
(DOP 5, DOP 6, DOP 8) 
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แพทย์ประจ า
บ้านปีที่ 

รายวิชา / ROTATION 
การประเมิน 

วิธีการประเมิน การประเมิน EPA / DOP 
ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

ข้อเขียน  (40%) 

2 
Critical care medicine for 
Anesthesiologists I    

การปฏิบตัิงาน 60% 
Activity           40% 

 

2 
Clinical Cardiology for 
Anesthesiologists    การปฏิบตัิงาน 

 

2 
Clinical pulmonary 
diseases for 
Anesthesiologists 

   การปฏิบตัิงาน 
 

3 
Principle of Anesthesia in 
Specialties II    ข้อเขียน (MCQ 100 ข้อ, SAQ 2 ข้อ, MEQ 1 ข้อ) 

 

3 Pediatric Anesthesia II    

การปฏิบตัิงาน (40%) 
EPA 13 Neonate / infant (20%) 
ข้อเขียน  (40%) 

EPA 13 Neonate / infant 

3 CVT Anesthesia II    
การปฏิบตัิงาน (80%) 
EPA 14 simple open cardiac surgery (20%) 

EPA 14 Simple open cardiac surgery 
(DOP 8) 

3 Obstetric Anesthesia    

การปฏิบตัิงาน (40%) 
EPA 12 Painless labor (20%) 
Case record 3 ราย (20%) 

EPA 12 Painless labor 
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แพทย์ประจ า
บ้านปีที่ 

รายวิชา / ROTATION 
การประเมิน 

วิธีการประเมิน การประเมิน EPA / DOP 
ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

ข้อเขียน  (20%) 

3 
Laws and Ethics in 
Anesthesiology    

Discussion of 5 ethic scenario (60%) 
ประเมินคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของวิสญัญี
แพทย์  (40%) 

 

3 Special Project II    

การท า  research           (30%) 
การน าเสนอผลงานวจิยั   (30%) 
การเขยีนรายงานการวิจยั (40%) 

 

3 
Critical Care Medicine for 
Anesthesiologists II    

การปฏิบตัิงานในเวลา    (40%) 
การปฏิบตัิงานนอกเวลา  (20%) 
Activity           (40%) 

 

3 Update in Anesthesia III    
Advanced anesthesia (60%) 
Journal club   (40%) 

 

3 Emergency Anesthesia III    

การปฏิบตัิงานในเวร    (40%) 
สอบปากเปลา่            (40%) 
Case report               (20%) 

 

3 Orthopedics / RA    
บนัทกึ RA / major orthopedics cases 
DOP 7 Brachial plexus block 

DOP 7 Brachial plexus block 
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แพทย์ประจ า
บ้านปีที่ 

รายวิชา / ROTATION 
การประเมิน 

วิธีการประเมิน การประเมิน EPA / DOP 
ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

3 Plastic / ENT    การปฏิบตัิงาน (DOP 8) 

 
  



30 
 

การบันทกึข้อมูลการประเมินแพทย์ประจ าบ้านท าโดย 
- แพทย์ประจ าบ้าน/สถาบนัฝึกอบรม ท าการบนัทึกข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้องลงใน electronic 

portfolio ตามท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนดในแตล่ะปีการฝึกอบรม  

- ภาควิชาฯ บนัทกึข้อมลูการเล่ือนชัน้ปี  
ผลการประเมินน าไปใช้ในกรณี ตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือเล่ือนระดบัชัน้ปี  
2. เพ่ือใช้พิจารณาคณุสมบตัิการสง่สอบเพ่ือวฒุิบตัรฯ 

การประเมินระหวา่งการฝึกอบรมโดยสม ่าเสมอและแจ้งผลให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบจะ
ชว่ยให้เกิดการพฒันาสมรรถนะหลกัด้านตา่งๆ ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้สมบรูณ์ขึน้ 

6.7.2. การเล่ือนชัน้ปี  
- เกณฑ์การเล่ือนชัน้ปี แพทย์ประจ าบ้านต้องผา่นการประเมินทัง้ด้านความรู้โดยการสอบ

ข้อเขียนตามรายวิชาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูโดยต้องได้เกรดเฉล่ียมากกว่า 
2.85 ร่วมกับได้รับการประเมินผลการปฏิบัตงิานผ่านจงึจะได้รับการเล่ือนชัน้ปี 

- แพทย์ประจ าบ้านต้องสอบแก้ตวัในกรณีท่ีได้เกรดเฉล่ียน้อยกว่า 2.85 หรือคะแนนในแต่
ละรายวิชาต ่ากวา่ร้อยละ 55 โดยสามารถสอบแก้ตวัได้ 1 ครัง้  

- แนวทางการด าเนินการเม่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน เม่ือแพทย์
ประจ าบ้านไมผ่า่นเกณฑ์ประเมินโดยพิจารณาจากการสอบภาคทฤษฎีและการประเมิน
การปฏิบตังิาน จะต้องปฏิบตังิานในชัน้ปีนัน้ซ า้ โดยระยะเวลาเป็นไปตามดลุยพินิจของ
คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญา 

- แพทย์ประจ าบ้านสามารถร้องเรียนผลการตดัสินการเล่ือนชัน้ปีได้โดยผา่นประธาน
คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาตามชอ่งทางการร้องเรียนเร่ืองการศกึษาในคูมื่อ
แพทย์ประจ าบ้าน 

6.7.3. การประเมินเพ่ือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
สาขาวิสัญญีวิทยา (ภาคผนวกที่ 6) 

             (1)  คณุสมบตัผิู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบ  

- ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 

- คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาร่วมกบัมตจิากคณาจารย์ในภาควิชาฯ
เห็นสมควรให้เข้าสอบ 

(2) เอกสารประกอบ 

- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตัจิากภาควิชาฯ ตามท่ีก าหนด  
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- บทความงานวิจยัพร้อมสง่ตีพิมพ์ (manuscript) ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในมนษุย์ และหลกัฐานการน าเสนองานวิจยัในท่ีประชมุทางวิชาการระดบั
สถาบนัขึน้ไป 

- เอกสารรับรองการปฏิบตังิานตามแฟ้มสะสมผลงาน 

- ส าเนาประกาศนียบตัรการเข้าร่วมประชมุวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลยัวิสญัญี
แพทย์แหง่ประเทศไทย 3 ครัง้ 

- ส าเนาประกาศนียบตัรการเข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบตัิการ Anesthesiologist Non 
Technical Skill (ANTS) และการประชมุเชิงปฏิบตักิาร Counseling   

(3)  วิธีการประเมินประกอบด้วย  

- การสอบข้อเขียน ต้องผา่นเกณฑ์ทัง้ 2 สว่น คือ 
1. ปรนยั (multiple choice question; MCQ) 
2. อตันยั (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; 

SAQ) 

- ประเมินภาคปฏิบตัปิระกอบด้วย 
1. การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)  
2. ผลการปฏิบตังิานจากสถาบนัฝึกอบรม เชน่ แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

- การสอบปากเปลา่  
- การประเมินผลงานวิจยั  
เกณฑ์การพิจารณาตดัสินผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 หรือโดยอยูใ่นดลุยพินิจของ
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิสญัญีวิทยา 
 

7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1. คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1.1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัต ิดงัตอ่ไปนี ้

- ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเทา่ท่ีแพทยสภารับรอง และได้รับการขึน้
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

- ผา่นการอบรมแพทย์เพิ่มพนูทกัษะเป็นเวลา 1 ปี  
7.1.2. มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

ส าหรับสาขาวิสญัญีวิทยาคือ 

- กรณีมีต้นสงักดั สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเม่ือผา่นการอบรมแพทย์เพิ่มพนูทกัษะเป็น
เวลา 1 ปี 
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- กรณีไมมี่ต้นสงักดั สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเม่ือผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพนูทกัษะ
เป็นเวลา 1 ปี และภายหลงัจบการศกึษาแพทยศาสตร์บณัฑิต 2 ปี 

 
7.2. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.2.1. หลกัสตูรจดัให้มีการคณะกรรมการและเกณฑ์การคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมโดยค านงึถึง
ความต้องการวิสญัญีแพทย์ของประเทศไทย และการเพิ่มจ านวนอาจารย์ของหลกัสตูรเพ่ือ
เพิ่มการผลิตวิสญัญีแพทย์ 

7.2.2. โดยยดึหลกัความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  

7.3. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลกัสตูรใช้เกณฑ์การรับแพทย์ประจ าบ้านของราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย ท่ี

ก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสดัสว่นปีละ 1 คน ตอ่อาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม 2 คน รวมทัง้ต้องมีงานบริการตอ่จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 1 คน ตามท่ีก าหนดตาม
ตารางตอ่ไปนี ้

 
 

งานบริการ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชัน้ปีละ 
 ต่อจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

(ราย/ปี) 
 16:32 17:34 18:36 19:38 20:40 

การบริการทางวิสญัญีส าหรับผู้ ป่วยในห้องผา่ตดั 4000 4250 4500 4750 5000 
การบริการทางวิสญัญีส าหรับผู้ ป่วยนอกและ/หรือนอกห้องผา่ตดั 170 180 190 200 210 
การดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยวิกฤตทางศลัยกรรม 800 850 900 950 1000 
การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีความปวดทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รัง 800 850 900 950 1000 

 

 
งานบริการ 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชัน้ปีละ 
ต่อ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

(ราย/ปี) 
 21:42 22:44 23:46 24:48 25:50 

การบริการทางวิสญัญีส าหรับผู้ ป่วยในห้องผา่ตดั 5250 5500  5750 6000 6250 
การบริการทางวิสญัญีส าหรับผู้ ป่วยนอกและ/หรือนอกห้องผา่ตดั 220 230 240 250 260 
การดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยวิกฤตทางศลัยกรรม 1050 1100 1150 1200 1250 
การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีความปวดทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รัง 1050 1100 1150 1200 1250 
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8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.1. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรม 

1. ต้องเป็นแพทย์ซึง่ได้รับวฒุิบตัร หรือหนงัสืออนมุตัเิพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญัญีวิทยา ต้องเป็นผู้ปฏิบตังิานด้านวิสญัญีวิทยาอย่างน้อย 3 ปีภายหลงั
ได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตั ิฯ 

2. ประธานคณะกรรมการต้องเป็นผู้ปฏิบตังิานด้านวิสญัญีวิทยาอย่างน้อย 5 ปีภายหลงัได้รับวฒุิบตัร
หรือหนงัสืออนมุตั ิฯ 
 

8.2. คุณสมบัตแิละจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.2.1. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ต้องเป็นแพทย์ซึง่ได้รับวฒุิบตัร หรือหนงัสืออนมุตัเิพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญัญีวิทยา  และปฏิบตัิงานด้านวิสญัญีวิทยาอย่างน้อย 2 

ปีภายหลงัได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตั ิฯ 
8.2.2. จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ต้องมีจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมฏิบตังิานเตม็

เวลาอย่างน้อย 2 คน ตอ่จ านวนผู้ เข้ารับการอบรม 1 คน หากมีจ านวนอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมเตม็เวลาไมพ่อ อาจให้มีอาจารย์แบบไมเ่ตม็เวลาได้ โดยมีข้อก าหนดดงันี  ้

8.2.2.1. จ านวนอาจารย์แบบไม่เตม็เวลาต้องไมม่ากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์เตม็
เวลา 

8.2.2.2. ภาระงานของอาจารย์แบบไมเ่ตม็เวลาแตล่ะคนต้องไมน้่อยกว่าร้อยละ 50 ของภาระ
งานอาจารย์เตม็เวลา 

8.2.3. ก าหนดและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
ภาควิชาฯ มีการก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของหลกัสตูร โดยระบคุณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมท่ีชดัเจน โดยครอบคลมุความช านาญท่ีต้องการ ได้แก่     คณุสมบตัิด้านตา่งๆคือ 

- เชิงวิชาการ 

- ความช านาญทางคลินิก  
- ด้านการสอน และเจตคตคิวามเป็นอาจารย์ 

- เชิงวิจยั 
- การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

- ความรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม 
8.2.4. การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์  
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     ภาควิชาฯ มีการระบหุน้าท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดลุระหวา่ง
งานด้านการศกึษา การวิจยั และการบริการ อาจารย์ท่ีสงักดัคณะแพทยศาสตร์มีการก าหนด
ภาระงานโดยใช้แบบฟอร์ม HR2 และประเมินผการปฏิบตังิานโดยใช้แบบฟอร์ม HR3 
อาจารย์ท่ีสงักดัสภากาชาดไทยมีการก าหนดภาระงานโดยใช้แบบฟอร์มการบริหารผลการ
ปฏิบตังิานบคุลากร สภากาชาดไทย 
     หลกัสตูรฯ มีจ านวนอาจารย์ตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภา
ก าหนด  โดยอาจารย์มีเวลาเพียงพอส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา และก ากบั
ดแูล  

8.2.5. ระบบพัฒนาอาจารย์  
ภาควิชาฯ และหลกัสตูรฯ  มีระบบพฒันาอาจารย์อย่างเป็นระบบ 

- ด้านการแพทย์ ภาควิชาฯ สนบัสนนุให้อาจารย์ศกึษาตอ่ในอนสุาขาท่ียงัขาดแคลน 

- ด้านแพทยศาสตรศกึษา  อาจารย์ได้รับการสง่เสริมให้เข้าอบรมสมัมนาด้าน
แพทยศาสตรศกึษาตามท่ีคณะแพทย์ศาสตร์จดัการอบรม โดยก าหนดให้อาจารย์ใน
คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาเข้าร่วมอบรมทกุปี อาจารย์ท่ีสงักดัคณะ
แพทยศาสตร์ต้องผา่นการสมัมนาอาจารย์ใหม่ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ
อาจารย์ท่ีสงักดัสภากาชาดไทยต้องผา่นการสมัมนาอาจารย์ใหมข่องโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ ซึง่การสมัมนาของทัง้ 2 หนว่ยงานมีการสอนเก่ียวกบัแพทยศาสตร์ศกึษา
ด้วย  

- มีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ โดยผู้บงัคบับญัชา แพทย์ประจ าบ้าน และผู้ ร่วมงาน  
8.2.6. การคงสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ในกรณีท่ีสดัสว่นของอาจารย์ตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกวา่ท่ีได้รับอนมุตัไิว้ หลกัสตูรฯ 
จะพิจารณาลดจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพ่ือคงคณุภาพการ
ฝึกอบรมไว้ 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา  
ภาควิชาฯ ได้รับการรับรองเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านวิสญัญีวิทยาจากแพทยสภา มี
การบริหารจดัการทรัพยากรการศกึษาเก่ียวกบัการฝึกอบรมครบคือ (ภาคผนวกที่ 2)  
- มีจ านวนผู้ ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ ป่วยหลากหลายสอดคล้องกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ทัง้ผู้ ป่วยนอกและในห้องผา่ตดั ผู้ ป่วยนอกเวลาราชการ และผู้ ป่วยวิกฤต 

- มีสถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  
- มีการสอนความรู้ และมีการประยกุต์ความรู้พืน้ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ี

ฝึกอบรม  

- มีการบรูณาการ และสมดลุระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวิจยัอยา่งเพียงพอ 
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- มีอปุกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบตัท่ีิทนัสมยัและเพียงพอ 

- มีการจดัประสบการณ์ในการปฏิบตังิานเป็นทีมร่วมกบัผู้ ร่วมงานและบคุลากรวิชาชีพอ่ืน 
- มีสิ่งแวดล้อมทางการศกึษาท่ีปลอดภยั    

- มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลูทางวิชาการท่ี
ทนัสมยั สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารให้เป็นสว่นหนึง่ของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและถกูหลกัจริยธรรม 

- มีการน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศกึษามาใช้ในการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

- มีการฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน ทัง้ในและนอกประเทศตามท่ีระบไุว้ในหลกัสตูร 
  

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
ภาควิชาฯ ก ากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรเป็นประจ า มีกลไกส าหรับการ
ประเมินหลกัสตูรและน าไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรครอบคลมุ 

- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ 
- แผนการฝึกอบรม 

- ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
- การวดัและประเมินผล 

- พฒันาการของผู้ รับการฝึกอบรม 

- ทรัพยากรทางการศกึษา 
- คณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสขุภาพ 
- ข้อควรปรับปรุง 

หลกัสตูรฯ แสวงหาข้อมลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสตูร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บณัฑิต และผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียหลกั รวมถึงการใช้ข้อมลูปอ้นกลบัเก่ียวกบั
ความสามารถในการปฏิบตังิานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
 

11. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจดัให้มีการทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรือ
อยา่งน้อยทกุ 5 ปี    โดยการปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนือ้หา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุง
แก้ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ และมีข้อมลูอ้างอิง โดยต้องผา่นการประชมุและการสมัมนาของภาควิชาฯ  
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ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน / พฒันา
หลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งน้อยทกุ 5 ปี และแจ้งผลการทบทวน / พฒันาให้แพทยสภา
รับทราบ 

 
12. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ  

ภาควิชาฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาเป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ด าเนินการ
เก่ียวกบักระบวนการการฝึกอบรมโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ในภาควิชาฯ คือ 

12.1. ธรรมาภบิาล คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาบริหารจ้ดการให้เกิดธรรมาภิบาล ได้แก่  
- การรับสมคัรผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
- กระบวนการฝึกอบรม และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์  
- การวดัและประเมินผล  
- การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมคือประกาศนียบตัรแสดงการปฏิบตัิ

หน้าท่ีในต าแหนง่แพทย์ประจ าบ้านฝ่ายวิสญัญีวิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ครบ 3 ปี และประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
สาขาวิสญัญีวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีสามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการ
ฝึกอบรม 

12.2. การบริหารจัดการ คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาบริหารจดัการหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั
กฎระเบียบท่ีก าหนดไว้โดย 

- การบริหารจดัการงบประมาณของหลกัสตูรฯ ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นด้านการ
ฝึกอบรม 

- ด าเนินการการฝึกอบรม กิจกรรมวิชาการและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ให้มีการบริหารจดัการท่ีดี
และใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ บริหารจดัการให้มีจ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์และ

หนว่ยงานสนบัสนนุด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนสอดคล้องกบัข้อบงัคบัและประกาศของแพทย

สภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 
13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  

ภาควิชาฯ จดัให้มีการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ืองดงันี ้

13.1. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายใน ภาควิชาฯ จดัให้มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการ
ฝึกอบรมภายในอยา่งตอ่เน่ืองตามระบบของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตัง้แตปี่ พ.ศ.2542  
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13.2. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายนอก ภาควิชาฯผา่นการประเมินคณุภาพการเป็นสถาบนั
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ได้รับการอนมุตัเิป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านจากแพทยสภา 
เม่ือปี พ.ศ. 2545, 2550, 2555 และ 2557 

 

 



38 
 

ภาคผนวกที่  1 
รายนามคณะกรรมการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
กญัญา ค าวิลยัศกัด์ิ 

ประธานกรรมการ หลกัสตูร  
รายวิชา 

1. 3012864 Sciences in Anesthesiology  
2. 3012906 Clinical Anesthesiology 
3. 3012900 Critical care Medicine for 

Anesthesiologists I 
4. 3012901 Critical Care Medicine for 

Anesthesiologists II 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง  

ลาวลัย์ ตู้ จินดา 
กรรมการ รายวิชา   

1. 3012872 Neuroanesthesia 
2. 3012892 Update in Anesthesia I 
3. 3012893 Update in Anesthesia II 
4. 3012902 Update in Anesthesia III 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
พรอรุณ เจริญราช 

กรรมการ รายวิชา 
1. 3012870 Pediatric Anesthesia I 
2. 3012877 Pediatric Anesthesia II 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตลุชยั 
อินทรัมพรรย์ 

กรรมการ รายวิชา 
1. 3012904 CVT Anesthesia I 
2. 3012878 CVT Anesthesia II 

5. อาจารย์ นายแพทย์ อนนัตโชต ิ 
วิมกุตะนนัท์ 

กรรมการ รายวิชา 
1. 3012869 Principle of Anesthesia in 

Specialties I 
2. 3012876 Principle of Anesthesia in 

Specialties II 
6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร. 

วชัริน สนิธวานนท์ 
กรรมการ รายวิชา 

1. 3012875 Special Project I 
2. 3012885 Special Project II 

7. อาจารย์ นายแพทย์ อติคณุ ธนกิจ กรรมการ รายวิชา 
1. 3012880 Pain Therapy 
2. 3012891 Emergency Anesthesia I 
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3. 3012895 Emergency Anesthesia II 
4. 3012903 Emergency Anesthesiology III 
5. 3012905 Principles in Anesthesiology 

8. อาจารย์ แพทย์หญิง บรรจบพร  
ทรงธรรมวฒัน์ 

กรรมการ Regional anesthesia และ orthopedic rotation 

 
 

กรรมการตดิตามและประเมินทักษะทางคลินิก 
 

ความรับผิดชอบ อาจารย์ 

แพทย์ประจ าบ้านปี 1 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กญัญา ค าวิลยัศกัด์ิ 

2. อาจารย์ แพทย์หญิง ปองขวญั จินาวรณ์ 

3. อาจารย์ แพทย์หญิง พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์ 

4. อาจารย์ แพทย์หญิง ธนชัพร พิสิฐพิทยเสรี 

แพทย์ประจ าบ้านปี 2 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลาวลัย์ ตู้ จินดา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรอรุณ เจริญราช 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตลุชยั อินทรัมพรรย์ 

4. อาจารย์ นายแพทย์ อติคณุ ธนกิจ 

แพทย์ประจ าบ้านปี 3 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สหดล ปญุญถาวร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตลุชยั อินทรัมพรรย์ 

3. อาจารย์ นายแพทย์ อนนัตโชต ิวิมกุตนนัท์ 

4. อาจารย์ แพทย์หญิง บรรจบพร ทรงธรรมวฒัน์ 
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ภาคผนวกที่  2 
ทรัพยากรส าหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา 

1. สถานที่และเคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับงานบริการ และการฝึกอบรม 
1.1. สถานที่ 

ห้องผา่ตดัหรืองานบริการทางวิสญัญี ตกึ / อาคาร เปิดบริการแล้ว 
ความสามารถ
เปิดให้บริการ 

ห้องผา่ตดัฉกุเฉิน (ER) ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 1 0 1 
ห้องผา่ตดัฉกุเฉินในเวลาราชการ ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 5-6 1 2 
ห้องผา่ตดัศลัยกรรมทัว่ไป ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 5 8 10 
ห้องผา่ตดัศลัยกรรมล าไส้ใหญ่ และทวารหนกั ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 5 4 6 
ห้องผา่ตดัศลัยกรรมตกแตง่และเสริมสร้าง ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 6 4 6 
ห้องผา่ตดัศลัยกรรมทางเดินปัสสาวะ ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 6 4 6 
ห้องผา่ตดัศลัยกรรมกระดกู ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 6 4 6 
ห้องผา่ตดั hybrid ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 6 1 1 
ห้องผา่ตดั robot ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 6 0 1 
ห้องผา่ตดั integrate ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 6 0 1 
ห้อง pain intervention ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 6 1 1 
ห้องผา่ตดัศลัยกรรมระบบประสาท ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 7 3 6 
ห้องผา่ตดัสตูิ-นรีเวช ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 8 5 6 
ห้องผา่ตดัคลอด ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 9 1 1 
ห้องผา่ตดัโสต ศอ นาสกิ ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 8 3 6 
ห้องผา่ตดัจกัษุ ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 8 2 8 
ห้องผา่ตดัศลัยกรรมหวัใจ หลอดเลอืดใหญ่ และทรวง
อก 

สก ชัน้ 5 4 6 

ห้องผา่ตดักมุารศลัยศาสตร์ สก ชัน้ 7 3 5 
ห้องสอ่งกล้องทางเดินอาหาร อายรุศาสตร์ ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 10 1 2 
ห้องสอ่งกล้องทางเดินอาหาร ศลัยศาสตร์ 14 ชัน้ 1 2 
ห้องสอ่งกล้องทางเดินหายใจ หนว่ยโรคปอด ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 10 1 2 
ห้องรังสร่ีวมรักษา ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 7 2 5 
Nuclear medicine ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 2 1 1 
ห้องรังสรัีกษา วอ่งวานิช 1 และ 3 2 2 
CT sim วอ่งวานิช 1 1 1 
MRI sim วอ่งวานิช 1 1 1 
MRI ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 3 2 2 
MRI 14 ชัน้ 1 2 
CT scan ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 3 1 1 



41 
 

ห้องผา่ตดัหรืองานบริการทางวิสญัญี ตกึ / อาคาร เปิดบริการแล้ว 
ความสามารถ
เปิดให้บริการ 

Cath lab ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 4 2 4 
ห้อง ECT สธ 6 1 1 
คลนิิกระงบัปวด, ฝังเข็ม ภปร 17 2 4 
หอผู้ ป่วยวิกฤตศลัยกรรม ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 5 8 12 
หอผู้ ป่วยวิกฤตศลัยกรรมประสาท 1 ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 7 9 9 
หอผู้ ป่วยวิกฤตศลัยกรรมประสาท 2 สก ชัน้ 8 9 12 
หอผู้ ป่วยวิกฤตศลัยกรรมหวัใจ สก ชัน้ 5 8 9 
หอผู้ ป่วยวิกฤตสตูิ-นรีเวช ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ชัน้ 18 4 6 

 
1.2. เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

 
 จ านวน 
1. เคร่ืองให้ยาสลบ 117 
2. เคร่ือง monitor แบบครบชดุ (วดัความดนัโลหิตแบบ invasive และ non-invasive,  ตรวจคลืน่ไฟฟา้หวัใจ

, ความอิม่ตวัของออกซิเจนในเลอืดแดง, ความดนัก๊าซ  คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก และ
อณุหภมูิกาย) 

156 

3. เคร่ือง monitor  ที่มีการวดัความดนัโลหิตแบบ non-invasive,  ตรวจคลืน่ไฟฟา้หวัใจ และความอิ่มตวั
ของออกซเิจนในเลอืดแดง 

71 

4. เคร่ืองวดัความดนัโลหิต แบบ non-invasive 3 
5. เคร่ืองวดัความอิ่มตวัของออกซเิจนในเลอืดแดง 59 
6. Infusion pump 115 
7. Syringe pump 150 
8. Defibrillator (มีเคร่ือง defibrillator  2 
9. เคร่ืองตรวจน า้ตาลในเลอืด 14 
10. เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ Blood gases 5 
11. Blanket warmer 34 
12. Radiant warmer 1 
13. Air force warmer 100 
14. ตู้อุน่น า้เกลอื 8 
15. IV warmer 34 
16. Light wand 2 
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 จ านวน 
17. Fiberoptic bronchoscope 22 
18. C-mac 5 
19. Glidescope 9 
20. Bonfils 1 
21. เคร่ืองตรวจ Echocardiography 4 
22. Ultrasound 12 
23. Peripheral nerve stimulator 4 
24. BIS, entropy 24 
25. Stimuplex 21 
26. Pajunk nerve stimulator 5 
27. เคร่ืองวดัคา่ hemoglobin 2 
28. เคร่ือง PCA 53 
29. เคร่ืองตรวจจวเิคราะห์หาความผดิปกติของการแข็งตวัของหลอดเลอืด (ROTEM รุ่น Sigma) 1 
30. เคร่ืองควบคมุการให้เลอืดผู้ ป่วยอยา่งรวดเร็วอตัโนมตัิ(Rapid Infuser) 2 
31. เคร่ืองติดตามเฝา้ระวงัระบบประสาท METRONIC รุ่น Nim Eclipse E4 1 

 
2. จ านวนและคุณวุฒขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

ภาควิชาฯ มีอาจารย์ซึง่ได้รับวฒุิบตัร หรือ หนงัสืออนมุตัเิพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาวิสญัญีวิทยา จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง ตามก าหนดของแพทยสภาคือมีจ านวน
อาจารย์ ผู้ให้การฝึกอบรม 2 คน ตอ่จ านวนแพทย์ประจ าบ้าน 1 คน และอาจารย์ผู้ท าหน้าท่ีประธานการ
ฝึกอบรมปฏิบตังิานทางด้านวิสญัญีวิทยามาแล้วมากกวา่ 5 ปี 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ทางวชิาการ คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 

1.  พญ.สปุราณี  นิรุตติศาสน์ 
 

รองศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2528) 
หนงัสอือนมุตั ิ
 
หนงัสอือนมุตัิ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
วิสญัญีวิทยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ 
หลอดเลอืดใหญ่ และทรวงอก 
การระงบัปวด 

2.  นพ.สมรัตน์  จารุลกัษณา
นนัท์ 
 

ศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2533) 
Fellow  

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Anesthesi0logy (Japan) 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ทางวชิาการ คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 

วท.ม. 
หนงัสอือนมุตัิ 

การพฒันาสขุภาพ 
การระงบัปวด 

3.  นพ.ร่ืนเริง  ลลีานกุรม 
 

ศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2533) 
รป.ม. 
Fellow  
 
 
Fellow  
หนงัสอือนมุตัิ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
Pediatric Anesthesia and 
Pediatric cardiac anesthesia 
(UK) 
Neuroanesthesia (UK) 
วิสญัญีวิทยาส าหรับผู้ ป่วยเด็ก 

4.  นพ.เทวารักษ์  วีระวฒักา
นนท์ 
 

ศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2534) 
Fellow  
วท.ม. 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Anesthesiology (Japan) 
การพฒันาสขุภาพ 

5.  พญ.ลาวลัย์  ตู้ จินดา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2534) 
Certificate 
หนงัสอือนมุตัิ 
 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Anesthesiology  (USA) 
วิสญัญีวิทยาส าหรับผู้ ป่วยโรคทาง
ระบบประสาท 

6.  พญ.เกศชาดา  เอือ้ไพโรจน์
กิจ 
 

รองศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2534) 
Fellow  
 
วท.ม. 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Anesthesiology (Japan)  
และ (USA) 
การพฒันาสขุภาพ 

7.  พญ.อญัชล ี เตชะนิเวศน์ 
 

รองศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2535) 
Certificate 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Cardiothoracic and Vascular 
Anesthesia (USA) 

8.  พญ.อรลกัษณ์  รอดอนนัต์ 
 

รองศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2536) 
Certificate 
 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Postgraduate Training in  
 Anesthesia (UK) 

9.  นพ.พรเลศิ  ฉตัรแก้ว 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2536) 
Certificate  

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Pediatric Critical Care Medicine 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ทางวชิาการ คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 

 
หนงัสอือนมุตัิ 

(Canada) 
เวชบ าบดัวิกฤต 

10.  นพ.สหดล  ปญุญถาวร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2537) 
Certificate  
หนงัสอือนมุตัิฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Anesthesiology (USA) 
เวชบ าบดัวิกฤต 

11.  ดร.พญ.วชัริน  สนิธวานนท์ 
 

รองศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ  (2538) 
สศ.ม. 
Certificate  
 
Ph.D 
 
หนงัสอือนมุตัิ 
 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
สาธารณสขุศาสตร์ 
Cardiothoracic Anesthesia and 
Intensive Care (Sweden) 
สงัคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสขุ 
วิสญัญีวิทยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ 
หลอดเลอืดใหญ่ และทรวงอก 

12.  นพ.ป่ิน  ศรีประจิตติชยั 
 

รองศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2538) 
Cert. of Pain Management  
 
วท.ม. 
หนงัสอือนมุตัิ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Clinical Fellowship in Pain 
Management (USA) 
การพฒันาสขุภาพ 
การระงบัปวด 

13.  พญ.พรอรุณ  เจริญราช 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2540) 
Certificate 
หนงัสอือนมุตัิฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Pediatric Anesthesia (USA) 
วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก 

14.  พญ.กญัญา  ค าวิลยัศกัดิ ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2547) 
Certificate in Research 
Fellowship  
หนงัสอือนมุตัิฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Critical Care (USA) 
 
เวชบ าบดัวิกฤต 

15.  นพ.อนนัตโชติ  วิมกุตะ
นนัทน์ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2548) 
American Board 
Certificate.  
หนงัสอือนมุตัิฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Anesthesiology 
Cardiothoracic Anesthesia (USA) 
วิสญัญีวิทยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ทางวชิาการ คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 

หลอดเลอืดใหญ่ และทรวงอก 
16.  นพ.ตลุชยั  อินทรัมพรรย์ 

 
อาจารย์ พบ. 

วฒุิบตัรฯ (2549) 
Certificate 
หนงัสอือนมุตัิ 
 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Cardiavascular Anesthesia 
วิสญัญีวิทยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ 
หลอดเลอืดใหญ่ และทรวงอก 

17.  พญ.ภณัฑิลา  หฤทยัวิจิตร
โชค 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2542) 
หนงัสอือนมุตัิฯ 
Certificate 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
เวชศาสตร์ครอบครัว 
Regional Anesthesia Research 
(Canada) 

18.  พญ.อธิฎฐาน  เอียสกลุ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2552) 
Certificate  

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Craniofacial and Pediatric 
Anesthesia (USA) 

19.  พญ.สรัุญชนา  เลศิศิริ
โสภณ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2549) 
Certificate 
หนงัสอือนมุตัิ 
 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Neuroanesthesia (USA) 
วิสญัญีวิทยาส าหรับผู้ ป่วยโรคทาง
ระบบประสาท  

20.  นพ.อติคณุ ธนกิจ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2555) 
Certificate of Fellowship 
Training 
หนงัสอือนมุตัิฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Chronic pain Canada 

 
การระงบัปวด 

21.  นพ.นิพนธ์  วฒุิเทพบญัชา 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2537) 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 

22.  นพ.จกัรพงษ์  เสาธงทอง 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2538) 
Fellow   

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Anesthesiology (Japan) 

23.  พญ.พรรณิกา  วรผลกึ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2543) 
Certificate 
หนงัสอือนมุตัิ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Pediatric Anesthesia (Taiwan) 
วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก 

24.  พญ.วิภาดา  ตงิธนาธิกลุ อาจารย์ พบ. แพทยศาสตร์ 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ทางวชิาการ คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 

 วฒุิบตัรฯ (2546) 
Certificate 

วิสญัญีวิทยา 
Anesthesia for Ear Nose Throat 
Surgery 

25.  นพ.ธรรมศกัดิ์  ทวิชศรี 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2542) 
วฒุิบตัรฯ 
วท.ม. 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
เวชบ าบดัวิกฤต 
การพฒันาสขุภาพ 

26.  นพ.พรเทพ  เปรมส าราญ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2547) 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 

27.  พญ.รัตนาภรณ์  บริุมสทิธิ
ชยั 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2547) 
Certificate  
 
วท.ม. 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Anesthesia in Organ Transplant 
(USA) 
การพฒันาสขุภาพ 

28.  พญ.บรรจบพร  ทรง
ธรรมวฒัน์ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2552) 
Certificate clinical 
fellowship   

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Regional Anaesthesia  
(Hong Kong) 

29.  นพ.มาร์วิน  เทพโสพรรณ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2552) 
Fellow  

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Pain management (Singapore) 

30.  นพ.ปรก  เหลา่สวุรรณ์ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2552) 
Certificate  

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา  
Anesthesia for ENT (Germany) 

31.  พญ.ปวีณา ภาอาภรณ์ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2552) 
วฒุิบตัรฯ 
Observationship 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก 
Paediatric anaesthesia and 
Anaesthesia for liver 
transplantation 

32.  พญ.มนสันนัท์  คงวิบลูย
วฒุ ิ
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2552) 
วฒุิบตัรฯ 
Certificate. in Research 
Fellowship 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
เวชบ าบดัวิกฤต 
Critical Care Medicine (USA) 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ทางวชิาการ คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 

33.  นพ.พฤทธ์  ประพงศ์เสนา 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2551) 
วฒุิบตัรฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
วิสญัญีวิทยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ 
หลอดเลอืดใหญ่ และทรวงอก 

34.  พญ.สนุิสา แสงทองจรัสกลุ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2553) 
วฒุิบตัรฯ 
 
Observer fellowship 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
วิสญัญีวิทยาส าหรับผู้ ป่วยโรคทาง
ระบบประสาท 
Intraoperative  Neurophysiologic 
Monitoring 

35.  พญ.นลนิ โชคงามวงศ์ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2553) 
วฒุิบตัรฯ 
Postdoctoral  Research 
Fellowship 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
เวชบ าบดัวิกฤต 
Trauma and Acute Care Surgery 
(USA) 

36.  พญ.พิชานนัท์  พลูสวสัดิ ์
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2554) 
วฒุิบตัรฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก 

37.  พญ.วริตา  ชยัอรุณดีกลุ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2554) 
Clinical observership 
program 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา  
Anesthesia for ENT Surgery, 
Difficult airway management 
education program, Pulmonary 
Intervention (Germany) 

38.  พญ.วิรินทร์ดา ชิรวานิช 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2555) 
วฒุิบตัรฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
วิสญัญีวิทยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ 
หลอดเลอืดใหญ่ และทรวงอก 

39.  พญ.พรพรรณ เฉลมิกิจ
พานิชย์ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2555) 
Certificate of Fellowship 
Training 
หนงัสอือนมุตัิฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา  
Chronic pain (Canada) 
 
การระงบัปวด 

40.  นพ.พฒันพล เอ็งสโุสภณ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2555) 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา  
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ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ทางวชิาการ คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 

Certificate of Fellowship 
Training 

Regional anesthesia (Canada) 

41.  พญ.ปองขวญั จินาวรณ์ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2556) 
Certificate 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Regional anesthesia and acute 
pain management (France) 

42.  นพ.ปกรณ์ อรุุโสภณ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2538) 
American Board 
Certificate 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Anesthesiology 
Cardiothoracic Anesthesia (USA) 

43.  พญ.วิรินารี ค าพิทกัษ์ 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2552) 
Certificate in research and 
clinical anesthesia 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
Function  construction medicine  
(Japan) 

44.  พญ.พดุกรอง แก้วพิจิตร 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2557) 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 

45.  พญ.กรณิศร์ ภิรมย์พานิช 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2557) 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 

46.  พญ.กิรดา อภิสทุธิไมตรี 
 

อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2557) 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 

47.  พญ.กรกมล ยวุพฒันวงศ์ อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2557) 
วฒุิบตัรฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
วิสญัญีวิทยาส าหรับผู้ ป่วยโรคทาง
ระบบประสาท 

48.  นพ.พิพฒัน์ แซย่บั อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2557) 
วฒุิบตัรฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก 

49.  พญ.ดนิตา วีระเจริญกลุ อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2557) 
วฒุิบตัรฯ 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
การระงบัปวด 

50.  พญ.ธนชัพร พิสฐิทิพยเสรี อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2558) 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 

51.  พญ.ญาดา ทองสขุ อาจารย์ พบ. 
วฒุิบตัรฯ (2559) 

แพทยศาสตร์ 
วิสญัญีวิทยา 
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3. งานบริการการระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัด ภาควิชาฯ ผา่นการประเมินคณุภาพโรงพยาบาล และมี
ปริมาณงานบริการตอ่จ านวนแพทย์ประจ าบ้าน 1 คน ตามท่ีก าหนดตามตารางตอ่ไปนี ้

 
งานบริการท่ี อฝส ก าหนด 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชัน้ปีละ ต่อ 
จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี) 

 16:32 17:34 18:36 19:38 20:40 

การบริการทางวิสญัญีส าหรับผู้ ป่วยในห้องผา่ตดั 4000 4250 4500 4750 5000 
การบริการทางวิสญัญีส าหรับผู้ ป่วยนอกและ/หรือนอกห้องผา่ตดั 170 180 190 200 210 
การดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยวิกฤตทางศลัยกรรม 800 850 900 950 1000 
การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีความปวดทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รัง 800 850 900 950 1000 

 
งานบริการที่ อฝส ก าหนด 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชัน้ปีละ ต่อ 
จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม(ราย/ปี) 

 21:42 22:44 23:45 24:46 25:47 

การบริการทางวิสญัญีส าหรับผู้ ป่วยในห้องผา่ตดั 5250 5500  5750 6000 6250 
การบริการทางวิสญัญีส าหรับผู้ ป่วยนอกและ/หรือนอกห้องผา่ตดั 220 230 240 250 260 
การดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยวิกฤตทางศลัยกรรม 1050 1100 1150 1200 1250 
การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีความปวดทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รัง 1050 1100 1150 1200 1250 

 
งานบริการของภาควิชาฯ 2558 2559 2560 

การบริการทางวิสญัญีส าหรับผู้ ป่วยในห้องผา่ตดั 18845 19211 19600 
การบริการทางวิสญัญีส าหรับผู้ ป่วยนอกและ/หรือนอกห้องผา่ตดั 2300 2204 2374 
การดแูลผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยวิกฤตทางศลัยกรรม 1726 1856 1776 
การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีความปวดทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รัง 1074 1410 1430 

 
 

4. ห้องปฏิบัตกิาร / หน่วยงานสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์มีห้องปฏิบตักิาร / หนว่ยงานท่ีสามารถให้การสนบัสนนุการฝึกอบรม คือ 
4.1. ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศ  

- ห้องสมดุ คณะแพทยศาสตร์ มีพืน้ท่ี 3663 ตารางเมตร บรรจ ุ350 ท่ีนัง่  
- เปิดให้บริการวนัจนัทร์-ศกุร์ 8.00-24.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-24.00 น. 
- มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ 40 เคร่ือง 
- จ านวนต ารา ฉบบัพิมพ์ทัง้หมด 52,883 เลม่ ภาษาองักฤษ 41,729 เลม่ ภาษาไทย 11,151 เลม่ 
- จ านวนต าราออนไลน์ (ebooks) ภาษาองักฤษ   258,000+ เลม่ 
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- จ านวนวารสารออนไลน์ 4,300+ รายช่ือ  
- ฐานข้อมลู 12 รายการคือ 1. Best Practice 2. ClinicalKey  3. Cochrane  4. eCLIPS  

5. ExpertPath   6. ImmunoQuery  7. Lexicomp  8. Micromedex  9. SpringerProtocol 
10. StatDx  11. UpToDate 12. VisualDx   

- สามารถสืบค้นได้ทัง้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ตลอด 24 ชัว่โมง โดยการเช่ือมตอ่ผา่น
ระบบ VPN chula หรือ cuml1.md.chula.ac.th หรือ  http://www.library.md.chula.ac.th/    ต้องมี 
user name และ password 

- ให้บริการขัน้พืน้ฐาน และการบริการพิเศษ 
4.2.  บริการสารสนเทศ 

คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ จดัให้มี 
- จดุเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต ทัง้มีสายและไร้สายในอาคารของโรงพยาบาล ห้องสมดุ และหอพกั 

เช่ือมตอ่ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลยั (KCMH MDCU) หรือของโรงพยาบาล (KCMH OFFICER) 
โดยเช่ือมตอ่ด้วย username และ password ประจ าตวั  

- ระบบ e-mail ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และโรงพยาบาล 
- โรงพยาบาลจดัหาระบบโทรศพัท์มือถือให้อาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด

ทกุคน เพ่ือใช้ส่ือสารกนัเอง และตดิตอ่กบัโทรศพัท์ในโรงพยาบาลโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย โดยใช้ระบบ 
bring your own device (BYOD) 

- ภาควิชา ฯ จดัให้มีคอมพิวเตอร์สว่นกลางท่ีสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ในห้องพกัแพทย์
ประจ าบ้าน และในห้องคอมพิวเตอร์กลางภาควิชา ฯ เพ่ือสืบค้นข้อมลูทางวิชาการ รวมทัง้สิน้ 4 
เคร่ือง และจดัหาเคร่ืองพิมพ์ กระดาษ และหมึกพิมพ์ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 

4.3. ฝ่ายบัณฑติศึกษา ประสาน จดัสอนรายวิชาสว่นกลางของหลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู และแจ้งขา่ว
การศกึษาจากมหาวิทยาลยัฯ 

4.4. การวิจัย หนว่ยงานและบคุลากรท่ีคอยให้ค าแนะน า และชว่ยเหลือแพทย์ประจ าบ้านในการท างานวิจยั
คือ 

- ฝ่ายวิจัย และฝ่ายบัณฑติศึกษา มีนกัชีวสถิตท่ีิเช่ียวชาญด้านการท าวิจยัทางการแพทย์ คอยให้
ค าแนะน า และชว่ยเหลือแพทย์ประจ าบ้านในการท างานวิจยั 

- ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีอาจารย์ท่ีส าเร็จการศกึษาปริญญามหาบณัฑิต ด้านระบาดวิทยา 7 ทา่น 
และการฝึกอบรมระยะสัน้ด้านระบาดวิทยา 5 ทา่น 

4.5. ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula soft cadaver surgical 
training center) ซึง่ด าเนินการโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หลกัสตูรฯ ได้ใช้ศนูย์นีส้ าหรับการฝึก
ทกัษะด้านการดแูลทางเดนิหายใจ การแทงหลอดเลือดด าสว่นกลาง และการระงบัความรู้สกึเฉพาะสว่น 
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4.6. ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริง อาคารภมูิสิริมงัคลานสุรณ์ชัน้ 11 ของคณะแพทยศาสตร์ และอาคาร สธ.ชัน้ 
16 ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

5. กิจกรรมวิชาการ ภาควิชาฯ จดัให้มีกิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ได้แก่  
5.1. การประชมุวิชาการในภาควิชาฯ ได้แก่ journal club, interesting case, morbidity and mortality 

conference, ethic conference, morbidity and mortality conference, topic review, collective 
review เป็นต้น  

5.2. การประชมุร่วมระหวา่งภาควิชา/หนว่ยงาน เดือนละ 2-3 ครัง้ 
5.3. การประชมุวิชาการประจ าปีของภาควิชาฯ และของคณะแพทยศาสตร์ 
5.4. การสนบัสนนุให้แพทย์ประจ าบ้านไปร่วมประชมุวิชาการของราชวิทยาลยัฯ 3 ครัง้ในช่วงการฝึกอบรม 

และการประชมุวิชาการอ่ืนตามโอกาส 
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ภาคผนวกที่  3 
เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือหนังสือวุฒิบัตร  สาขาวิสัญญีวิทยา 
 

จะต้องครอบคลมุเนือ้หา ดงัตอ่ไปนี ้
I   BASIC SCIENCES ประกอบด้วย 

1. Anatomy 
1.1. Respiratory system 

1.1.1. Nose 

1.1.2. Pharynx :  subdivisions, innervations 

1.1.3. Larynx 

1.1.3.1. Innervations, muscles, blood supply, cartilages 

1.1.3.2. Vocal cords, positions with paralysis 

1.1.3.3. Differences between infant and adult  
1.1.4. Trachea :  structures and relationships in neck and chest 
1.1.5. Lungs :  divisions and bronchoscopic anatomy, bronchial and pulmonary 

circulation, microscopic anatomy 

1.1.6. Muscles of respiration, accessory muscles  
1.2. Cardiovascular system : anatomy of the heart and major vessels, coronary circulation, 

cardiac conduction system, blood supply of other major organs 

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

of  Willis, venous drainage 

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

1.3.3. Meninges : Epidural, subdural and subarachnoid spaces  
1.3.4. Sympathetic nerves : ganglions 

1.3.5. Parasympathetic :  location of ganglions 

1.3.5.1. cranial nerves : eye, salivary glands, larynx 

1.3.5.2. sacral nerves : innervation of pelvic structures 

1.3.5.3. vagal reflex pathways 

1.3.6. Carotid and aortic bodies, carotid sinus 

1.4. Musculoskeletal system 
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1.4.1. Bone 
1.4.2. Muscle 
1.4.3. Joint 

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

jugular veins, thoracic duct, carotid and vertebral arteries, stellate ganglion. 
1.5.2. Chest: pulmonary segments and lobes, cardiac landmarks and auscultation sites, 

subclavian vein, diaphragm. 
1.5.3. Vertebral column, ligaments, spinal cord and related structures. 
1.5.4. Extremities:  relationship of bones, nerves and blood vessels. 

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

1.7. Anatomy for anesthetic procedures :   

1.7.1. Regional anesthesia and analgesia: 
1.7.1.1. Spinal and epidural anesthesia 
1.7.1.2. Common peripheral and brachial plexus block; femoral nerve block, wrist 

block, ankle nerve block 
1.7.1.3. Sympathetic nerve block 

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

2.1. Respiratory system : Lung functions and cellular processes 
2.1.1. Lung volumes : definitions, methods of measurement, normal values, time 

constants, spirometry, static and dynamic volumes, dead space, N2 washout, O2 

uptake, CO2 production, body plethysmography, exercise testing.  
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  
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2.1.5. Blood gas transport :  
2.1.5.1. O2 transport, solubility, saturation ; Hb – O2 dissociation curve, P50, 

respiratory enzymes, Hb as a buffer, 2,3 – DPG  
2.1.5.2. CO2 transport, blood CO2 content, carbonic anhydrase, CO2 dissociation 

curve, acid – base balance, acid – bass compensation, Bohr effect  
2.1.5.3. Effect of temperature on blood gases  

2.1.6. Regulation of ventilation : respiratory center, central and peripheral 
chemoreceptors, proprioceptive receptors, respiratory muscles, reflexes and 
innervation, CO2 and O2 response curves 

2.1.7. Non-respiratory functions of lungs: metabolic and immune. 
2.1.8. Respiratory consequences of anesthesia 

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

sounds, valve action, impulse propagation, electrophysiology 
2.2.2. Ventricular function : Frank-Starling law, preload, afterload, intracardiac pressure, 

force, velocity, length, rate of shortening, myocardial contractility, measurement 
limitations, cardiac output and its determinants and regulation, mixed venous O2 
tension and saturation, myocardial oxygen utilization 

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

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 
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2.3.1. Brain 
2.3.1.1. Cerebral cortex – functional organization 

2.3.1.1.1. EEG :  wave patterns, frequency and amplitude, raw and processed, 
sleep, convulsions, O2 and CO2 effects 

2.3.1.1.2. Brain death 
2.3.1.1.3. Depth of anesthesia 
2.3.1.1.4. Memory and consciousness 
2.3.1.1.5. Sensory and motor evoked potentials  
2.3.1.1.6. Specific anesthetics and drug effects, 

2.3.1.2. Subcortical area : basal ganglia, hippocampus, internal capsule, 
cerebellum, brain stem, reticular activating system             

2.3.1.3. Cerebral blood flow  
2.3.1.3.1. Effect of perfusion pressure, pH, PaCO2, PaO2, and cerebral 

metabolic rate for O2 (CMRO2); inverse steal; gray and white matter  
2.3.1.3.2. Autoregulation : normal, altered, and abolished  
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  
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2.3.3. Neuromuscular and synaptic transmission 
2.3.3.1. Morphology of receptors 
2.3.3.2. Mechanism of membrane potential  
2.3.3.3. Action potential : characteristics and ions flux  
2.3.3.4. Synaptic transmission : transmitters, precursors, ions, termination of action, 

transmission characteristics, presynaptic and postsynaptic functions 
2.3.4. Autonomic nervous system 

2.3.4.1. Sympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release, 
responses, termination of action 

2.3.4.2. Parasympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release, 
responses,  termination of action 

2.3.4.3. Ganglionic transmission 
2.3.4.4. Reflexes:  afferent and efferent limbs 

2.3.5. Pain mechanism and pathway :   
2.3.5.1. Nociceptors, nociceptive afferent neurons 
2.3.5.2. Peripheral and central sensitization 
2.3.5.3. Dorsal horn modulation and related receptors ie. opioid, glutamate, GABA 

receptors 
2.3.5.4. Spinal and supraspinal neurotransmission  
2.3.5.5. Autonomic contributions to pain, visceral pain perception and transmission, 

influences on pain perception  
2.3.5.6. Gender and age differences in pain perception 

2.4. Gastrointestinal and Hepatic systems 
2.4.1. Dual blood supply and its regulation 
2.4.2. Metabolic and synthetic functions  
2.4.3. Excretory functions 
2.4.4. Mechanisms of drug metabolism and excretion 
2.4.5. Liver function tests 

2.5. Renal and Urinary systems 
2.5.1. Blood flow, glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion  
2.5.2. Hormonal regulation of extracellular fluid and osmolality i.e. ADH, renin-angiotensin 

aldosterone system 
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2.5.3. Regulation of acid – base balance  
2.5.4. Drug excretion 
2.5.5. Renal function tests 

2.6. Fluid, electrolytes and glucose homeostasis 
2.6.1. Distribution, balance and compartments, regulation of electrolytes i.e. sodium, 

potassium, calcium, chloride, bicarbonate, magnesium  
2.6.2. Regulation of volume and organ perfusion 
2.6.3. Regulation of osmolality 
2.6.4. Regulation of acid – base: buffer systems 
2.6.5. Effects of electrolytes imbalance  
2.6.6. Glucose requirement 

2.7. Endocrine system  
2.7.1. Hypothalamus, pituitary  
2.7.2. Thyroid, parathyroid  
2.7.3. Adrenal medulla, adrenal cortex  
2.7.4. Pancreas 

2.8. Hematological system 
2.8.1. Hematopoiesis 
2.8.2. Coagulation system 

2.9. Temperature Regulation 
2.9.1. Temperature sensing : central and peripheral 
2.9.2. Temperature regulating center : concept of set point  
2.9.3. Heat production and conservation 
2.9.4. Heat loss : mechanisms 
2.9.5. Body temperature measurement  : sites, gradients 
2.9.6. Effect of drugs/anesthesia on temperature regulation 

2.10. Metabolic responses to surgery 
3. Pharmacology  

3.1. General Concepts  
3.1.1. Pharmacokinetics : protein binding, partition coefficients, pKa, ionization, tissue 

uptake, bioavailability, elimination, biotransformation, termination of action 

3.1.2. Pharmacodynamics :  mechanism of drug actions, effect on organ systems 
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3.1.3. Pharmacogenomics  
3.1.3.1. Pharmacogenetics : pseudocholinesterase deficiency, malignant 

hyperthermia (including diagnosis and therapy) 
3.1.4. Drug interaction:  

3.1.4.1. Mechanism 
3.1.4.2. Common drug interaction in anesthesia  

3.1.5. Drug reaction : anaphylaxis, anaphylactoid 

3.2. Anesthetics – gases and vapors 
3.2.1. Physico-chemical properties : solubility, partition coefficient, vapor pressure, 

boiling point, preservatives, flammability 
3.2.2. Mechanism of action, minimum alveolar concentration, anesthetic target sites 
3.2.3. Uptake and distribution  

3.2.3.1. Uptake and elimination curves (effect of ventilation, circulation, anesthetic 
systems) 

3.2.3.2. Concentration effect 
3.2.3.3. Second gas effect 
3.2.3.4. N2O and closed spaces 

3.2.4. Effects on central nervous system 
3.2.4.1. Anesthetic effects on cerebral blood flow and metabolism 
3.2.4.2. Depth of anesthesia  

3.2.4.2.1. Stages and signs  
3.2.4.2.2. Monitors: EEG, BIS, entropy  
3.2.4.2.3. Awareness during anesthesia 

3.2.5. Effects on cardiovascular system 

3.2.6. Effects on respiratory system 

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 
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3.2.14. Comparative pharmacodynamics 
3.2.15. Adverse effects : MH, compound A, renal toxicity 

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

benzodiazepines, dexmedetomidine, ketamine)  
3.3.1. Mechanism of action 

3.3.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.3.3. Effect on central nervous system 

3.3.4. Effect on cardiovascular system 

3.3.5. Effect on respiratory system  
3.3.6. Effect on other organs 

3.3.7. Adverse effects and toxicity 

3.3.8. Indication and Contraindications 
3.3.9. Antagonism : opioid, benzodiazepine and dexmedetomidine antagonist 

3.4. Local anesthetics  
3.4.1. Chemical structures  
3.4.2. Mode of action 

3.4.3. Biotransformation and excretion  
3.4.4. Comparison of drugs and chemical groups 

3.4.5. Prolongation of action (i.e. bicarbonate, adrenaline) 
3.4.6. Adverse effects, toxicity and management 

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 



60 
 

3.5.5. Prolongation of action, synergism 
3.5.6. Adverse effects, toxicity and abnormal responses 

3.5.7. Antagonism of blockade  
3.5.7.1. Competitive: anticholinesterase 
3.5.7.2. Non-competitive : sugammadex 

3.5.8. Drug interactions (antibiotics, antiepileptics, lithium, magnesium, inhalational 
anesthetics, etc) 

3.6. Autonomic drugs  
3.6.1. Sympathetic agents : 

3.6.1.1. Transmitters, types of receptors  

3.6.1.2. Effects on metabolism and target organs  
3.6.1.3. Peripheral and central actions  

3.6.1.4. Agonists and antagonists (alpha and beta blockers, antihypertensives, 
ganglionic blockers, peripheral vasodilators) 

3.6.1.5. Tocolytic uses 

3.6.2. Parasympathetic drugs :  
3.6.2.1. Transmitters, types of receptors  

3.6.2.2. Muscarinic effects 

3.6.2.3. Nicotinic effects 

3.6.2.4. Agonists : cholinergic and anticholinesterase 

3.6.2.5. Antagonists : atropine, scopolamine, glycopyrrolate 

3.7. Cardiovascular drugs : inotropes, antiarrhythmics, antihypertensive, antianginal agents, 
systemic and pulmonary vasodilators, vasoconstrictors, digitalis, electrolytes 

3.7.1. Mechanism of action 

3.7.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.7.3. Effect on other organs 

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, 
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butyrophenone, metoclopramide, anticholinergics, 5-HT3 antagonists, etc.), H1, H2 and 
mixed antihistamines  
3.8.1. Mechanism of action 

3.8.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.8.3. Effect on other organs 

3.8.4. Adverse effects and toxicity 

3.8.5. Drug interaction 
3.8.6. Indications and contraindications 
3.8.7. Drug abuse and addiction, tolerance and dependence 

3.9. Antithrombotic agents : antiplatelets, antithrombin, anticoagulants 
3.9.1. Mechanism of action 

3.9.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

3.9.3. Effect on other organs 

3.9.4. Adverse effects and toxicity 

3.9.5. Drug interaction 
3.9.6. Indications and contraindications 

3.10. Diuretics   
3.10.1. Mechanism of action 

3.10.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 

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

3.10.4. Adverse effects and toxicity 

3.10.5. Drug interaction 
3.10.6. Indications and contraindications 

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) 
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3.12.1. Mechanism of action 

3.12.2. Effect on other organs  

3.12.3. Adverse effects and toxicity 

3.12.4. Drug interaction 
4. Applied physics 

4.1. Mechanics 
4.1.1. Pressure measurement of gases and liquids 
4.1.2. Transducers: overshoot, resonance, damping 

4.1.3. Pressure regulators : Bourdon principle 
4.2. Fluid mechanics:  

4.2.1. Flow, viscosity, density, laminar and turbulent flow 
4.2.1.1. Factors affecting flow  
4.2.1.2. Flow meters and rotameter 
4.2.1.3. Principle of Doppler ultrasound and flow measurement: ultrasonography, 

echocardiography 
4.2.1.4. Bernoulli’s principle and Venturi effect 

4.2.2. Properties of liquids, gases and vapors:  
4.2.2.1. Diffusion of gases  
4.2.2.2. Solubility coefficients 
4.2.2.3. Relative and absolute humidity 
4.2.2.4. Critical temperature and critical pressure 
4.2.3. Gas laws 

4.2.3.1. Boyle's law  
4.2.3.2. Charles' law 
4.2.3.3. Dalton's law of partial pressure 
4.2.3.4. Avogadro's hypothesis 

4.3. Electromagnetic 

4.4. Pneumotachogram (flow-volume loop) 
5. Biochemistry 

5.1. Normal body metabolism 
5.1.1. Carbohydrates :  

5.1.1.1. Aerobic and anaerobic utilization  (chemical processes, enzymes),  
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5.1.1.2. Relationship to hormones (insulin, growth hormone, glucocorticoids, 
glucagon, epinephrine),   

5.1.1.3. Effect of stress 
5.1.2. Proteins  

5.1.2.1. Functions, hormones, antibodies, genetic (RNA – DNA) 
5.1.2.2.  Cyclic AMP function 

5.1.3. Lipids: triglycerides, lipoproteins, cholesterol 
5.1.4. Specific organ metabolism :  brain, heart, liver, renal  and muscle 

II  CLINICAL SCIENCES ประกอบด้วย 

1. Preoperative evaluation and preparation   
1.1 Preanesthetic evaluation 
1.2 ASA Physical  Status 
1.3 Investigations  and  special  investigations 
1.4 Information for patient : risk, education and informed  consent 
1.5 NPO  recommendations  
1.6 Patient optimization: specific problems in disease states e.g. diabetes mellitus, 

hypertension, heart disease, uremia, increased CSF pressure, chronic steroid  ingestion, 
morbid obesity, depression, COPD  etc. 

1.7 Premedication :   
1.7.1 Non- pharmacological 
1.7.2 Pharmacological : drug  types (sedation, analgesics, antiemetic, aspiration 

prophylaxis, antihistamine and anticholinergics), routes and time of administration, 
interaction with chronic drug therapy and anesthetic  agents  

1.7.3 Special groups of patients : pediatric, geriatric, patients with risk of  aspiration,  
PONV  and  allergies.   

1.7.4 Adverse  effects   
 

2. General anesthesia  
2.1 Inhalation  

2.1.1 Anesthesia machine  and anesthesia ventilators 
2.1.1.1 Anesthesia machine :     

2.1.1.1.1 Ergonomics of anesthesia machine 
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2.1.1.1.2 Safety features : proportioning devices, rotameter configuration, 
pressure fail-safe 

2.1.1.2 Principles of action of ventilators  
2.1.1.2.1 Classifications : flow generation vs. pressure generation  
2.1.1.2.2 Principles of action: assistors, controllers, assist-control; pressure-

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

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

2.1.1.3 Maintenance  
2.1.1.4 Preanesthetic checklists  
2.1.1.5 Monitors : gas concentrations: O2, CO2, nitrogen, anesthetic gases and 

vapors             
2.1.1.6 Fail safe and other safety features  
2.1.1.7 Waste gas evacuation systems 
2.1.1.8 Complications 
2.1.1.9 Vaporizer types  
2.1.1.10 Medical gas supply system : cylinder and pipeline, oxygen, nitrous oxide, 

medical air supply system  
2.1.1.11 Breathing system  

2.1.1.11.1 Circle systems : semi-closed for adult and pediatric 
2.1.1.11.2 Non–circle systems : insufflation, open, semi – open 
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 
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2.2 Total intravenous anesthesia (TIVA) and  Monitored anesthesia care (MAC) 
2.2.1 Techniques  
2.2.2 Risks and complications 
2.2.3 Infusion pump and target controlled infusion (TCI) 
2.2.4 Practice guidelines for conscious sedation 

3. Regional anesthesia: indications, contraindications, techniques, clinical  assessment, sites of  
actions, factors influencing onset, extent, duration and termination of action, complications 
3.1 Neuraxial : Spinal, epidural and caudal  
3.2 Peripheral nerve block  

3.2.1 Upper extremities : brachial plexus block, wrist block  
3.2.2 Lower extremities :  femoral block, ankle block 
3.2.3 Others : transversus abdominis plane (TAP) block, intercostal nerve block, penile 

nerve block, ilioinguinal / iliohypogastric nerve block, etc. 
3.3 Autonomic nerve blocks : stellate ganglion block, celiac block, lumbar sympathetic block 

3.4 Intravenous regional anesthesia 

3.5 Others : combined techniques 
4. Fluid management 

4.1 Perioperative intravenous fluid therapy  
4.1.1 Types of fluid : crystalloid (glucose VS nonglucose), colloids and disposition  
4.1.2 Fluid assessment, monitoring, requirement and replacement therapy (goal-

directed therapy) 
4.2 Electrolytes and acid-base abnormalities 
4.3 Patient blood management 

4.3.1 Preoperative period : autologous blood donation, iron supplement, etc. 
4.3.2 Intraoperative period : cell saver, pharmacological (tranexamic acid) acute 

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

4.3.3 Indication, compatibility test, blood components, transfusion threshold, 
complications. 

4.3.4 Massive transfusion 
4.3.5 Disorder of hemostasis 
4.3.6 Anticoagulation and pharmacologic therapy : heparin, recombinant FVIIa 
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5. Airway management  
5.1 Airway assessment : history, physical examination and investigations 
5.2 Intubation equipment : direct laryngoscopy and airway adjuncts (supraglottic airway 

devices, video-laryngoscope, rigid and fiberoptic bronchoscope)  
5.3 Surgical airway (cricothyroidotomy and percutaneous tracheostomy) 
5.4 Extubation criteria 
5.5 Complications and their management 
5.6 Difficult airway : algorithm and management (alternative to direct laryngoscopy)               

6. Positioning  and potential injuries   
6.1 Positions: supine, lithotomy, lateral, prone, head-elevated, head down, sitting, etc.  
6.2 Potential injuries : peripheral nerve injury, pressure sore, hemodynamic effects, respiratory 

effects, ocular injury (corneal abrasion, postoperative visual loss, etc.), etc. 
7. Monitorings : purposes, standards, complications and cost effectiveness 

7.1 Clinical monitoring  
7.2 Central and peripheral nervous system 

7.2.1 Anesthetic depth (clinical and processed EEG) 
7.2.2 Intracranial pressure 
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 
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7.4.4 Compliance: static vs dynamic 
7.4.5 Arterial blood gas interpretation             

7.5 Temperature monitoring 
7.5.1 Site : core vs peripheral 

7.6 Biochemical, metabolic, hemostatic monitorings 
8. Special Techniques   

8.1 Deliberate hypotension :  
8.1.1 Indications/contraindications 
8.1.2 techniques (drugs, posture, ventilation) 
8.1.3 complications 

8.2 Deliberate hypothermia: 
8.2.1 Indications/contraindications 
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 
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10.2 Monitoring 
10.3 Management  : drugs, defibrillators, algorithm  

10.3.1 Basic life support (BLS) 
10.3.2 Advanced cardiovascular life support (ACLS) 
10.3.3 Pediatric advanced life support (PALS) 
10.3.4 Special population: newly born, pregnancy, etc.  

10.4 Post-resuscitation care 
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) 
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11.2.4 Hybrid cardiac procedures  
11.2.5 Rhythm disorders and conduction defects  

11.2.5.1 Basic electrophysiology, mechanism of arrhythmias 
11.2.5.2 Etiology, diagnosis and therapy of chronic and intraoperative arrhythmias 
11.2.5.3 Perioperative use of pacemaker : indications, complications 
11.2.5.4 Anesthetic management for ablation, implantable cardioverter defibrillator 

(ICD) 
11.2.5.5 Cardioversion 

11.2.6 Cardiac failure, cardiomyopathy  (ischemic, viral, hypertrophic)  
11.2.7 Cardiac transplantation 
11.2.8 Cardiac tamponade, constrictive pericarditis 
11.2.9 Hypertension  
11.2.10 Vascular diseases 

11.2.10.1 Carotid endarterectomy 
11.2.10.2 Aortic aneurysm and endovascular aortic repair (EVAR) 
11.2.10.3 Arterial occlusive disease  

11.2.11 Pulmonary embolism  
11.3 Central nervous system, peripheral nervous system 

11.3.1 Space occupying lesions: brain tumor, infection, hemorrhage. 
11.3.2 Trauma: traumatic brain injury and spinal cord injury.  
11.3.3 Congenital 
11.3.4 Vascular:  aneurysms,  A - V malformations, 
11.3.5 Epilepsy 
11.3.6 Awake craniotomy 
11.3.7 Interventional neuroradiology,  
11.3.8 Increased intracranial pressure 
11.3.9 Fluid management 
11.3.10 Cerebral protection and barbiturate coma 
11.3.11 Specific complications: air embolism, systemic effects of CNS diseases  

11.4 Gastrointestinal, hepatic-biliary diseases  
11.4.1 Gastrointestinal  diseases 
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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 

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 
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11.8.1 Demyelinating diseases : multiple sclerosis, motor neuron diseases, Guillain-Barre 
Syndrome, Charcot-Marie-Tooth disease 

11.8.2 Primary muscle diseases : muscular dystrophies, mitochondrial myopathies 
11.8.3 Myasthenic syndromes :  

11.8.3.1 Myasthenia gravis 
11.8.3.2 Eaton-Lambert, myasthenic syndrome  
11.8.3.3 Congenital myasthenic syndromes  

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

11.9 Genetic disease :  
11.9.1 Malignant hyperthermia 
11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase : atypical, deficiency. etc. 
11.9.3 G6PD deficiency 
11.9.4 Porphyria 
11.9.5 Others. 

11.10 Miscellaneous  
11.10.1  Intoxication : drugs, carbon monoxide, insecticides. 

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

12.1.1 Donors :  
12.1.1.1 Cadaveric and living 
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 
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12.2.3 Pain assessment 
12.2.4 Common pain problems 

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

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

12.2.4.3.2 Visceral pain 
12.2.4.3.3 Sympathetically mediated pain : Complex regional pain syndromes 

(CRPS) 
12.2.4.3.4 Other somatic pain :  myofascial pain, fibromyalgia, arthropathy 
12.2.4.3.5 Central and deafferentation pain : phantom limb pain 

12.2.4.4 Pain in palliative care. 
12.2.5 Pain management  : 

12.2.5.1 Pharmacologic treatment : principles, choices 
12.2.5.2 Non-pharmacologic treatment 

12.2.5.2.1 Regional analgesia for acute pain management 
12.2.5.2.2 Interventional pain management for chronic pain 

12.2.5.2.2.1 Neurolytic blocks 
12.2.5.2.2.2  Others : TENS, epidural stimulation, neuroablation 

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 
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12.3.2.3 Artificial heart and ventricular assist devices : internal and external 
12.3.2.4 Pacemakers and defibrillators 

12.3.3 Complications : neurological complications, myocardial stunning, renal etc. 
12.4 Anesthesia for thoracic surgery  

12.4.1 Lung isolation techniques, management of one lung ventilation 
12.4.2 Anesthesia for specific thoracic procedures  

12.5 Obstetric anesthesia 
12.5.1 Physiology and pharmacology 

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

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

12.5.3 Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery 
12.5.3.1 Non-pharmacologic methods 
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 
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12.5.7.5 Obstetric hemorrhage : etiology, novel pharmacologic interventions, blood 
conservation techniques,and hemorrhage protocols 

12.5.7.6 Substance abuse 
12.5.7.7 Molar pregnancy 

12.5.8 Anesthetic management of the parturient with coexisting disorders 
12.5.9 Risks, strategies and management of anesthetic and obstetric related 

complications 
12.5.9.1 Amniotic fluid embolism 
12.5.9.2 Venous thromboembolism 
12.5.9.3 Difficult and failed intubation 
12.5.9.4 Pulmonary aspiration 

12.5.10 Anesthetic considerations for reproductive, in-utero and non-obstetric 
procedures: in vitro fertilization, fetal surgery. 

12.6 Neonatal anesthesia 
12.6.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult 
12.6.2 Anesthetic implications in prematurity. 
12.6.3 Neonatal surgical conditions : diaphragmatic hernia, T-E fistula, neonatal lobar 

emphysema, pyloric stenosis, necrotizing enterocolitis, omphalocele, gastroschisis, 
myelomeningocele. 

12.6.4 Neurodevelopmental effects of anesthesia. 
12.7 Pediatric anesthesia 

12.7.1 Anatomy, physiology and pharmacology differences from adult 
12.7.2 Perioperative cares : apparatus, premedication, anesthetic agents, fluid therapy, 

blood replacement, etc. 
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  
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12.9.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications. 
12.9.2 Bariatric surgery 
12.9.3 Associated diseases and perioperative care. 

12.10 ENT anesthesia 
12.10.1 Airway endoscopy and surgeries : microlaryngeal surgery, laser surgery, hazards, 

complications, jet ventilation techniques, bronchoscopy, pediatric airway 
emergencies, upper airway tumors and infection, adenoid-tonsillectomy, 
tracheostomy, nasal surgeries 

12.10.2 Middle ear, mastoid and sinuses surgeries 
12.11 Anesthesia for plastic surgery : tumescent anesthesia, maxillofacial abnormalities and 

fracture, microvascular surgeries, reconstructive surgeries, aesthetic surgeries 
(liposuction, etc.) 

12.12 Anesthesia for endoscopic surgery and interventions :  
12.12.1 Laparoscopic : cholecystectomy, hernia, prostatectomy, nephrectomy, 

adrenalectomy, gynecologic procedures, etc. 
12.12.2 Video-assisted thoracoscopic 
12.12.3 Endoscopic: hysteroscopy GI tract, thyroid, etc. 
12.12.4 Robotic surgery : robotic systems, etc. 

12.13 Anesthesia for ophthalmologic surgery : intraocular pressure and anesthetic 
agents/techniques, ophthalmologic drugs, retrobulbar and peribulbar block, open eye 
injuries, oculocardiac reflex, pediatric ophthalmologic procedures, common 
ophthalmologic procedures 

12.14 Anesthesia for orthopedic surgery : tourniquet management, complications, regional vs. 
general anesthesia, bone cement, fat embolism syndrome, arthroscopic, spinal surgery, 
special positions 

12.15 Trauma, burn management : principle of advanced trauma life support, massive trauma 
and hemorrhagic shock, burn management, mass casualty (crisis management and 
teamwork, biological warfare), near drowning. 

12.16 Anesthesia for ambulatory surgery: patient selection, preoperative management, 
anesthetic management, discharge criteria and postoperative follow-up, office-based 
anesthesia. 

12.17 Anesthesia in remote areas :  
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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 

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 
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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 
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.และกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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14.6 Continuous professional development  
15. Quality and safety          

15.1 Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP 
15.2 Domains, indicators : WHO six domains (effective, efficient, accessible, patient-centered, 

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

15.3 Assurance and improvement : reporting system, tools and practices 
15.4 Adverse outcome : anesthetic accidents, closed claims findings, professional liability, risk 

management 
15.5 Quality and safety culture 

15.5.1 No blame, no shame culture 

15.5.2 Supporting system 

15.6 Environment and occupational safety 
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 4 
Clinical skills in anesthesia 

4.1 Clinical skills in General (non-subspecialty) 
เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  ๑  อปุกรณ์ โรคประจ าตวัผู้ ป่วย ภาวะทางวิสญัญี ชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือ มี  
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  ๒  อปุกรณ์ โรคประจ าตวัผู้ ป่วย ภาวะทางวิสญัญี ชนิดการผา่ตดั และ / หรือ มีความส าคญัท่ีน้อย
กวา่ระดบั  ๑  ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  ๓  อปุกรณ์ โรคประจ าตวัผู้ ป่วย ภาวะทางวิสญัญี ชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน  ซึง่แพทย์ประจ า   
บ้านอาจดแูลรักษาได้  

 
โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

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    

- Upper respiratory tract infection    
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โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

- Lower respiratory tract infection   
(pneumonia, TB, bronchiectasis etc.) 

   

- ARDS    

- Smoking    

- Smoke injury    

- Aspiration pneumonitis    
Neurologic diseases  

- Stroke, cerebrovascular accident (CVA)    

- Degenerative: dementia, Alzheimer, 
amyotrophic lateral sclerosis,  

   

- Parkinsonism    

- Neuromuscular diseases: myasthenia 
gravis 

   

- Postoperative cognitive disorder    

- Post spinal cord injury    
GI and hepatobiliary disease    

- tumor/cancer    

- trauma    

- infection, peritonitis    
Hematologic disease  

- anemia, thalassemia, polycythemia, 
thrombocytopenia, thrombophilia 

   

- hematologic malignancy    

- anticoagulated    

- bone marrow transplantation    
Endocrine diseases  

- Diabetes mellitus    

- Hyper / hypothyroid    

- Adrenal dysfunction    

- Parathyroid     
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โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Collagen vascular diseases    

- Rheumatoid arthritis    

- Systemic lupus erythematosus    

Morbid obesity    
Aging     
Full stomach    

 

อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
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    
Patient blood management 

a. Preoperative blood donation 
b. Acute normovolemic hemodilution 
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อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
c. Controlled hypotension 
d. Intraoperative blood salvage 

Fluid-electrolyte acid base management    
Local anesthetic systemic toxicity    
Laryngospasm and sequelae    
Oxygen therapy    
Occupational hazards    
Malignant hyperthermia    
Autonomic hyperreflexia    
Temperature management    
Allergic/anaphylaxis reaction    
Postoperative pain management    
Postanesthetic complications    

- Cardiovascular complications    

- Pulmonary dysfunction    

- Hepatic complications    

- Renal complications    

- Metabolic complications    

- Incidental trauma    

- Altered mental status    

- Postoperative nausea and vomiting    

Anesthesiologist non-technical skill    
 

ชนิดการผ่าตัด ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Surface operation (e.g. mastectomy, skin 
graft, hernia repair, etc) 

   

Intraabdominal surgery    
Hepatobiliary surgery    
Liver transplantation    
Laparoscopic surgery    
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ชนิดการผ่าตัด ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Bariatric surgery    
Extremity revascularization    
Organ procurement    

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ ๒ หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ ๓ หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เหน็) 
 

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
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     

- Jugular    

- Subclavian    

- Femoral    

- peripheral inserted (PICC line)    
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ชนิดของหัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
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    

- Bier's block    
Ultrasound-guided RA and central venous 
access 

   

One-lung ventilation (double lumen)    
One-lung ventilation (bronchial blocker)    
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4.2 Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia 
เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  ๑  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือมี   
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่   ๒  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบน้อยกว่าระดบั  ๑  และมี
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  ๓  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน
อาจดแูลรักษาได้  

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
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)     

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
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หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ ๒ หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ ๓ หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เหน็) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Airway management in pregnancy    
Painless labor (epidural block)    
Left uterine displacement    
Combined spinal-epidural (CSE) 
anesthesia 
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4.3 Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia  
เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  ๑  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือมี 
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่   ๒  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบน้อยกว่าระดบั  ๑  และมี
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  ๓  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน
อาจดแูลรักษาได้  

 
โรคหรือภาวะ (Orthopedics) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Tourniquet management    
Compartment syndrome    
Bone cement    
Arthroscopic surgery    
Spine surgery    
Fat embolism syndrome    
Pediatric orthopedic surgery    

 
 

โรคหรือภาวะ (Trauma) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Advanced trauma life support    
Multiple trauma    
Burn     
C-spine injury    
Massive hemorrhage/shock    
Mass casualty    
Near drowning    
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II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ ๒ หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ ๓ หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เหน็) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Rapid infusion system    
Intubation with manual-in-line stabilization    
Intercostal drainage system    
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4.4 Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery 
เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือมี 
ความส าคญัซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่   2  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบน้อยกว่าระดบั  1  และมี
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่   3  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน
อาจดแูลรักษาได้  

 
โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Transurethral Resection of the Prostate (TUR-P)    
Transurethral Resection of the Bladder Tumor (TUR-BT)    
Percutaneous nephrolithotomy (PCNL)    
Radical nephrectomy, cystectomy, prostatectomy    
Laparoscopic or Robotic surgery 
(prostatectomy, nephrectomy, adrenalectomy) 

 
  

Reconstructive urologic procedures (e.g. repair of UPJO, 
posterior urethral valve, etc) 

 
  

Urologic emergencies (e.g. torsion testis, fournier 
gangrene, etc) 

 
  

Pheochromocytoma    
Adrenal gland tumor    
Urinary calculi    

- Ureterolithotomy    

- Nephrolithotomy    

- Pyelolithotomy    

- Cystolithotripsy    

Ureteroscopy (URS)    
Kidney transplantation (Donors / Recipients)    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Shock wave lithotripsy    
Renal Disease  (Acute kidney injury, decreased kidney 
function, ESRD, uremia, oliguria, anuria, inappropriate 
secretion of ADH) 

   

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ 1  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เหน็) 

 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Kidney position    
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4.5 Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery 
เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  ๑  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือมี    
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่   ๒  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบน้อยกว่าระดบั  ๑ และมี
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  ๓  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน
อาจดแูลรักษาได้  
 

โรคหรือภาวะ (ENT) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
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    

 
  



92 
 

โรคหรือภาวะ (EYE) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Retinal surgery    

Penetrating eye injury    

Retinoblastoma     

Retinopathy of prematurity    

Strabismus surgery    

Glaucoma     

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ 1 หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ 3 หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เหน็) 

 

หตัถการวิสญัญี หตัถการระดบั 1 หตัถการระดบั 2 หตัถการระดบั 3 

JET ventilation    

Cricothyroidotomy     

Airway management in compromised airway    
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4.6 Clinical skills in Anesthesia for Procedures Outside OR 
เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือมี   
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  2  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบน้อยกวา่ระดบั  ๑     
และมีความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน  ซึง่แพทย์  
ประจ าบ้านอาจดแูลรักษาได้  
 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
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 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ 1  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เหน็) 
หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

Level of sedation    
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4.7 Clinical skills in Ambulatory Anesthesia 

เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือมี 
ความส าคญัซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  2  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบน้อยกวา่ระดบั  1   
และมีความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน  ซึง่แพทย์ประจ า 
บ้านอาจดแูลรักษาได้  

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Organization of ambulatory unit    

Selection of patients, procedures    

Anesthetic techniques    

Discharge criteria    

Postanesthesia care    

Patient education    
 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ 1  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เหน็) 
 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

TIVA, MAC    
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4.8 Clinical skills in Neuroanesthesia 

เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัด 
ระดับที่  1  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือมี 
ความส าคญัซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  2  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบน้อยกวา่ระดบั  1   
และมีความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน  ซึง่แพทย์ประจ า 
               บ้านอาจดแูลรักษาได้  

 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Increased intracranial pressure    

Brain protection    

Neurological deficit    

Perioperative seizure    

Unstable cervical spine    

Intraoperative brain swelling    

Venous air embolism    

Cerebral perfusion management    

Fluid and electrolyte management    

Neuroendocrine abnormalities    

Electrophysiologic monitoring    

Intracranial mass    

Transsphenoidal surgery    

Cerebrovascular:    

- Aneurysm and intraoperative rupture    

- Arteriovenous malformation    

- Carotid stenosis    

- Cerebral revascularization    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Traumatic brain injury    

Spinal cord injury    

Spinal cord surgery    

Epilepsy surgery    
Hydrocephalus     

Pediatric neurosurgery    

Awake craniotomy    
Surgery for abnormal movement    
Interventional neuroradiology    

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ 1   หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เหน็) 
 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Scalp block    
Transcranial Doppler ultrasonography    
Cerebral oximetry    
Precordial Doppler       
Jugular venous saturation    
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4.9 Clinical skills in Pediatric Anesthesia 
เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1   โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ/ หรือมี   
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  2   โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบน้อยกวา่ระดบั  ๑   
และมีความส าคญัซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  3   โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน  ซึง่แพทย์ประจ า 
บ้านอาจดแูลรักษาได้ 
 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 
Common congenital heart diseases:  ASD, VSD, PDA, TOF    
Complicated congenital heart diseases: TGA, single ventricle    
Common congenital anomalies: Down syndrome    
Rare/Complicated congenital anomalies    
Upper respiratory tract infection    
Laryngospasm    
Airway obstruction    
Laryngeal edema    
Emergence delirium    
Neonates    
Premature babies    
Difficult airway    
Hypothermia    
Malignant hyperthermia    
Muscular dystrophy    
Glucose, fluid, electrolyte management    
Massive bleeding    
Postoperative pain management    
Gastroschisis/omphalocele    
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โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 
Congenital diaphragmatic hernia    
Tracheoesophageal fistula    
Pyloric stenosis    
Necrotizing enterocolitis    
Retinopathy of prematurity    
Strabismus & muscle correction    
Adenotonsillectomy    
Tympanoplasty    
Craniotomy    
Thoracotomy    
Endoscopic surgery    
Frenulotomy (tongue tie)    
Muscle biopsy    
Upper abdominal surgery    
Lower abdominal surgery    
Groin, perineal and anorectal surgery    

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ 1   หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เหน็) 
 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Inhalation induction    
Mask ventilation    
Under mask technique    
Endotracheal intubation in infant and 
children 

   

Endotracheal intubation in neonate    
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หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
LMA in pediatric patients    
Fiberoptic intubation in pediatric patients    
Ventilator setting in neonate and infant    
Peripheral nerve block    

- Ilioinguinal, iliohypogastic nerve 
block 

   

- Penile block    

- Brachial block    

Caudal block    
Lumbar epidural block    
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4.10 Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia 
เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือมีความส าคญั
ซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่   2  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบน้อยกว่าระดบั  ๑  และมี
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจ
ดแูลรักษาได้  

 
โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

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    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
- Mediastinoscope    
- Lung (open or video assisted thoracoscopic 

surgery)    

- Chest wall and pleural surgery    
- Bronchopleural fistula    
- Tracheal surgery    
- Lung lavage    
- Postoperative pain therapy after lung surgery    
- Cardiac catheterization    
- Cardioversion    
- Bronchial stent    

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  ๓  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ ๑  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง   
ระดับที่ ๒  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้  (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ ๓  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เหน็) 
 

หัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Thoracic epidural analgesia    
Transesophageal echocardiography    
One-lung ventilation (double lumen)    
One-lung ventilation (bronchial blocker)    
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4.11 Clinical skills in Critical care 
เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือมี    
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่   2  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีพบน้อยกว่าระดบั  1  และมี
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน
อาจดแูลรักษาได้ 
  
โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

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)  
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โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Prevention & management common infection (HAP, 
VAP, CABSI, UTI etc.) 

   

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

   

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ 1   หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เหน็) 
 

หัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
Hemodynamics    
- Arterial line     
- Central venous line     
- Pulmonary artery catheter     
- PICC line       
- Cardiac output monitoring    
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หัตถการ หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 
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 
เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหัตถการ

ต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ / หรือมี 
ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  2  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบน้อยกวา่ระดบั  1    
และมีความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านควรดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดัท่ีซบัซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน
อาจดแูลรักษาได้  
 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
Cancer pain    
Neuropathic pain    
Chronic musculoskeletal pain    
Chronic visceral pain    
Chronic ischemic pain    
Headache    

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้
ระดับที่ 1 หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดแูลของผู้ เช่ียวชาญ) 
ระดับที่ 3  หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ชว่ยท าหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

Trigger point eradication    

Peripheral nerve analgesia    

Sympathetic block    
Brachial plexus analgesia    
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หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3 

Spinal analgesia    

Epidural analgesia    

Patient controlled analgesia    

Intravenous lidocaine infusion    
Acupuncture     
Transcutaneous electrical nerve 
stimulation 

   

 

III. การประเมินหรือดูแลรักษา 
ระดบัท่ี 1 การประเมินหรือดแูลรักษาผู้ ป่วยท่ีแพทย์ประจ าบ้านท าด้วยตนเอง 
ระดบัท่ี 2 การประเมินและดแูลรักษาท่ีมีแพทย์ประจ าบ้านควรมีโอกาสได้ท าด้วยตนเองหรือช่วยท า 
ระดบัท่ี 3 การประเมินและดแูลรักษาท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยท า  หรือเคยเห็น 
การประเมินหรือดูแลรักษา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

ซกัประวตัผิู้ ป่วยท่ีมีความปวด    

ประเมินความปวดด้านคณุภาพและปริมาณ    

ประเมินผลการระงบัปวด    

สัง่การรักษาโดยใช้ยาท่ีใช้บอ่ย    

พิจารณาสง่ตอ่การรักษาได้ถกูต้อง    

ให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยและญาติ    

ประสานงานและปรึกษากบัผู้ ร่วมการรักษาสาขา
อ่ืนได้เหมาะสม 

   

เขียนแบบฟอร์มสง่ปรึกษาได้ถกูต้อง    

แสดงพฤตกิรรมและความรับผิดชอบในการดแูล
ผู้ ป่วยอยา่งตอ่เน่ืองและมีคณุธรรม 
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ภาคผนวกที่ 5 
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity 

 
Entrusable Professional Activity in Anesthesia 

1. Provide preanesthetic evaluation and preparation 
2. Provide plan and conduct of anesthesia 
3. Use and interpret anesthetic monitorings and equipments 
4. Provide intra and post anesthetic care 
5. Manage airway 
6. Demonstrate technical skills 
7. Manage crisis situation   
8. Manage  peri-anesthetic / peri-procedural complications  
9. Demonstrate communication and team working skills 
10. Demonstrate professionalism and non-technical skills 

 
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity 
1. Assessment of Procedural skills: Direct observe procedural skills (DOP) 

1.1. DOP Spinal block 
1.2. DOP Endotracheal intubation 
1.3. DOP Rapid sequence induction 
1.4. DOP Central venous catheterization (IJV) 
1.5. DOP Arterial line cannulation 
1.6. DOP Lumbar epidural block 
1.7. DOP Brachial plexus block 
1.8. DOP Fiberoptic assisted intubation 

2. Selection for assessment of Clinical skills and Entrusable Professional Activity 
2.1. Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedures 
2.2. Basic GA ETT 
2.3. Basic GA under mask        
2.4. Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery) 
2.5. General anesthesia for basic obstetric surgery  
2.6. Regional anesthesia for basic obstetric surgery  
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2.7. Anesthesia for complicated obstetric surgery       
2.8. Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant 
2.9. Anesthesia for pediatric 
2.10. Intracranial surgery 
2.11. Anesthesia for airway procedure 
2.12. Painless labor 
2.13. Anesthesia for neonatal / infant surgery 
2.14. Anesthesia for open cardiac surgery 
2.15. Thoracic anesthesia 
2.16. Acute postoperative pain : PCA 
2.17. Cancer pain / neuropathic pain 
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EPA and selection for assessment of clinical skills and EPA 
 

Selection for 
assessment of 
clinical skills 
and EPA 

EPA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

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

      R1 R2 R3 

As
se

ss
me

nt
 o

f C
lin

ica
l s

kil
ls 

an
d 

En
tru

sta
ble

 p
ro

fes
sio

na
l a

cti
vit

y 
(E

PA
) 

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

7 Complicated OB    L4 #1 

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

10 Intracranial surgery   L4 #1 

11 Airway procedure   L4 #1 

12 Painless labor   L4 #1 

13 Neonate/infant   L4 #1 

14 Simple open cardiac surgery     L4 #1 

15 Thoracic surgery     L4 #1 

16 Acute pain     L4 #1 

17 Cancer/neuropathic pain     L3 #1 

Di
re

ct 
ob

se
rve

  
pr

oc
ed

ur
al 

sk
ills

 (D
OP

) 

1 Spinal Block S4 #1     

2 ETT S4 #2     

3 RSI S4 #1     

4 Lumbar epidural   S4 #1   

5 Arterial line cannulation   S4 #1   

6 Central venous catheterization   S4 #1   

7 Brachial plexus block   S4 #1 

8 Fiberoptic assissted intubation   S4 #1 
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DOPS 1 Spinal block เม่ือสิน้สดุ 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน ..................................................................     วันที่....................................................... 

Spinal block 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏบิัติ 

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การเตรียมอปุกรณ์      

1.1 เตรียมอปุกรณ์ช่วยหายใจ       

1.2 Spinal set, needle, syringe น า้ยาท าความสะอาด       

1.3 ยา: ยาชา, vasopressor       

2. การเตรียมผู้ ป่วย       

2.1 ตรวจสอบอตัราไหลเวียนของน า้เกลือให้มีความเหมาะสม       

2.2 อธิบายผู้ ป่วยให้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการท าหตัถการ       

2.3 Monitoring       

2.4 Position       

3. เทคนิคการ block       

3.1 Sterile technique       

3.2 ขัน้ตอนถกูต้อง       

3.3 ทดสอบระดบัการชา       

4. ทราบ complications       

4.1 บอก complication ได้, รู้วิธีการแก้ไข, วิธีป้องการและรักษา       

บนัทกึค าแนะน าเพ่ิมเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 

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

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

ผลการประเมินทกัษะการท าหตัการ   ผ่าน*   ไมผ่่าน 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซน็ต์) * ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณ์เทา่นัน้ 
2 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเม่ือต้องการ 
5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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DOPS 2 Endotracheal intubation   เมื่อสิน้สดุ 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 2 ครัง้ 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน ..................................................... วันที่................................................................... 

Endotracheal tube intubation 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การเตรียมอปุกรณ์       
1.1 ตรวจสอบ breathing circuit วา่ ไม่ร่ัว       

1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟตดิ, หลอดไฟไม่หลวม, ขนาดพอเหมาะ       
1.3 ทอ่หายใจ: ขนาดพอเหมาะ, ทดสอบ cuff ไม่ร่ัว, เตรียม stylet ใส่ในท่อหายใจ 

โดยปลาย stylet ไม่โผล่ออกมา และตดัปลายงอเป็นรูปตวั J 
      

1.4 สายและเคร่ืองดดูเสมหะพร้อมใช้งาน    

1.5 อปุกรณ์เปิดทางเดินหายใจ เช่น  facemask, oropharyngeal airway    
2. การเตรียมผู้ ป่วย       

2.1 นอนราบ, หนนุศีรษะในท่า sniffing position       

2.2 ครอบ mask ถกูวธีิ: ครอบทัง้ปากและจมกู, ไม่กดตา และ alar nasi       
2.3 ช่วยหายใจด้วย mask ได้ (chest movement) ดี, O2 saturation ไม่ลดลง, 

ช่วยหายใจ 3 นาที 
      

3. เปิดปากใส่ laryngoscope โดย head tilt หรือ cross-finger technique โดยไม่มี 
trauma, ปัดลิน้ได้หมด ปลาย blade อยู่บริเวณ vallecula  ยก blade upward และ 
forward โดยไม่ใช้ฟัน เป็น fulcrum 

      

4. สอดทอ่หายใจในหลอดลม ให้ cuff พ้น vocal cord 1-2 ซม. (ผู้ ใหญ่)       

5. ตรวจสอบต าแหน่งทอ่ช่วยหายใจ โดยฟังเสียงหายใจท่ีทรวงอกส่วนบน 2 ข้างเทา่กนั  
และฟัง epigastrium ต้องไม่ได้ยินเสียงลมเข้ากระเพาะ 

      

6. Blow cuff เป่าลมพอดี คือ บีบ reservoir bag ท่ี airway pressure ประมาณ 30 
ซม.น า้ แล้วไม่ร่ัว 

      

7. ยดึทอ่หายใจ โดยใช้ plaster 2 เส้น ตดิเหนือริมฝีปากบนและล่าง ให้ด้านเหนียวของ 
plaster ต้องพนัรอบ ET  

      

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ผลการประเมินทกัษะการท าหตัการ   ผา่น*   ไมผ่า่น 

อาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) * ผา่น: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณ์เทา่นัน้ 
2 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเม่ือต้องการ 
5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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DOPS 3 RSI    เมื่อสิน้สดุ 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน ..................................................... วันที่...................................................... 

Rapid sequence induction 
ไม่ถกูต้อง / 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน   
/ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. เตรียมอปุกรณ์        

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 เช็คเตียงพร้อมส าหรับหวัต ่า        

2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) ถกูต้องทัง้ชนดิ 
และขนาด ฉีดตอ่เนื่องอยา่งรวดเร็ว 

      

3. อธิบายผู้ ป่วยถึง procedure       

4. จดัทา่ผู้ ป่วยถกูต้องเหมาะสม       

5. Preoxygenation ถกูต้องเหมาะสม       

6. Cricoid pressure กดถกูต าแหนง่ หลงัจากผู้ ป่วยหลบั (optional)       

7. Induction and intubation       

7.1 Blow cuff ทนัทีเมื่อใส ่ETT เสร็จ       

7.2 เช็คต าแหนง่ ETT       

7.3 ปลอ่ย cricoid pressure หลงัจาก confirm ต าแหนง่ ETT แล้ว        

 
บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
……………………………………………………………...……………………………………………………………… 
ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ      ผา่น*      ไมผ่า่น 

อาจารย์ผู้ประเมิน ..........................................(ลายเซน็ต์) 

* ผา่น: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ 
1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณ์เทา่นัน้ 
2 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเม่ือต้องการ 
5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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 4. Central venous catheterization (IJV)  7. Brachial plexus block 
 5. Arterial line cannulation  8. Fiberoptic assisted intubation 
 6. Lumbar epidural block DOPS 7, 8 เมื่อสิน้สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้ 

DOPS 4, 5, 6 เมื่อสิน้สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้  
 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.................................................    วันที่....................................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถูกต้องสมบูรณ์  
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. ก่อนท าหตัถการ    

- ทราบข้อบง่ชี ้ต าแหน่ง ขัน้ตอน    

- ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข    

- สามารถเตรียมผู้ ป่วยส าหรับท าหตัถการได้เหมาะสม     

- สามารถเตรียมยา อปุกรณ์ การจดัทา่ monitoring    

2. ระหวา่งการท าหตัถการ    

- เทคนิคปลอดเชือ้    

- ความสามารถในการท าหตัถการ    

- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนระหวา่งท าหตัถการ    

3. ภายหลงัหตัถการ    

- สามารถจดัการอปุกรณ์เพ่ือให้ใช้งานได้    

- การดแูลผู้ ป่วยและตดิตามภาวะแทรกซ้อน    

4. ทกัษะในการส่ือสารกบั    

- ผู้ ป่วย     

- ผู้ ร่วมงาน    

5. Professionalism     

- ขอความยินยอมผู้ ป่วย    

- ตระหนกัถงึสถานการณ์    

- ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม    

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………...………………………………………………… 

ผลการประเมินทกัษะการท าหตัการ   ผา่น*   ไมผ่า่น 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต์) * ผา่น: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ 

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
1 = ให้เป็นผู้สงัเกตการณ์เทา่นัน้ 
2 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
3 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
4 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเม่ือต้องการ 
5 = สามารถปฏิบตัิงานได้เองและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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Assessment of Clinical skills and EPA 01: Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedure 
 เม่ือสิน้สดุ 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
 ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................................  วันที่....................................................  

1. การประเมินผู้ ป่วย ก่อนผ่าตดั   EPA 1  
 1 ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไมค่รบถ้วน  
 2 ได้ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน  
 3 ได้ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแตส่รุปปัญหา และ ข้อควรระวงัด้านผู้ ป่วย การผา่ตดัและการระงบั 
        ความรู้สกึได้ แตไ่มค่รบถ้วน 
 4 ได้ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวงัได้ครบทกุด้าน 

2. การเตรียมผู้ ป่วย ก่อนผ่าตดั  EPA 1 
 1 พบจดุบกพร่องที่ส าคญัในการเตรียมผู้ ป่วย 
 2 พบจดุบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ ป่วย 
 3 สามารถเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมส าหรับการผ่าตดัได้ดี  

3. ทราบข้อดีข้อเสียของการท า spinal anesthesia     EPA 2 
 1 ไมท่ราบวา่ควรใช้อะไร  
 2 เลือกได้ แต ่ไมส่ามารถบอกเหตผุลที่เลือก  
 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย  
 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

4.การเตรียมอปุกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สกึ   EPA 3  
 1 ขาดอปุกรณ์หรือยาที่ส าคญั ท าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ ป่วย 
 2 ขาดอปุกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 
 3 มีอปุกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 
 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม 

5 ระดบัการชา (anesthetic level)  EPA 4,6 
 1 ไมท่ราบ anesthetic level 
 2 ทราบ anesthetic level   
 3 ทราบ anesthetic level และแก้ไขปัญหาถกูต้องเม่ือ anesthetic level ไมเ่หมาะสม 

6. การควบคมุ hemodynamic และ ventilation ระหวา่งการท า spinal anesthesia   EPA 4,6,8 
 1 ไมท่ราบปัญหาที่เกิดขึน้ 

 2 ทราบปัญหาที่เกิดขึน้ แตแ่ก้ปัญหาไมไ่ด้ หรือแก้ไมถ่กูต้อง 
 3 ทราบปัญหาที่เกิดขึน้ และแก้ปัญหาได้ถกูต้อง 

7. การวางแผนดแูลผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั  EPA 4,6,8 
 1 ไมท่ราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 
 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ได้บางสว่น 
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ได้ครบ 

8.  สง่ตอ่ข้อมลูที่ PACU EPA 4,9 
 1 สง่ตอ่ข้อมลูได้อยา่งไมเ่ป็นระบบ 
 2 สามารถสง่ตอ่ข้อมลูได้ แตไ่มต่ระหนกัถึงปัญหา 

 3 สามารถสง่ตอ่ข้อมลูที่เหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝา้ระวงัตอ่เน่ือง 
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9. สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั    EPA 6,7,10 

 1ไมส่ามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

 2 ล าดบัความส าคญัได้บ้าง ย้งต้องปรับปรุง 

 3 สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัได้ดี 
10. การสื่อสารกบัผู้ ป่วย  EPA 9 

 1ไมส่ื่อสารกบัผู้ ป่วย 

 2 สื่อสารกบัผู้ ป่วยด้วยภาษาที่ไมเ่หมาะสม 

 3 สื่อสารกบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม แตไ่มแ่สดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

 4 สื่อสารกบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

11. การสื่อสารกบัผู้ ร่วมงาน    EPA 9,10 

 1ไมส่ื่อสารกบัผู้ ร่วมงาน 

 2 สื่อสารกบัผู้ ร่วมงานแตข้่อมลูไมช่ดัเจน 

 3 สื่อสารกบัผู้ ร่วมงานได้ดีเป็นสว่นใหญ่ 

 4 สื่อสารกบัผู้ ร่วมงานได้ชดัเจนและถกูต้องตลอดเวลา 

12. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้  EPA 7 
 1 ไมต่ระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ 
 2 ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสมและไมข่อความชว่ยเหลือ 
 3 ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แตป่รึกษาขอความชว่ยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
 4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความชว่ยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
 5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย 

13. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงตอ่เวลา   EPA 10 
 1 ไมรั่บผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางสว่น 
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที่ 

  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 

 ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................(ลายเซ็นต์). ....................................................... (ตัวบรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 02: Basic GA ETT              เม่ือสิน้สดุ 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 2 ครัง้

Assessment of Clinical skills and EPA 03: Basic GA under mask     เม่ือสิน้สดุ 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................................  วันที่.................................................... 

1. การประเมินผู้ ป่วย ก่อนผ่าตดั EPA 1  

 1 ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไมค่รบถ้วน  

 2 ได้ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน  

 3 ได้ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแตส่รุปปัญหา และ ข้อควรระวงัด้านผู้ ป่วย การผา่ตดัและการระงบัความรู้สกึได้ แตไ่มค่รบถ้วน 

 4 ได้ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวงัได้ครบทกุด้าน 

2. การเตรียมผู้ ป่วย ก่อนผ่าตดั  EPA 1  

 1 พบจดุบกพร่องที่ส าคญัในการเตรียมผู้ ป่วย 

 2 พบจดุบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ ป่วย 

 3 สามารถเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมส าหรับการผ่าตดัได้ดี  

3. Choice of anesthesia            EPA 2  

 1 ไมท่ราบวา่ควรใช้อะไร  

 2 เลือกได้ แต ่ไมส่ามารถบอกเหตผุลที่เลือก  

 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย  

 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

4.การเตรียมอปุกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สกึ EPA 3  

 1 ขาดอปุกรณ์หรือยาที่ส าคญั ท าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ ป่วย 

 2 ขาดอปุกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 

 3 มีอปุกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม 

5 การให้ยาระงบัความรู้สกึในชว่ง Induction    EPA 2,4,6 

 1 ไมท่ราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม  

 2 ทราบชนิดยาแตใ่ห้ dose ไมเ่หมาะสม  

 3 สัง่ยาได้เหมาะสม  

6 การเปิดทางเดินหายใจ ในชว่ง Induction   EPA 4,5,6 

 1 open airway ไมไ่ด้  

 2 open airway ได้บางสว่นแตย่งัไมโ่ลง่ 

 3 open airway ได้ดี ในรายที่ไมย่าก 

 4 สามารถ open airway ได้ดี แม้ในรายที่ยาก 

7 การควบคมุ hemodynamic และ ventilation ในชว่ง induction/intubation  EPA 4,6 

 1 ปลอ่ยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

 2 ปลอ่ยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที 

8 การดแูลในชว่ง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)  EPA 4,6,7,8 

 1 ท างานไมถ่กูขัน้ตอน ผิดพลาดในจดุที่ส าคญั 

 2 ท างานผิดพลาดบ้างในบางจดุ 

 3 ท างานได้ราบร่ืนทกุขัน้ตอน 

 4 ท างานได้ราบร่ืนทกุขัน้ตอน ทราบปัญหาที่ อาจเกิดขึน้ เตรียมการป้องกนัและแก้ไข 
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9. การให้สารน า้ระหวา่งการผ่าตดั EPA 4,6 

 1 ไมส่ามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไมรู้่ข้อบง่ชีแ้ละข้อควรระวงัของสารน า้ที่ใช้ 

 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แตไ่มท่ราบข้อบง่ชีแ้ละข้อควรระวงั 

 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบง่ชี ้แตไ่มท่ราบข้อควรระวงั     

 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบง่ชีแ้ละข้อควรระวงั 

10. การวางแผนดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั EPA 2,4 

 1 ไมท่ราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ได้บางสว่น 

 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ได้ครบ 

11. การให้ยาระงบัความรู้สกึในชว่ง emergence EPA 4,6 

 1 ท างานไมถ่กูขัน้ตอน ผิดพลาดในจดุที่ส าคญั 

 2 ท างานผิดพลาดบ้างในบางจดุ 

 3 ท างานได้ราบร่ืนทกุขัน้ตอน 

 4 ท างานได้ราบร่ืนทกุขัน้ตอน ทราบปัญหาที่อาจเกิดขึน้ เตรียมการป้องกนัและแก้ไข 
12. สง่ตอ่ข้อมลูที่ PACU EPA 4,9 

 1 สง่ตอ่ข้อมลูได้อยา่งไมเ่ป็นระบบ 

 2 สามารถสง่ตอ่ข้อมลูได้ แตไ่มต่ระหนกัถึงปัญหา 

 3 สามารถสง่ตอ่ข้อมลูที่เหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝา้ระวงัตอ่เน่ือง 

13. สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั EPA 7,10 

 1 ไมส่ามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

 2 ล าดบัความส าคญัได้บ้าง ย้งต้องปรับปรุง 

 3 สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัได้ดี 

14. การสื่อสารกบัผู้ ป่วย EPA 9 

 1ไมส่ื่อสารกบัผู้ ป่วย 

 2 สื่อสารกบัผู้ ป่วยด้วยภาษาที่ไมเ่หมาะสม 

 3 สื่อสารกบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม แตไ่มแ่สดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

 4 สื่อสารกบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

15. การสื่อสารกบัผู้ ร่วมงาน EPA 9 

 1ไมส่ื่อสารกบัผู้ ร่วมงาน 

 2 สื่อสารกบัผู้ ร่วมงานแตข้่อมลูไมช่ดัเจน 

 3 สื่อสารกบัผู้ ร่วมงานได้ดีเป็นสว่นใหญ่ 

 4 สื่อสารกบัผู้ ร่วมงานได้ชดัเจนและถกูต้องตลอดเวลา 

16. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้  EPA 7 

 1 ไมต่ระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ 

 2 ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสมและไมข่อความชว่ยเหลือ 

 3 ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แตป่รึกษาขอความชว่ยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความชว่ยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย 

17. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงตอ่เวลา   EPA 10 

 1ไมรั่บผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางสว่น 

 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที่ 
  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
   ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน.................................................................(ลายเซ็นต์).................................................................. (ตัวบรรจง) 
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  Assessment of Clinical skills and EPA 04: Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery) 
  เม่ือสิน้สดุ 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
   ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................   วันที่............................................... 
 

 
  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั                            EPA 1   
1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั                               EPA 1   
2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      
2.3.  Premedication    

3. Choice of anesthesia                                   EPA 2   
4. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ EPA 3   
       4.1. อปุกรณ์    
       4.2. ยา     

4.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)    
5. Intraoperative                               EPA 3,4,5,6,8   

5.1. Specific considerations    
5.1.1. Underlying disease related    
5.1.2. Surgery related    

5.2. General anesthesia    
5.2.1. Induction     

5.2.1.1. Technique    
5.2.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

5.2.2. Airway management    
5.2.3. Positioning    
5.2.4. Maintenance    

5.2.4.1. ยา    
5.2.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
5.2.4.3. Transfusion management    
5.2.4.4. Hemodynamic    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน......................................................(ลายเซ็นต์)..............................................(ตัวบรรจง) 
  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

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. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย    
6.2. การสง่ตอ่ข้อมลู    
6.3. การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

6.4. Specific postoperative care & complications 
management 

   

6.5. การดแูลความปวด    
7. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน                 EPA 9,10   
8. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้  EPA 7   
9. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA 05: General anesthesia for basic obstetric surgery (เม่ือสิน้สดุ 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้) 
Assessment of Clinical skills and EPA 06: Regional anesthesia for basic obstetric surgery (เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้) 
Assessment of Clinical skills and EPA 07: Anesthesia for complicated obstetric surgery  (เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้) 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.........................................................................  วันที่.................................................... 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั  EPA 1   
1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA 1   
2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      
5.3.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   
4. Specific consideration EPA 2   

4.1. Physiology of pregnancy    
4.2. Fetal well being    
4.3. Management of uterine atony    
4.4. Disease specific considerations    

5. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ EPA 3   
5.1. อปุกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 3,4,5,6,8   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) ....................................................... (ตัวบรรจง)  
  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
6.1.4.3. Transfusion management    
6.1.4.4. Hemodynamic    
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     
6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    
6.2.3. Positioning    
6.2.4. Fluid, glucose and electrolyte    
6.2.5. Transfusion management    
6.2.6. Hemodynamic    
6.2.7. Ventilation / Oxygenation    
6.2.8. Temperature control    

7. Postoperative EPA 4,8,9   
7.1. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย    
7.2. การสง่ตอ่ข้อมลู    
7.3. การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 
management  

   

7.5. การดแูลความปวด    
8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน EPA 9,10   
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant  
เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................................  วันที่.................................................... 

1. การประเมินผู้ ป่วย ก่อนผ่าตดั EPA 1  

 1 ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไมค่รบถ้วน  

 2 ได้ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน  

 3 ได้ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแตส่รุปปัญหา และ ข้อควรระวงัด้านผู้ ป่วย การผา่ตดัและการระงบัความรู้สกึได้ แตไ่มค่รบถ้วน 

 4 ได้ประวตัิ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวงัได้ครบทกุด้าน 

2. การเตรียมผู้ ป่วย ก่อนผ่าตดั  EPA 1  

 1 พบจดุบกพร่องที่ส าคญัในการเตรียมผู้ ป่วย 

 2 พบจดุบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ ป่วย 

 3 สามารถเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมส าหรับการผ่าตดัได้ดี  

3. Choice of anesthesia EPA 2    

 1 ไมท่ราบวา่ควรใช้อะไร  

 2 เลือกได้ แต ่ไมส่ามารถบอกเหตผุลที่เลือก  

 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย  

 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

4.การเตรียมอปุกรณ์และยา ส าหรับการระงบัความรู้สกึ EPA 3  

 1 ขาดอปุกรณ์หรือยาที่ส าคญั ท าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ ป่วย 

 2 ขาดอปุกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 

 3 มีอปุกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุกรณ์และยาเพ่ิม ส าหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม 

5 การให้ยาระงบัความรู้สกึในชว่ง induction  EPA 2,4,6 

 1 ไมท่ราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม  

 2 ทราบชนิดยาแตใ่ห้ dose ไมเ่หมาะสม  

 3 สัง่ยาได้เหมาะสม   

6. สามารถประเมิน anesthetic depth เพียงพอก่อนใสอ่ปุกรณ์  EPA 4,5,6 

  1 ไมท่ราบวา่ต้อง ประเมิน 

 2 ทราบวา่ต้องประเมิน แตป่ระเมินผิด 

  3 ประเมินได้ถกูต้อง แตไ่มส่ามารถแแก้ปัญหาได้ กรณีใสอ่ปุกรณ์ไมเ่ข้า 

 4 ประเมินถกูต้อง และแก้ไขปัญหาได้ กรณีใสอ่ปุกรณ์ไมเ่ข้า 

7 การควบคมุ hemodynamic และ ventilation ในชว่ง induction EPA 4,6 

 1 ปลอ่ยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

 2 ปลอ่ยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที 

8 การดแูลในชว่ง maintenance (anesthetic depth)   EPA 4,6,7,8 

 1 ไมท่ราบการประเมิน  

 2 ทราบแตป่ระเมินผิด 

 3 ทราบวิธีการประเมิน แตไ่มส่ามารถปรับ anesthetic depth ให้สอดคล้องกบั surgical stimuli 

 4 สามารถปรับ anesthetic depth ได้เหมาะสมตาม surgical stimuli  
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9. การให้สารน า้ระหวา่งการผ่าตดั EPA 4 

 1 ไมส่ามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไมรู้่ข้อบง่ชีแ้ละข้อควรระวงัของสารน า้ที่ใช้ 

 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แตไ่มท่ราบข้อบง่ชีแ้ละข้อควรระวงั 

 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบง่ชี ้แตไ่มท่ราบข้อควรระวงั 

 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบง่ชีแ้ละข้อควรระวงั 

10. การวางแผนดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั EPA 2,4 

 1 ไมท่ราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ได้บางสว่น 

 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ได้ครบ 

11. การถอดอปุกรณ์ supraglottic airway EPA 4,5,6  

 1 ไมท่ราบเทคนิคการถอดอปุกรณ์ 

 2 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอปุกรณ์แตล่ะเทคนิคไมค่รบ 

 3 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอปุกรณ์แตล่ะเทคนิคได้ แตเ่ลือกใช้ยงัไมเ่หมาะสม 

 4 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอปุกรณ์แตล่ะเทคนิคได้ และเลือกใช้ได้เหมาะสม 
12. สง่ตอ่ข้อมลูที่ PACU EPA 4,9 

 1 สง่ตอ่ข้อมลูได้อยา่งไมเ่ป็นระบบ 

 2 สามารถสง่ตอ่ข้อมลูได้ แตไ่มต่ระหนกัถึงปัญหา 

 3 สามารถสง่ตอ่ข้อมลูที่เหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝา้ระวงัตอ่เน่ือง 

13. สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั  EPA 7,10 

 1 ไมส่ามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

 2 ล าดบัความส าคญัได้บ้าง ยงัต้องปรับปรุง 

 3 สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัได้ดี 

14. การสื่อสารกบัผู้ ป่วย EPA 9,10 

 1 ไมส่ื่อสารกบัผู้ ป่วย 

 2 สื่อสารกบัผู้ ป่วยด้วยภาษาที่ไมเ่หมาะสม 

 3 สื่อสารกบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม แตไ่มแ่สดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

 4 สื่อสารกบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

15. การสื่อสารกบัผู้ ร่วมงาน EPA 9,10 

 1ไมส่ื่อสารกบัผู้ ร่วมงาน 

 2 สื่อสารกบัผู้ ร่วมงานแตข้่อมลูไมช่ดัเจน 

 3 สื่อสารกบัผู้ ร่วมงานได้ดีเป็นสว่นใหญ่ 

 4 สื่อสารกบัผู้ ร่วมงานได้ชดัเจนและถกูต้องตลอดเวลา 

16. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7 

 1 ไมต่ระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ 

 2 ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสมและไมข่อความชว่ยเหลือ 

 3 ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แตป่รึกษาขอความชว่ยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกบัความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความชว่ยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย 

17. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงตอ่เวลา EPA 10 

 1ไมรั่บผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางสว่น 

 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที่ 
  ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 08 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................(ลายเซ็นต์).............................................................(ตัวบรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric 
เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน............................................................. วันที่........................................ 
 

  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA 1   
1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA 2   
2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation    
5.4.  Premedication      

3. Choice of anesthesia EPA 2   
4. Specific consideration EPA 1   

4.1. Anatomy       
4.2. Physiology    
4.3. Disease specific consideration    

5. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ EPA 2,3   
5.1. อปุกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 4,5,6,7   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
6.1.4.3. Transfusion management    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.........................................................(ลายเซ็นต์)................................................. (ตัวบรรจง) 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.4. Hemodynamic    
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     
6.2. Regional anesthesia (combine)    

6.2.1. Technique    
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA 3,4,6,7,8,9   
7.1. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย    
7.2. การสง่ตอ่ข้อมลู    
7.3. การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 
management 

   

7.5. การดแูลความปวด    
8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน EPA 9   
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery  
เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน...................................................................  วนัที่........................................ 

 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA 1   
1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย (neurologic and other)    
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร     
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้    

2. การเตรียมก่อนผา่ตดั EPA 1   
2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation (include ICU)      
5.5.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   
4. Specific considerations 

4.1. Intracranial: ICP, seizure, neurological deficit 
4.2. Intraoperative neuromonitoring 
4.3. Systemic complications of neurological disease 

   

5. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ EPA 3   
5.1. อปุกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA3,4,5,6,8   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management     
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
6.1.4.3. Transfusion management    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...............................................................(ลายเซ็นต์)............................................(ตัวบรรจง) 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.4. Hemodynamic    
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6. Temperature control    
6.1.4.7. Management of complications : VAE, bleeding, 

brain edema, ruptured aneurysm, etc. 
   

6.1.5. Emergence (early / late)    
7. Postoperative EPA 4,8,9   

7.1. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย    
7.2. การสง่ตอ่ข้อมลู    
7.3. การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, 

fluid & electrolyte balance, temperature 
   

7.4. Specific postoperative care & complications management    
7.5. การระงบัปวด    

8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน EPA 9,10   
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา EPA 10   



131 
 

Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure 
เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.................................................  วันที่................................................. 

 

  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA 1   
1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA 1   
2.1. General preparation    
2.2  Specific preparation      
2.3  Premedication    

3. Choice of anesthesia and anesthetic technique EPA 2   
4. Specific considerations EPA 2   

4.1. Airway management และการวางแผนส ารอง    
4.2. ภาวะแทรกซ้อนขณะท า airway procedure    

5. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ EPA 3   
5.1. อปุกรณ์ รวมถงึอปุกรณ์ airway management    
5.2. ยา    
5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 3,4,5,6,8   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique และการประสานงานกบั

ศลัยแพทย์ 
   

6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    
6.1.2. Airway management    
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน........................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตัวบรรจง) 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.3. Transfusion management    
6.1.4.4. Hemodynamic    
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    

6.1.5. Emergence     
6.1.5.1. Airway patency    

7. Postoperative EPA 4,9   
7.1. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย    
7.2. การสง่ตอ่ข้อมลู    
7.3. การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 
management 

   

7.5. การดแูลความปวด    
8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน EPA 9,10   
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor 
เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน..........................................  วันที่.................................................... 
 

 
  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง / 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนการท า painless labor EPA 1,9   
1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนการท า painless labor EPA 1,9   
2.1. การให้ข้อมลูผู้ ป่วย (บอกข้อดี / ข้อเสยี. วิธีการท า และ

ภาวะแทรกซ้อน)  
   

2.2 Open vein and fluid loading      
3. Choice of anesthesia (epidural vs CSE vs spinal) EPA 2   
4. Specific considerations 

- Pregnancy: hypotension (aortocaval compression), 
↓dose LA 

EPA 8   

5. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ EPA 3   
5.1. อปุกรณ์: resuscitation equipment (airway / 

vasopressors), O2, , RA equipment 
   

5.2. ยา: LA and adjuvants    
5.3. การเฝา้ระวงั: ECG, NIBP, SpO2, fetal HR    

6. Intrapartum EPA 3,4,5,6,8   
6.1. Regional anesthesia    

6.1.1. Technique and position of block     

6.1.2. ยา: ชนิดและปริมาณ  adjuvants (bolus / 
infusion), test dose 

   

6.1.3. Assessment of block    
6.1.4. Positioning (left lateral)    
6.1.5. Fluid, glucose and electrolyte (without 

glucose) 
   

6.1.6. Hemodynamic    



134 
 

 
 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง) 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง / 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.7. Ventilation / Oxygenation    
6.1.8. Management of complications: IV injection, 

high or total spinal, incomplete block, wet tap 
   

6.1.9. Management for conversion to c/s    
7. Postpartum EPA 4,9   

7.1. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย    
7.2. การสง่ตอ่ข้อมลู    
7.3. การดแูลทัว่ไปหลงัการคลอด    
7.4. การดแูลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน    
7.5. การดแูลความปวด    

8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน EPA 9   
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7    
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA13: Anesthesia for neonatal / infant surgery 
เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน..........................................  วนัที่.................................................... 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA 1   
1.1. ประวตัิ     
1.2. ตรวจร่างกายที่ส าคญั    
1.3. การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร    
1.4. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA 1   
2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      
5.6.  Premedication    

3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่วมด้วยหรือไม ่ควรใช้วธีิใด EPA 2   
4. Specific consideration EPA 6,7   

4.1. Neonates:  anatomy, physiology, pharmacology    
4.2. Surgical problems    
4.3. Potential problems    

5. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ EPA 3   
5.1. อปุกรณ์: mask, blade, ET ขนาดที่เหมาะสม, anesthetic 

circuit 
   

5.2. ยา    
5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 4,5,6   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management: mask, ET    
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์).................................................. (ตัวบรรจง) 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบูรณ์ 
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    

7. Postoperative EPA 4,8   
7.1. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย    
7.2. การสง่ตอ่ข้อมลู    
7.3. การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature 
   

7.4. Specific postoperative care & complications 
management 

   

7.5. การดแูลความปวด    
8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน EPA 9   
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA14: Anesthesia for open cardiac surgery 
เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................  วันที่.................................................... 
 

 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA 1,2   
1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA 1,2   
2.1. General preparation    
2.2  Specific preparation    

       2.3   Premedication      
3. Choice of anesthesia EPA 2   
4. Specific considerations 

4.1. Anesthetic considerations ตามโรคของผู้ ป่วย 
4.2. การดแูลผู้ ป่วยตามขัน้ตอนกอ่นเร่ิม CPB 
4.3. การดแูลผู้ ป่วยในชว่ง CPB 
4.4. การดแูลผู้ ป่วยหลงัออกจาก CPB 

EPA 2,4   

5. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ EPA 1,2,3,4   
5.1. อปุกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA 4,5,6,7   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management    
6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน......................................................(ลายเซ็นต์).....................................................(ตัวบรรจง) 
 
 
  

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.3. Transfusion management    
6.1.4.4. Hemodynamic    
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     
6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA 4,7,8,9,10   
7.1. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย    
7.2. การสง่ตอ่ข้อมลู    
7.3. การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care & complications 
management 

   

7.5. การดแูลความปวด    
8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน EPA 9,10   
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia  
เม่ือสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................  วันที่.................................................... 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA1   
1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร (รวมถึง PFT)    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั EPA 1   
2.1. General preparation    

       2.2.  Specific preparation      
5.7.  Premedication    

3. Choice of anesthesia EPA 2   
4. Specific considerations EPA 2   

4.1. การปรับ ventilator setting ระหวา่งการท า one lung ventilation    
4.2. การดแูลและแก้ไขปัญหา hypoxemia ระหวา่งท า one lung ventilation    

5. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ EPA 3   
5.1. อปุกรณ์    
5.2. ยา    
5.3. การเฝา้ระวงั (general & specific monitoring)    

6. Intraoperative EPA3,4,5,6,8   
6.1. General anesthesia    

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique    
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

6.1.2. Airway management และการตรวจสอบต าแหนง่ double lumen 
tube 

   

6.1.3. Positioning    
6.1.4. Maintenance    

6.1.4.1. ยา    
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
6.1.4.3. Transfusion management    
6.1.4.4. Hemodynamic    
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์)....................................................... (ตัวบรรจง) 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบัต ิ

ถกูต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ (ถ้าม)ี 

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6. Temperature control    

6.1.5. Emergence     
6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative EPA 4,8,9   
7.1. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย    
7.2. การสง่ตอ่ข้อมลู    
7.3. การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, fluid 

& electrolyte balance, temperature 
   

7.4. Specific postoperative care & complications management     
7.5. การดแูลความปวด    

8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน EPA 9,10   
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ EPA 7   
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา EPA 10   
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Assessment of Clinical skills and EPA 16: Acute postoperative pain : PCA 
เมื่อสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน....................................................... วันที่.................................................... 

 

 ไมท่ า / 
ท าไมถ่กู 

ท าได้ไม่
ครบถ้วน 

ท าได้ถกูต้อง
ครบถ้วน 

1. สามารถเลอืกผู้ ป่วยทีเ่หมาะสมกบัการใช้เคร่ือง PCA ได้    

2. อธิบายขัน้ตอนการใช้ ข้อควรระวงัในการใช้ให้กบัผู้ ป่วยได้    

3. สามารถเลอืกยาและตัง้ setting เคร่ืองได้เหมาะสมกบัผู้ ป่วย    

4. สามารถเขียนใบ order ในการตัง้ PCA และการเฝา้ระวงัภาวะที่อาจเกิดขึน้ได้    

5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผู้ ป่วยได้    

6. สามารถให้การรักษาได้อยา่งเหมาะสมเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้    

7. สามารถให้การแก้ไขเบือ้งต้นได้เมื่อเคร่ือง PCA มีปัญหา    

8. สามารถสือ่สารกบัแพทย์ผา่ตดั และพยาบาลประจ าตกึในการดแูลผู้ ป่วยที่ใช้เคร่ือง PCA    

9. สือ่สารกบัผู้ ป่วยและญาติด้วยวาจาและทา่ทางทีเ่หมาะสม    
 

เกณฑ์ผา่น : ท าได้ถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.............................................(ลายเซ็นต์)............................................. (ตวับรรจง) 
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Assessment of Clinical skills and EPA 17: Cancer pain / neuropathic pain 
เมื่อสิน้สดุ 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 2 : 1 ครัง้ 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน...........................................  วันที่.................................................... 

 

 ไมท่ า / 
ท าไมถ่กู 

ท าได้ไม่
ครบถ้วน 

ท าได้ถกูต้อง
ครบถ้วน 

1. ซกัประวตัิอาการปวดและประเมนิอาการปวดเบือ้งต้นได้    
2. ตรวจร่างกายเพื่อประเมินอาการปวดเบือ้งต้นได้    
3. จ าแนกชนิดของอาการปวดเบือ้งต้นได้    
4. เลอืกใช้ยาในการรักษาเบือ้งต้นได้อยา่งเหมาะสม     
5. ทราบภาวะไมพ่งึประสงค์ทีเ่กิดจากยาและสามารถให้การรักษาเบือ้งต้นได้    
6. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผู้ ป่วยได้ หลงัจากได้รับการรักษา    
7. สามารถให้ค าแนะน าผู้ ป่วยและญาติเก่ียวกบัการใช้ยาและภาวะไมพ่งึประสงค์

ที่อาจเกิดขึน้ได้ 
   

8. สือ่สารกบัผู้ ป่วยและญาติด้วยวาจาและทา่ทางทีเ่หมาะสม    
 

เกณฑ์ผา่น  : ท าได้ถกูต้องทกุข้อ  EPA 2,3,4,6,8,9,10 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = ให้เป็นผู้ สังเกตการณ์เท่านัน้ 

  Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................(ลายเซ็นต์)............................................... (ตวับรรจง) 
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ภาคผนวกที่ 6 

การประเมินเพ่ือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

สาขาวิสัญญีวิทยา 

 

การประเมินเพ่ือวฒุิบตัรฯ  

1. คณุสมบตัผิู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบ 
1.1. ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม  
1.2. ภาควิชาฯ เห็นสมควรให้เข้าสอบ 

2. เอกสารประกอบ  
2.1. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตัจิากสถาบนัฝึกอบรมตามท่ีก าหนด  
2.2. บทความงานวิจยัพร้อมสง่ตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั

ในมนษุย์  
2.3. เอกสารรับรองการปฏิบตังิานตามแฟ้มสะสมผลงาน  

3. การสอบประกอบด้วย 
3.1. การสอบภาคทฤษฎี 

- ปรนยั (multiple choice question; MCQ) แบง่เป็นข้อสอบ basic sciences ร้อยละ 40 
และ clinical sciences ร้อยละ 60) ให้สอบเม่ือผา่นปีการฝึกอบรมท่ี 2 หากสอบผ่านเกณฑ์
แล้วไมต้่องสอบอีก หากสอบไมผ่า่นเกณฑ์ต้องสอบแก้ตวัเม่ือสิน้ปีการฝึกอบรมท่ี 3 หรือ
จนกวา่จะสอบผา่นตามเกณฑ์ 

- อตันยั (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ) สอบเม่ือ
สิน้สดุปีการฝึกอบรมท่ี 3 สามารถสอบได้แม้วา่ยงัสอบปรนยัไมผ่า่นเกณฑ์ 

3.2. การสอบภาคปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 
- การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)  สอบเม่ือสิน้สดุปีการฝึกอบรม

ท่ี 3 
- ผลการปฏิบตังิานจากสถาบนัฝึกอบรม เชน่ แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

3.3. การสอบปากเปลา่ สอบเม่ือสิน้สดุปีการฝึกอบรมท่ี 3 
3.4. การประเมินผลงานวิจยั  

 
 

 
 


