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หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
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1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Residency training in Anesthesiology

2. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
Diploma of the Thai Board of Anesthesiology
ว.ว. สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
Diploma Thai Board of Anesthesiology

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร

ผลิตวิสัญญีแพทย์ ท่ มี ีคุณภาพ กอปรด้ วยคุณธรรม สร้ างงานวิจยั ที่มีคุณค่ า
ให้ บริการทางการแพทย์ และวิชาการ เพื่อชีน้ าสังคม เป็ นแหล่ งอ้ างอิงทาง
วิชาการของชาติ และนานาชาติ ประชาคมมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความภูมิใจใน
สถาบัน
วิสญ
ั ญีแพทย์ที่มีคณ
ุ ภาพของหลักสูตรมีคณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี ้
1. เป็ นวิสญ
ั ญีแพทย์ที่
- มีความรู้เกี่ยวกับพื ้นฐานของการให้ ยาระงับความรู้สกึ (กายวิภาค ฟิ สิกส์ ชีวเคมี เภสัชวิทยา
สรี รวิทยา และพยาธิสรี รวิทยา) การให้ ยาระงับความรู้สกึ ทุกสาขา การกู้ชีพชันสู
้ ง การดูแลผู้ป่วย
วิกฤต และผู้ป่วยโรคปวด และกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย
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- มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิสญ
ั ญีแพทย์
- สามารถคิดวางแผนอย่างมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และคิดแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการให้ ยา
ระงับความรู้สึก การกู้ชีพชันสู
้ ง การดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยโรคปวดได้ อย่างเหมาะสม
- มีทกั ษะในการให้ ยาระงับความรู้สกึ การกู้ชีพชันสู
้ ง การดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคปวด
รวมทังการปฏิ
้
บตั งิ านตามกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยได้ อย่างเหมาะสม
- มีทกั ษะทางการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น วิเคราะห์ ติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางด้ านวิสญ
ั ญีวิทยา ทักษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ และทักษะการบริหารจัดการ
- สามารถสร้ างงานวิจยั ด้ านวิสญ
ั ญีวิทยา และนาไปประยุกต์ใช้ ในเวชปฏิบตั ิ
- ใฝ่ ร้ ู และรู้จกั วิธีการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องเพื่อหาความรู้ด้านวิสญ
ั ญีวิทยา การกู้ชีพชันสู
้ ง การดูแล
รักษาผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยโรคปวด และกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย
- มีความเป็ นผู้นา มีความรับผิดชอบ
- ตระหนักถึงความสาคัญ รู้จกั วิธีการ และดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง มีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม
ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันได้
- มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
- เป็ นวิสญ
ั ญีแพทย์ที่ดารงคุณค่าแห่งความเป็ นไทย
2. สามารถสร้ างองค์ความรู้ใหม่และผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง บุกเบิกวิชาการด้ วยงานวิจยั ที่มี
คุณภาพอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอน การวางแผน การกาหนดนโยบายและแก้ ปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ
5. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละความรู้ความสามารถขัน้
ต่าตามสมรรถนะหลัก (competency) ทัง้ 6 ด้ านดังนี ้
5.1 การดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
ก. มีทกั ษะในการดูแลด้ านวิสญ
ั ญีวิทยาในระยะก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด รวมทัง้
ภาวะแทรกซ้ อนจากการระงับความรู้สกึ
ข. มีทกั ษะในการระงับความรู้สึกแบบทัว่ ไป เฉพาะส่วน และ เฝ้าระวังระหว่างการระงับความรู้สกึ
สาหรับหัตถการต่างๆ และในผู้ป่วยชนิดต่างๆ
ค. มีทกั ษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)
ง. มีทกั ษะในการช่วยฟื น้ คืนชีพผู้ป่วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)
จ. มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผู้ป่วยวิกฤต และ การบาบัดทางระบบหายใจ (respiratory care)
ฉ. มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่มีความปวด
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5.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
ก. เข้ าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานของร่างกาย และจิตใจที่เกี่ยวข้ องกับวิสญ
ั ญีวิทยา
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
5.3 การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
ค. เรี ยนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพ
การตัดสินใจและศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิ ภาพ
จ. เป็ นที่ปรึกษาและให้ คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางวิสญ
ั ญีวิทยา
5.5 ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีตอ่ ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
ข. มีทกั ษะด้ านที่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริ หารจัดการสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้ องได้ เหมาะสม
ค. มีความสนใจใฝ่ ร้ ู และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต (continuous
professional development)
ง. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
5.6 การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรู้และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. ใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เข้ ากับบริ บทของการบริการสาธารณสุขได้ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
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6. แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
6.1 วิธีการให้ การฝึ กอบรม หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ นหลักสูตรที่ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้ านสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา ควบคูไ่ ปกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก แขนงวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา แพทย์ประจาบ้ านจะ
ได้ รับการฝึ กอบรมโดยมีการสอนความรู้ภาคทฤษฎีคไู่ ปกับการฝึ กปฏิบตั งิ าน โดยจะเพิ่มความยาก
และซับซ้ อนของผู้ป่วยให้ มากขึ ้นตามปี การฝึ กอบรม
6.1.1 สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care) การฝึ กปฏิบัตงิ านเป็ นความสาคัญของ
การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพ แพทย์ประจาบ้ านจะได้ รับการจัดให้ หมุนเวียนไปปฏิบตั งิ านใน
สายงานต่างๆเท่าเทียมกัน โดยมีตารางการฝึ กอบรมตามชันปี
้ (ตารางที่ 1 และ 2) คือ
ก. แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 เรี ยนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสญ
ั ญีระดับไม่ซบั ซ้ อน ได้ แก่
- การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป
- การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ
- การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดสูติ-นรี เวชวิทยา
- การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
- การดูแลผู้ป่วยทางวิสญ
ั ญีนอกห้ องผ่าตัด
- การแปลผลภาพจากการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับด้ านวิสญ
ั ญีวิทยา
ข. แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2, 3 เรี ยนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสญ
ั ญีระดับซับซ้ อน ได้ แก่
- การดูแลทางวิสญ
ั ญีของแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 ในระดับที่ซบั ซ้ อน
- การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก
- การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดระบบประสาท
- การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับเด็ก
- การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับผู้ป่วยทางสูตกิ รรม
- การระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้ าง
- การระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดจักษุ โสต ศอ นาสิก
- การดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตและในหออภิบาล
- การดูแลผู้ป่วยปวดเฉียบพลันและเรื อ้ รัง
- อายุรศาสตร์ หน่วยโรคหัวใจและโรคปอด
- การดูแลระบบหายใจ (respiratory care and inhalation therapy)
- วิชาเลือก
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ตารางที่ 1 แผนการสอนด้ านสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับผู้ป่วยที่มารับการ
ผ่าตัด
- ศัลยกรรมทัว่ ไป
- ระบบทางเดินปัสสาวะ
- สูติ-นรี เวชวิทยา
- ศัลยกรรมกระดูก
การดูแลผู้ป่วยทางวิสญ
ั ญีนอกห้ องผ่าตัด
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับผู้ป่วยไม่ซบั ซ้ อน
ที่มารับการผ่าตัดฉุกเฉิน
การช่วยฟื น้ คืนชีพผู้ป่วย
การแปลผลภาพจากการตรวจวินิจฉัยทางรังสี
วิทยาที่เกี่ยวข้ องกับด้ านวิสญ
ั ญีวิทยา

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือด และทรวงอก
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับเด็ก
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดระบบ
ประสาท
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัด
ศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้ าง
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดตา หู คอ
จมูก
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับผู้ป่วยซับซ้ อน
ที่มารับการผ่าตัดฉุกเฉิน
การดูแลทางวิสญ
ั ญีของแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 ใน
ระดับที่ซบั ซ้ อน

รายวิชาในหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง
Clinical Anesthesiology

Emergency Anesthesia I

ROTATION
GEN, URO, COLO, OBGYN, ORTHO

การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ

Emergency Anesthesia I ACLS workshop
Basic diagnostic imaging XRAY
for anesthesiologists
รายวิชาในหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง

ROTATION

CVT Anesthesia I

CVT

Pediatric Anesthesia I

PED

Neuroanesthesia

NEURO

PLASTIC
Anesthesia for
ENT
Ear – Nose – Throat Surgery

Emergency Anesthesia II

ON CALL
MAJOR
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แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2

รายวิชาในหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง

ROTATION

การดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตและในหออภิบาล
การดูแลระบบหายใจ (respiratory care and
inhalation therapy)
การดูแลผู้ป่วยโรคปวดเฉียบพลันและเรื อ้ รัง

Critical care medicine for
Anesthesiologists I

ICU

Pain Therapy

PAIN (chronic)
ACP / PACU

อายุรศาสตร์ หน่วยโรคหัวใจและโรคปอด

Clinical Cardiology for
Anesthesiologists
Clinical Pulmonary Diseases
for Anesthesiologists

CARDIO / CHEST

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัด
ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับเด็กและทารกที่
ซับซ้ อน
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับผู้ป่วยทางสูตกิ รรม
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัด
ศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้ าง / การให้ ยาระงับ
ความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดตา หู คอ จมูก
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับผู้ป่วยซับซ้ อน
ที่มารับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก
การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับผู้ป่วยซับซ้ อน
มากที่มารับการผ่าตัดฉุกเฉิน
การดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตและในหออภิบาล
การดูแลระบบหายใจ (respiratory care and
inhalation therapy)
การดูแลระบบหายใจ (respiratory care and
inhalation therapy)
วิชาเลือก

รายวิชาในหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง
CVT Anesthesia II

CVT

Pediatric Anesthesia II

PED

Obstetric Anesthesia

Painless labor

ROTATION

PLASTIC / ENT / EYE

ORTHO
Emergency Anesthesia III ON CALL
Critical Care Medicine for ICU SURGERY
Anesthesiologists II
ICU CVT
INHALATION RAMA
ELECTIVE*
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ตารางที่ 2 ตารางการหมุนเวียนของแต่ละปี การฝึ กอบรม
ปี การ
ฝึ กอบรม

กค

สค

1

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

GEN, URO, COLO, OB-GYN, ORTHO

2

PED

NEURO

3

PED

CVT

CVT PAIN ICU
ICU

P/E

มิย
XRAY

PLASTIC

ENT

MAJOR

CHEST/
CARDIO

ACP/
PACU

PAINLESS

INH
RAMA

ORTHO

ELECTIVE

ELECTIVE

หลักสูตรฯ จัดเวลาให้ แพทย์ประจาบ้ านสามารถเลือกฝึ กอบรมในสาขาวิชาที่สนใจเป็ นเวลา 2
เดือน สถาบันที่แพทย์ประจาบ้ านสามารถเลือกไปฝึ กอบรมในวิชาเลือกได้ แก่
1. สถาบันในประเทศ
- สถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านวิสญ
ั ญีวิทยาทุกแห่ง
- โรงพยาบาลระดับทัว่ ไป ระดับศูนย์ ที่มีวิสญ
ั ญีแพทย์ประจา
2. สถาบันต่างประเทศ โรงพยาบาลที่เป็ นโรงเรี ยนแพทย์หรื อมีการฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีแพทย์
แพทย์ประจาบ้ านที่มีเกรดเฉลี่ยน้ อยกว่า 3.00 การเลือก elective ต้ องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา
6.1.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและ
สังคมรอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills) (ตารางที่ 3)
ก. แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1 เรี ยนรายวิชาพื ้นฐานทัว่ ไป และพื ้นฐานทางวิสญ
ั ญีวิทยา คูไ่ ปกับการ
ฝึ กปฏิบตั ใิ ห้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัด และผู้ป่วยที่ไม่ซบั ซ้ อน
ข. แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2, 3 เรี ยนรายวิชาการให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดเฉพาะทาง
หรื อผู้ป่วยซับซ้ อน และปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของวิสญ
ั ญีวิทยา
ค. แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ เข้ าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น interesting case, morbiditymortality conference, journal club เป็ นต้ น
ง. แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และ เครื่ องมือใหม่ๆ ที่ใช้ ใน
วิสญ
ั ญีวิทยา
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ตารางที่ 3 แผนการฝึ กอบรมการสอนภาคทฤษฎีคกู่ บั การฝึ กปฏิบตั ิ
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
รายวิชาทฤษฎีในหลักสูตร
รายวิชาปฏิบัตใิ นหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
พื ้นฐานการแพทย์ทวั่ ไป
วิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐาน
(Correlated basic medical
science)
ความรู้ภาษาอังกฤษทาง
ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
การแพทย์
(English for medical graduates)
ความรู้ด้านการบริหารทาง
การบริ หารงานวิชาชีพเวชกรรม
การแพทย์
(General administration in medical
practice)
ความรู้พื ้นฐานสาหรับการระงับ วิทยาศาสตร์ ทางวิสญ
ั ญีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยาคลินิก (Clinical
ความรู้สกึ คือ สรี รวิทยา, เภสัช (Sciences in Anesthesiology)
Anesthesiology)
วิทยา, ชีวเคมี, ฟิ สิกส์, เครื่ องมือ
- การปฏิบตั งิ านการให้ ยาระงับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิสญ
ั ญี
ความรู้สกึ สาหรับผู้ป่วยที่มารับการ
วิทยา
ผ่าตัดทัว่ ไป
ความรู้พื ้นฐานด้ านวิสญ
ั ญี
หลักการทางวิสญ
ั ญีวิทยา
- การเขียนรายงานกรณีผ้ ปู ่ วย (case
วิทยา คือ เทคนิคการระงับ
(Principles in Anesthesiology)
report)
ความรู้สกึ การติดตามเฝ้าระวัง
ผู้ป่วย การให้ ยาระงับความรู้สกึ
สาหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
ทัว่ ไปและผู้ป่วยโรคต่างๆ
การแปลผลภาพจากการตรวจ รังสีวิทยาพื ้นฐานสาหรับวิสญ
ั ญีแพทย์ รังสีวิทยาพื ้นฐานสาหรับวิสญ
ั ญีแพทย์
วินิจฉัยทางรังสีวิทยาที่เกี่ยวข้ อง (Basic diagnostic imaging for
(Basic diagnostic imaging for
กับด้ านวิสญ
ั ญีวิทยา
anesthesiologists)
anesthesiologists)
ความรู้พื ้นฐานด้ านการวิจยั
Special project I, II
การทาวิจยั
ความรู้ตามหัวข้ อที่กาหนดให้
Update Anesthesia I
การนาเสนอหรื อเข้ าร่วมกิจกรรม
หรื อเลือก
collective review
การเขียนรายงาน collective review
ความรู้หรื อการวิพากษ์ บทความ
การนาเสนอและวิพากษ์ วารสารทาง
ความรู้
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แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
ความรู้

รายวิชาทฤษฎีในหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม

จากวารสาร
การดูแลผู้ป่วยด้ านต่างๆ

การช่วยฟื น้ ชีวิตชันสู
้ ง
การใช้ เครื่ อง PCA

รายวิชาปฏิบัตใิ นหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
การแพทย์ (journal club)
หรื อเข้ าร่วมกิจกรรม journal club
การนาเสนอ หรื อเข้ าร่วมกิจกรรม

case conference, morbidity and
mortality conference, ethic
conference, ICU conference, pain
conference
ACLS workshop
ACLS workshop
PCA workshop
การปฏิบตั งิ านจริงกับผู้ป่วย

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2
ความรู้

รายวิชาทฤษฎีในหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม

- การให้ ยาระงับความรู้สกึ
สาหรับการผ่าตัดเฉพาะด้ าน Principle of anesthesia in specialties I
หรื อผู้ป่วยซับซ้ อน
- การดูแลความปวด
- การดูแลระบบหายใจ
- การดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตและ
ในหออภิบาล

การรวบรวมความรู้ใหม่ตาม
หัวข้ อที่กาหนด (Advanced in Update Anesthesia II
anesthesia)
ความรู้หรื อการวิพากษ์ บทความ
จากวารสาร

รายวิชาปฏิบัตใิ นหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
- 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)
การนาเสนอหรื อเข้ าร่วมกิจกรรม
advanced in anesthesia
การนาเสนอและวิพากษ์ วารสาร
ทางการแพทย์ (journal club)
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แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2
ความรู้
การดูแลระบบไหลเวียนเลือด
โดยใช้ เครื่ อง ultrasound
การระงับความรู้สกึ เฉพาะส่วน
โดยใช้ เครื่ อง ultrasound
การดูแลทางเดินหายใจ
การดูแลผู้ป่วยด้ านต่างๆ

รายวิชาทฤษฎีในหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
Hemodynamic workshop
Regional anesthesia workshop
Airway management workshop
case conference, morbidity and
mortality conference, ethic
conference, ICU conference, pain
conference

รายวิชาปฏิบัตใิ นหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
หรื อเข้ าร่วมกิจกรรม journal club
Hemodynamic assessment on
patients
Regional anesthesia in patients
Airway management in patients
การนาเสนอหรื อเข้ าร่วมกิจกรรม

แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3
ความรู้

รายวิชาทฤษฎีในหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม

- การระงับความรู้สกึ สาหรับ
การผ่าตัดผ่าตัดเฉพาะด้ านที่ Principle of Anesthesia in Specialties II
ซับซ้ อน
- การดูแลความปวด
- การดูแลระบบหายใจ และการ
ดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตและใน
หออภิบาล
ความรู้ใหม่ตามหัวข้ อที่กาหนด
หรื อเลือก
ความรู้หรื อการวิพากษ์ บทความ

Update Anesthesia III

รายวิชาปฏิบัตใิ นหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
- CVT Anesthesia II
- Pediatric Anesthesia II
- Obstetric anesthesia
- Anesthesia for ENT/plastic
Surgery

- Emergency Anesthesia II
- Critical Care Medicine for
Anesthesiologists II
การนาเสนอหรื อเข้ าร่วมกิจกรรม
advanced in anesthesia
การนาเสนอและวิพากษ์ วารสาร
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แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 3
รายวิชาทฤษฎีในหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม

ความรู้
จากวารสาร
ความรู้ด้านกฎหมายและ
จริยธรรมทางการแพทย์
การดูแลผู้ป่วยด้ านต่างๆ

Laws and Ethics in Anesthesia
Basic correlated medical sciences
case conference, morbidity and
mortality conference, ethic
conference, ICU conference, pain
conference

รายวิชาปฏิบัตใิ นหลักสูตร
ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
ทางการแพทย์
หรื อเข้ าร่วมกิจกรรม journal club
Ethic conference
Family meeting in ICU rotation
การนาเสนอหรื อเข้ าร่วมกิจกรรม

ตารางที่ 4 กิจกรรมทางวิชาการรายสัปดาห์
7.30-8.30
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ

Lecture
Pain topics / ICU
conference
Advanced in anesthesia

วันพฤหัส

Topics Journal club

วันศุกร์

collective review / pain
conference

12.00-13.00

13.00-14,00

15.00-16.00

Interhospital lecture
ICU Journal club

Case conference /
MM conference /
ethic conference
Interdepartment
ICU conference

6.1.3 การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and
Improvement) แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ควร
ก. มีประสบการณ์การเรี ยนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
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ข. ปฏิบตั งิ านสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ หรื อนักศึกษาวิสญ
ั ญีพยาบาล(ถ้ ามี) หรื อแพทย์ประจา
บ้ านรุ่นหลังได้
ค. บันทึกข้ อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
ง. ต้ องทางานวิจยั ได้ แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรื อ prospective หรื อ cross-sectional
study โดยเป็ นผู้วิจยั หลักหรื อร่วม

ตารางที่ 5 แผนการสอนการพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1-3
การเรี ยนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ

รายวิชาในหลักสูตร ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
รายวิชาและ rotation ภาคปฏิบตั ิ
รายวิชาการบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม
รายวิชา Laws and Ethics in Anesthesiology
ปฏิบตั งิ านสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ หรื อแพทย์ประจา
รายวิชา Emergency Anesthesia I, II III
บ้ านรุ่นหลัง
รายวิชา Update anesthesia I, II, III
บันทึกข้ อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ Introduction to anesthesiology
การอบรมการบันทึกใบบันทึกการระงับความรู้สึกทาง
อิเลคโทรนิค (electronic anesthesia records)
การตรวจสอบใบบันทึกการระงับความรู้สึกโดย
อาจารย์ผ้ คู วบคุม
ทางานวิจยั ได้ แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรื อ
รายวิชา Special Project I และ II
prospective หรื อ cross-sectional study โดยเป็ นผู้วิจยั การนาเสนอ proposal และผลงานวิจยั
หลักหรื อร่วม
6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์
ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้อง
ก. เรี ยนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
ข. ปฏิบตั งิ านสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาวิสญ
ั ญีพยาบาล (ถ้ ามี) และแพทย์
ประจาบ้ านรุ่นหลัง
ค. นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการได้ เช่น case conference
เป็ นต้ น
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ตารางที่ 6 แผนการสอนทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1-3
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร

ปฏิบตั งิ านสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษา
วิสญ
ั ญีพยาบาล (ถ้ ามี) และแพทย์ประจาบ้ านรุ่นหลัง
นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรม
วิชาการได้ เช่น case conference

รายวิชาในหลักสูตร ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
รายวิชาปฏิบตั ิทกุ รายวิชา
รายวิชา English for medical graduates
Counseling และ Anesthesiologist nontechnical
skill (ANTS) workshop
รายวิชา Emergency Anesthesia I, II III
รายวิชา Update anesthesia I, II, III
กิจกรรม case conference, ICU conference
รายวิชา Update anesthesia I, II, III

6.1.5 ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ ต้อง
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
ข. มีความสนใจใฝ่ ร้ ู และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
ค. เข้ าร่วมกิจกรรมการให้ ความรู้ทางด้ านบูรณาการทางการแพทย์
ง. พัฒนาตนเองให้ มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วย โดยเข้ าอบรม counseling
และ anesthesia non-technical skills
ตารางที่ 7 แผนการสอนความเป็ นมืออาชีพ
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1-3
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ คานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม
มีความสนใจใฝ่ ร้ ู และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้
เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
กิจกรรมการให้ ความรู้ทางด้ านบูรณาการทางการแพทย์
พัฒนาตนเองให้ มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบตั งิ าน

รายวิชาในหลักสูตร ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
รายวิชาปฏิบตั ิทกุ รายวิชา
Laws and Ethic in Anesthesiology
Update anesthesia I, II, III
ICU / ethics / pain conference / MM conference
รายวิชาปฏิบตั ิทกุ รายวิชา
Counseling / ANTS workshop

6.1.6 การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
แพทย์ประจาบ้ านทุกชันปี
้ มีประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล,
patient safety, crisis resource management, กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทาง
วิสญ
ั ญี รวมทังระบบประกั
้
นสุขภาพของชาติ

14

ตารางที่ 8 แผนการสอนการปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1-3
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล,
patient safety, crisis resource management,
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางวิสญ
ั ญี
รวมทังระบบประกั
้
นสุขภาพของชาติ

รายวิชาในหลักสูตร ป.บัณฑิตชันสู
้ ง / กิจกรรม
การปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้ านของภาควิชา
รายวิชา General administration in medical practice
Introduction to anesthesiology
Case / morbidity and mortality conference

ในกระบวนการเรี ยนรู้ 6.1.1-6.1.6 หลักสูตรฯ กาหนดให้
- ต้ องมีอาจารย์กากับดูแล (supervision)
- อาจารย์มีการประเมินค่า (appraisal) และการให้ ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจาบ้ าน
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องแสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรี ยนรู้ของตนเองและมีกระบวนการสะท้ อน
การเรี ยนรู้ (self-reflection)
ข้ อตกลงของการปฏิบตั งิ าน พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ของแพทย์ประจาบ้ านคือ
- มีความรับผิดชอบตามงานที่ได้ รับมอบหมาย
- ปฏิบตั ิกบั ผู้ป่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้ องด้ วยคุณธรรม มารยาทแห่งวิชาชีพ เคารพสิทธิผ้ ปู ่ วย แนวปฏิบตั ิ
ของสถาบัน และเรื่ องความเสมอภาค
- ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรม จรรยาบรรณที่ถกู ต้ อง
- ไม่เสพสารเสพติด
หากแพทย์ประจาบ้ านไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาจะพิจารณาลงโทษตามความ
รุนแรงของความผิดตังแต่
้ การว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ จนถึงการยุติการฝึ กอบรม
6.2. เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
6.2.1. ความรู้ พนื ้ ฐานของวิสัญญีวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้ อง ใน ภาคผนวกที่ 3
6.2.2. โรคหรื อภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็ น
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญี หรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ 1
และมีความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์
ระดั บที่ 3 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้ อน ซึ่งแพทย์
ประจาบ้ าน อาจดูแลรักษาได้ หรื อสามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษาด้ วยตนเอง หรื อฟั งบรรยาย
และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้โรคในกลุม่ นี ้อย่างพอเพียง
ตามที่กาหนดใน clinical skills ด้ านต่ างๆ ในภาคผนวกที่ 4
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6.2.3. หัตถการทางวิสัญญีวิทยา แบ่งเป็ น
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที 2 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่วยทาหรื อได้ เห็น)
ตามที่กาหนดใน procedural skills ด้ านต่ างๆ ใน ภาคผนวกที่ 5
6.2.4. การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย์ [Entrustable professional activity
(EPA)] คือ
1. การประเมินและเตรี ยมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก (Provide preanesthetic
evaluation and preparation)
2. การวางแผนและดาเนินการดูแลผู้ป่วยระหว่างการระงับความรู้สกึ (Provide plan and
conduct of anesthesia)
3. การใช้ และแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยและเครื่ องมือต่างๆที่เกี่ยวข้ อง (Use
and interpret anesthetic monitoring and equipment)
4. การดูแลผู้ป่วยระหว่างและหลังการระงับความรู้สกึ (Provide intra and post anesthetic
care)
5. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Manage airway)
6. การมีทกั ษะทางเทคนิคทางวิสญ
ั ญีวิทยา (Demonstrate technical skills)
7. การจัดการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation)
8. การจัดการภาวะแทรกซ้ อนระหว่างการระงับความรู้สึกหรื อระหว่างการผ่าตัด (Manage
peri-anesthetic /peri-procedural complications)
9. การมีทกั ษะปฏิสมั พันธ์การสื่อสาร และการทางานเป็ นทีม (Demonstrate
communication and team working skills)
10. การแสดงออกถึงความเป็ นมืออาชีพและทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Demonstrate
professionalism and non-technical skills)
ตามที่กาหนดใน assessment of entrustable professional activity ด้ านต่ างๆ ตาม
กาหนดเวลาที่สมควรจะทาได้ (milestones) ในภาคผนวกที่ 5
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ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ าง EPA และ competency ด้ านต่ างๆ
Competency
EPA1
Patient care

Medical knowledge

Practice based learning

& improvement
Interpersonal &

Communication skills
Professionalism

System based practice

EPA2



EPA3



EPA4



EPA5



EPA6



EPA7



EPA8











































EPA9


EPA10















6.2.5. การเรี ยนรู้ ทางด้ านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
1. การสื่อสารและการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและญาติ
2. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้ เสียชีวิต
3. การบอกข่าวร้ าย
4. ปัจจัยที่สง่ เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
5. การบริ หารจัดการ difficult case
6. การตระหนักรู้พื ้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตา่ งกัน
ข. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
1. การบริ บาลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง patient-centered care
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็ นหลัก
- คานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย
2. พฤตินิสยั
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินยั
- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษา
ผู้ป่วยให้ ดีที่สดุ
- การให้ เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้ เข้ ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ ก่อน
- การแต่งกายให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การดูแลสุขภาพของตนเอง
3. จริยธรรมการแพทย์
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- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์สว่ นตัวในทุกกรณี การนับถือให้ เกียรติ สิทธิ และ
รับฟั งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผ้ ปู ่ วยไม่เห็นด้ วยกับการรักษาหรื อปฏิเสธการ
รักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้ องขอตามสิทธิผ้ ูป่วย
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วย
ตัดสินใจไม่ได้ ต้องสามารถเลือกผู้ตดั สินใจแทนผู้ป่วยได้
- การปฏิบตั ใิ นกรณีที่ผ้ ปู ่ วยร้ องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรื อมีอนั ตราย
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ป่วย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้ อผิดพลาดของตนเอง
4. การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- การกาหนดความต้ องการในการเรี ยนรู้ของตนเอง
- การค้ นคว้ าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ ด้วยตนเอง
- การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ ากับปัญหาของผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- การใช้ electronic databases และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู้
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ
ค. การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ เช่น ระบบประกัน
สุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ เป็ น
ต้ น
- ความรู้และมีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย และ
กระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดูแลรักษา
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness
medicine) เช่น นโยบายการใช้ ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ ยาอย่าง
สมเหตุผล เป็ นต้ น
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
- หลักการของการบริ หารจัดการ
- บทบาทของการแพทย์ทางเลือก
ง. การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)
- ทักษะและจริ ยธรรมในการวิจยั

18

-

การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
การบันทึกเวชระเบียนครบถ้ วนถูกต้ อง
การสร้ าง Clinical Practice Guideline (CPG)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อในโรงพยาบาล
การเสริ มสร้ างสุขภาพและการป้องกันโรค
การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุม่ งาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราช
วิทยาลัย เป็ นต้ น

6.3. การทาวิจัย ขัน้ ตอนการทางานวิจัย เพื่อวุฒบิ ัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องทางานวิจยั ได้ แก่ งานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรื อ cross
sectional อย่างน้ อย 1 เรื่ อง หรื อทา systematic review หรื อ meta-analysis 1 เรื่ อง ในระหว่างการ
ปฏิบตั งิ าน 3 ปี โดยเป็ นผู้วิจยั หลัก/ร่วม งานวิจยั ดังกล่าวต้ องประกอบด้ วยหัวข้ อหลักดังนี ้
1. จุดประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีการวิจยั
3. ผลการวิจยั
4. การวิจารณ์ผลการวิจยั
5. บทคัดย่อ
คุณลักษณะของงานวิจัย
1. เป็ นผลงานที่ริเริ่มใหม่
หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ใช้ แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทังในและ
้
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ ้าในบริ บทของสถาบัน
2. แพทย์ประจาบ้ านและอาจารย์ผ้ ดู าเนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้ านจริ ยธรรมการ
วิจยั ในคน และ good clinical practice (GCP)
3. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ฯของสถาบัน
4. งานวิจยั ทุกเรื่ อง ควรดาเนินภายใต้ ข้อกาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถกู ต้ องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจยั
5. ควรใช้ ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
สิ่งที่ต้องปฏิบัตสิ าหรั บการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย
1. เมื่อได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้ ว
ต้ องดาเนินการทาวิจยั ตาม
ข้ อตกลงโดยเคร่งครัด

19

2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี ้แจงผู้ป่วยหรื อผู้แทนเพื่อให้ ยินยอมเข้ าร่วมวิจยั ต้ องให้ สาเนาแก่
ผู้ป่วยหรื อผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด
3. ให้ ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรื อผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้ าร่วมงานวิจยั ของผู้ป่วย
4. การตรวจหรื อรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผา่ นการอนุมตั แิ ล้ ว โดยการกระทาดังกล่าว
ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ยกเว้ นได้ มีการระบุและอนุมตั ใิ นโครงการวิจยั แล้ ว
และผู้วิจยั หรื อคณะผู้วิจยั ต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่เกิดขึ ้นกับผู้ป่วยและผู้ดแู ลผู้ป่วย
5. กรณีที่โครงการวิจยั กาหนดให้ ทาการตรวจหรื อรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้ การดูรักษาผู้ป่วย ให้ ดาเนินการแจ้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้ งผู้ที่เกี่ยวข้ องรับทราบต่อไป
6. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้ รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจยั หรื อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ ย้อนกลับไปใช้ หลักพื ้นฐาน 3
ข้ อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
6.1. การถือประโยชน์สขุ ของผู้ป่วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้ เกิดความทุกข์ทรมานกับ
ผู้ป่วย
6.2. การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
6.3. การยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้ รับบริการทางการแพทย์
ตามมาตรฐาน
7. นาเสนองานวิจยั การดาเนินงานวิจยั อุปสรรคต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ในหน่วยวิจยั
ตามตารางสอนที่กาหนด (วันพฤหัสบ่ายทุก 8 สัปดาห์)
8. แพทย์ประจามีเวลาในการดาเนินงานวิจยั โดยสามารถขอวันเพื่อทาวิจยั ได้ ปีการศึกษาละ 5
วัน โดยต้ องขออนุญาตล่วงหน้ า 1 สัปดาห์ และเมื่อรวมแพทย์ประจาบ้ านที่ลาประชุมวิชาการ
ลาพักร้ อนแล้ วไม่เกิน 6 คน
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้ วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึง่ ที่แพทย์ประจาบ้ านวิสญ
ั ญีวิทยา
ต้ องบรรลุตามหลักสูตรฯ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และ ผลงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผ้ ทู ี่จะได้ รับวุฒิบตั รฯ เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรม
ดังนันแพทย์
้
ประจาบ้ านจะต้ องรับผิดชอบการทางานวิจยั ตังแต่
้ การเตรี ยมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิ ้นสุด
การทางานวิจยั นาเสนองานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการ และจัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่งราช
วิทยาลัยฯ ทังนี
้ ้สถาบันฝึ กอบรมจะต้ องรายงานชื่องานวิจยั อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้ าของ
งานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้ มีการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึง
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ตารางที่ 10 กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึ กอบรม)
ระยะเวลาประมาณการมีดงั นี ้
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
6
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
9
จัดทาโครงร่างงานวิจยั
12
สอบโครงร่างงานวิจยั
13
ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั
จากแหล่งทุนทังภายในและนอกสถาบั
้
น (ถ้ าต้ องการ)
15
เริ่มเก็บข้ อมูล
18
แจ้ งรายชื่องานวิจยั ไปยังราชวิทยาลัยฯ
21
นาเสนอความคืบหน้ างานวิจยั
30
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจยั
31
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ ไข
33
ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ตอ่ สถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ
ให้ ทาการประเมินผลสาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั ร
ภาคปฏิบตั ขิ นสุ
ั ้ ดท้ าย
การรับรอง วุฒบิ ัตร สาขาวิสัญญีวิทยา ให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่ าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (ว.ว.) สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
นัน้ ถือเป็ นสิทธิสว่ นบุคคล และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้ านแต่ละรายด้ วย หากแพทย์ประจาบ้ าน
มีความประสงค์ดงั กล่าว ตนเองจะต้ องแจ้ งให้ สถาบันฝึ กอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนว่าจะรับ
การฝึ กอบรมที่มีโอกาสได้ รับทัง้ ว.ว.และการรับรองวุฒิดงั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีนี ้ผู้เข้ า
อบรมจะต้ องมีผลงานวิจยั โดยที่เป็ นผู้วิจยั หลัก และผลงานนันต้
้ องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับ
การที่แพทย์ประจาบ้ านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้ รับวุฒิบตั รสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาแล้ ว
หากมีความ
ประสงค์จะให้ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ดาเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบตั ร
สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา มีคณ
ุ วุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ จะต้ องทาให้ ผลงานวิจยั หรื อส่วนหนึง่ ของ
ผลงานวิจยั ที่สง่ มาให้ ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้ าสอบ ว.ว. ในครัง้ นัน้ มีลกั ษณะดังนี ้
1. ผลงานวิจยั ต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยได้ รับการตอบรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อ
นานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์ การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ทังนี
้ ้รายชื่อวารสารที่มีอยู่
ในฐานข้ อมูลดังกล่าวให้ พิจารณา ณ วันที่ผลงานทางวิชาการได้ รับการเผยแพร่ในวารสารนันๆ
้
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วารสารทางวิชาการที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด ได้ แก่วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้ อมูล
ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดงั ต่อไปนี ้
- ฐานข้ อมูลระดับชาติ ได้ แก่ ศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index ; TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูใ่ นกลุม่ ที่ 1 คือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ของ TCI และอยูใ่ นฐานข้ อมูล ASAEN Citation Index (ACI) และกลุม่ ที่ ๒ คือวารสารที่
อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยูใ่ นฐานข้ อมูลของ TCI
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html)

- ฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ ได้ แก่
 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. ให้ ใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
ในกรณีที่ ว.ว. ของท่านได้ รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”
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ราชวิทยาลัยฯ แนะนาว่า ห้ ามใช้ คาว่า Ph.D. หรื อ ปร.ด. ท้ ายชื่อในคุณวุฒิ หรื อวุฒิการศึกษา และ
ห้ ามเขียนคาว่า ดร. นาหน้ าชื่อตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นี ้
มาใช้ ให้ ทา่ นเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คมุ
วิทยานิพนธ์ หรื อเป็ นวุฒิการศึกษาประจาสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้ สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิ
การศึกษาแยกกันดังนี ้
- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จานวนกี่ทา่ น จาก ว.ว.
- มีอาจารย์ “Ph.D. หรื อ ปร.ด. หรื อ ปริญญาเอก” จานวนกี่ทา่ น
ดังนัน้ วุฒิบตั รฯ หรื อ หนังสืออนุมตั ฯิ ของท่านที่ได้ รับการรับรองวุฒิการศึกษานี ้ อาจจะมีคาว่า “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ต่อท้ ายได้ เท่านัน้
6.4. จานวนปี ของการฝึ กอบรม 3 ปี
6.5. การบริหารจัดการการฝึ กอบรม ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยาฯ มีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา
(ภาคผนวกที่ 1) ซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และ การ
ประเมินผล สาหรับแต่ละขันตอนของการฝึ
้
กอบรม รวมถึงการให้ แพทย์ประจาบ้ านมีสว่ นร่วมในการ
วางแผนการฝึ กอบรม โดยประธานแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรต้ องมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านใน
สาขานันมาแล้
้
วไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.6. สภาวะการปฏิบัตงิ าน
หลักสูตรกาหนดสภาวะการปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี ้
- การเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ แพทย์ประจาบ้ านที่ปฏิบ้ตงิ านในภาควิชาฯ ต้ องเข้ าร่วมกิจกรรม
วิชาการอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของกิจกรรมในเดือนนัน้ หรื อร้ อยละ 70 ของกิจกรรมในปี การ
ฝึ กอบรม
- การปฏิบตั งิ านใน และนอกเวลาราชการ แพทย์ประจาบ้ านต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในคูม่ ือ
แพทย์ประจาบ้ าน
- การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้ านต้ องอยู่เวรนอกเวลา
ราชการตามที่กาหนดให้ แพทย์ประจาบ้ านที่อยูเ่ วรช่วงเวลา 24.00 – 8.00 น. จะได้ พกั เวรใน
วันรุ่งขึ ้น
- การกาหนดการฝึ กอบรมทดแทน ในกรณีที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร
การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/
หลักสูตร เป็ นต้ น และมีเวลาฝึ กอบรมในแต่ละช่วงการหมุนเวียนน้ อยกว่าร้ อยละ 80 จะต้ อง
ฝึ กอบรมทดแทนให้ ครบตามกาหนดเวลา
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- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จดั ให้ มีคา่ ตอบแทนแก่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมคือ
ค่าตอบแทนการอยูเ่ วรเดือนละ 10,000 บาท
6.7. การวัดและประเมินผล หลักสูตรฯ จัดให้ มีกระบวนการวัดและประเมินผลแพทย์ประจาบ้ านระหว่าง
การฝึ กอบรมทุกปี และแจ้ งผลให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมทราบเป็ นเกรดตามรายวิชาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งฯ โดยผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถขอรับการตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์
ได้ หากมีข้อสงสัย การวัดและประเมินผลผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ประกอบด้ วย
6.7.1. วิธีการวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรม
หลักสูตรฯ จัดให้ มีการประเมินผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรม ครอบคลุมทังด้
้ านความรู้
ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติตา่ งๆ ดังนี ้
ตารางที่ 11 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม
มิตทิ ี่ 1 ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ (ภาคผนวกที่ 5)
มิตทิ ี่ 2 การรายงานผลการสอบข้ อเขียน สอบปฏิบตั ิ และการปฏิบตั งิ าน
(ผ่าน/ไม่ผา่ น, เป็ นเกรดตามรายวิชา)
มิตทิ ี่ 3 การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู้จากผู้ป่วยใน portfolio (log book)
มิตทิ ี่ 4 การรายงานความก้ าวหน้ างานวิจยั
มิตทิ ี่ 5 การรายงานการร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางวิสญ
ั ญีวิทยา
มิตทิ ี่ 6 การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู้ด้าน professionalism จาก counseling และ
anesthesia non-technical skills workshop ใน portfolio
มิตทิ ี่ 7 การประเมินสมรรถนะด้ าน professionalism และ interpersonal and
communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน
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ตารางที่ 12 การวัดและประเมินผลความรู้ ทักษะ และเจตคติตามรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาวิชา /
แขนงวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา และการหมุนเวียนในการปฏิบตั งิ าน
การประเมิน

แพทย์ ประจา
บ้ านปี ที่

รายวิชา / ROTATION

1

Sciences in Anesthesiology



ข้ อเขียน (MCQ 100 ข้ อ, SAQ 2 ข้ อ)

1

Principles in Anesthesiology



ข้ อเขียน (MCQ 100 ข้ อ, SAQ 2 ข้ อ, MEQ 1 ข้ อ)

1

Clinical Anesthesiology

1

Emergency Anesthesia I

1

Update in Anesthesia I

ความรู้







ทักษะ







เจตคติ



วิธีการประเมิน

สอบปฏิบตั ิ (20%)
ประเมิน EPA 01 / 02 (20%)
การปฏิบตั ิงาน (40%)
Case report (20%)



สอบ CPR (30%)
สอบปากเปล่า (30%)
การปฏิบตั ิงานในเวร (30%)
ประเมิน DOP 3 RSI (10%)



Collective review (70%)
Journal club
(30%)

การประเมิน EPA / DOP

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

DOP 3 RSI
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แพทย์ ประจา
บ้ านปี ที่

รายวิชา / ROTATION

การประเมิน
ความรู้

ทักษะ

วิธีการประเมิน

เจตคติ

1

Correlated basic medical
sciences



1

English for medical
graduates



1

General administration in
medical practice



1

Basic diagnostic imaging for
anesthesiologists



2

Principle of Anesthesia in
Specialties I



2

Major







2

Plastic







การประเมิน EPA / DOP

ข้ อเขียน
ข้ อเขียน



ข้ อเขียน
ข้ อเขียน



ข้ อเขียน (MCQ 100 ข้ อ, SAQ 2 ข้ อ, MEQ 1 ข้ อ)
EPA 04 complicated surgery

2

Pediatric Anesthesia I







การปฏิบตั ิงาน (40%)
ข้ อเขียน (40%)
EPA 09 (20%)

2

CVT Anesthesia I







การปฏิบตั ิงาน (80%)
EPA (20%)

EPA 09 Anesthesia for pediatric
EPA 15 Thoracic surgery
(DOP 5, DOP 6, DOP 8)

26
แพทย์ ประจา
บ้ านปี ที่
2

รายวิชา / ROTATION

Neuroanesthesia

การประเมิน
ความรู้


ทักษะ


เจตคติ

วิธีการประเมิน



การปฏิบตั ิงาน (50%)
EPA10 intracranial surgery (30%)
ข้ อเขียน (20%)

2

Special Project I







การนาเสนอ proposal (40%)
Course work (20%)
การทา research (อ.ที่ปรึกษา) (40%)

2

Update in Anesthesia II







Advanced Anesthesia (60%)
Journal Club (40%)



การปฏิบตั ิงานในเวร (40%)
สอบปากเปล่า (40%)
Case report (20%)

2

Emergency Anesthesia II

2

Pain Therapy







2

Acute pain / PACU







2

Anesthesia for ENT Surgery











การปฏิบตั ิงาน (30%)
ข้ อเขียน (30%)
Activity (20%)
EPA 17 Cancer / neuropathic pain (10%)
EPA 16 Acute pain (10%)
การปฏิบตั ิงาน (40%)
EPA 11 (20%)

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

EPA 05 Basic OB GA
EPA 06 Basic OB RA
EPA 07 complicated OB
EPA 17 Cancer / neuropathic pain

EPA 16 Acute pain
EPA 11 Anesthesia for airway procedure
(DOP 5, DOP 6, DOP 8)
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แพทย์ ประจา
บ้ านปี ที่

รายวิชา / ROTATION

การประเมิน
ความรู้

ทักษะ

วิธีการประเมิน

เจตคติ

การประเมิน EPA / DOP

ข้ อเขียน (40%)
2

Critical care medicine for
Anesthesiologists I







การปฏิบตั ิงาน 60%
Activity
40%

2

Clinical Cardiology for
Anesthesiologists







การปฏิบตั ิงาน

2

Clinical pulmonary
diseases for
Anesthesiologists







การปฏิบตั ิงาน

3

Principle of Anesthesia in
Specialties II



ข้ อเขียน (MCQ 100 ข้ อ, SAQ 2 ข้ อ, MEQ 1 ข้ อ)

EPA 13 Neonate / infant

3

Pediatric Anesthesia II







การปฏิบตั ิงาน (40%)
EPA 13 Neonate / infant (20%)
ข้ อเขียน (40%)

3

CVT Anesthesia II







การปฏิบตั ิงาน (80%)
EPA 14 simple open cardiac surgery (20%)

EPA 14 Simple open cardiac surgery
(DOP 8)



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

EPA 12 Painless labor

3

Obstetric Anesthesia
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แพทย์ ประจา
บ้ านปี ที่

รายวิชา / ROTATION

การประเมิน
ความรู้

ทักษะ

วิธีการประเมิน

เจตคติ

การประเมิน EPA / DOP

ข้ อเขียน (20%)
3

Laws and Ethics in
Anesthesiology







Discussion of 5 ethic scenario (60%)
ประเมินคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของวิสญ
ั ญี
แพทย์ (40%)



การทา research
(30%)
การนาเสนอผลงานวิจยั (30%)
การเขียนรายงานการวิจยั (40%)

3

Special Project II

3

Critical Care Medicine for
Anesthesiologists II







การปฏิบตั ิงานในเวลา (40%)
การปฏิบตั ิงานนอกเวลา (20%)
Activity
(40%)

3

Update in Anesthesia III







Advanced anesthesia (60%)
Journal club (40%)



การปฏิบตั ิงานในเวร (40%)
สอบปากเปล่า
(40%)
Case report
(20%)



บันทึก RA / major orthopedics cases
DOP 7 Brachial plexus block

3

Emergency Anesthesia III
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การบันทึกข้ อมูลการประเมินแพทย์ ประจาบ้ านทาโดย
- แพทย์ประจาบ้ าน/สถาบันฝึ กอบรม ทาการบันทึกข้ อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ องลงใน electronic
portfolio ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กาหนดในแต่ละปี การฝึ กอบรม
- ภาควิชาฯ บันทึกข้ อมูลการเลื่อนชันปี
้
ผลการประเมินนาไปใช้ ในกรณี ต่อไปนี ้
1. เพื่อเลื่อนระดับชันปี
้
2. เพื่อใช้ พิจารณาคุณสมบัติการส่งสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้ งผลให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมรับทราบจะ
ช่วยให้ เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้ านต่างๆ ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ สมบูรณ์ขึ ้น
6.7.2. การเลื่อนชัน้ ปี
- เกณฑ์การเลื่อนชันปี
้ แพทย์ประจาบ้ านต้ องผ่านการประเมินทังด้
้ านความรู้โดยการสอบ
ข้ อเขียนตามรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ งโดยต้ องได้ เกรดเฉลี่ยมากกว่ า
2.85 ร่ วมกับได้ รับการประเมินผลการปฏิบัตงิ านผ่ านจึงจะได้ รับการเลื่อนชันปี
้
- แพทย์ประจาบ้ านต้ องสอบแก้ ตวั ในกรณีที่ได้ เกรดเฉลี่ยน้ อยกว่า 2.85 หรื อคะแนนในแต่
ละรายวิชาต่ากว่าร้ อยละ 55 โดยสามารถสอบแก้ ตวั ได้ 1 ครัง้
- แนวทางการดาเนินการเมื่อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน เมื่อแพทย์
ประจาบ้ านไม่ผา่ นเกณฑ์ประเมินโดยพิจารณาจากการสอบภาคทฤษฎีและการประเมิน
การปฏิบตั งิ าน จะต้ องปฏิบตั งิ านในชันปี
้ นนซ
ั ้ ้า โดยระยะเวลาเป็ นไปตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา
- แพทย์ประจาบ้ านสามารถร้ องเรี ยนผลการตัดสินการเลื่อนชันปี
้ ได้ โดยผ่านประธาน
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาตามช่องทางการร้ องเรี ยนเรื่ องการศึกษาในคูม่ ือ
แพทย์ประจาบ้ าน
6.7.3. การประเมินเพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิสัญญีวิทยา (ภาคผนวกที่ 6)
(1) คุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิ์เข้ าสอบ
- ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของระยะเวลาการ
ฝึ กอบรม
- คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับมติจากคณาจารย์ในภาควิชาฯ
เห็นสมควรให้ เข้ าสอบ
(2) เอกสารประกอบ
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั จิ ากภาควิชาฯ ตามที่กาหนด
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- บทความงานวิจยั พร้ อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์
และหลักฐานการนาเสนองานวิจยั ในที่ประชุมทางวิชาการระดับ
สถาบันขึ ้นไป
- เอกสารรับรองการปฏิบตั งิ านตามแฟ้มสะสมผลงาน
- สาเนาประกาศนียบัตรการเข้ าร่วมประชุมวิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี
แพทย์แห่งประเทศไทย 3 ครัง้
- สาเนาประกาศนียบัตรการเข้ าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ Anesthesiologist Non
Technical Skill (ANTS) และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร Counseling
(3) วิธีการประเมินประกอบด้ วย
- การสอบข้ อเขียน ต้ องผ่านเกณฑ์ทงั ้ 2 ส่วน คือ
1. ปรนัย (multiple choice question; MCQ)
2. อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question;
SAQ)
- ประเมินภาคปฏิบตั ปิ ระกอบด้ วย
1. การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)
2. ผลการปฏิบตั งิ านจากสถาบันฝึ กอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
- การสอบปากเปล่า
- การประเมินผลงานวิจยั
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ใช้ เกณฑ์ร้อยละ 60 หรื อโดยอยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
7. การรั บและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
7.1. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
7.1.1. ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
- ได้ รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง และได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็ นเวลา 1 ปี
7.1.2. มีคุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามเกณฑ์ แพทยสภาในการเข้ ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
สาหรับสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาคือ
- กรณีมีต้นสังกัด สามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมเมื่อผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็ น
เวลา 1 ปี
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- กรณีไม่มีต้นสังกัด สามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมเมื่อผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
เป็ นเวลา 1 ปี และภายหลังจบการศึกษาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต 2 ปี
7.2. การคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
7.2.1. หลักสูตรจัดให้ มีการคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมโดยคานึงถึง
ความต้ องการวิสญ
ั ญีแพทย์ของประเทศไทย และการเพิ่มจานวนอาจารย์ของหลักสูตรเพื่อ
เพิ่มการผลิตวิสญ
ั ญีแพทย์
7.2.2. โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
7.3. จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
หลักสูตรใช้ เกณฑ์การรับแพทย์ประจาบ้ านของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่
กาหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ในสัดส่วนปี ละ 1 คน ต่ออาจารย์ผ้ ใู ห้ การ
ฝึ กอบรม 2 คน รวมทังต้
้ องมีงานบริการต่อจานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม 1 คน ตามที่กาหนดตาม
ตารางต่อไปนี ้

งานบริการ

จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมชัน้ ปี ละ
ต่ อจานวนอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
(ราย/ปี )
16:32

17:34 18:36

การบริ การทางวิสญ
ั ญีสาหรับผู้ป่วยในห้ องผ่าตัด
4000 4250 4500
การบริ การทางวิสญ
ั ญีสาหรับผู้ป่วยนอกและ/หรื อนอกห้ องผ่าตัด 170 180 190
การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม
800 850 900
การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดทังเฉี
้ ยบพลันและเรื อ้ รัง
800 850 900

งานบริการ

20:40

4750 5000
200 210
950 1000
950 1000

จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมชัน้ ปี ละ
ต่ อ จานวนอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
(ราย/ปี )
21:42

การบริ การทางวิสญ
ั ญีสาหรับผู้ป่วยในห้ องผ่าตัด
การบริ การทางวิสญ
ั ญีสาหรับผู้ป่วยนอกและ/หรื อนอกห้ องผ่าตัด
การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดทังเฉี
้ ยบพลันและเรื อ้ รัง

19:38

22:44

23:46

24:48

25:50

5250 5500 5750 6000 6250
220 230 240 250 260
1050 1100 1150 1200 1250
1050 1100 1150 1200 1250
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8. อาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
8.1. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการกากับดูแลการฝึ กอบรม
1. ต้ องเป็ นแพทย์ซงึ่ ได้ รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั เิ พื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา ต้ องเป็ นผู้ปฏิบตั งิ านด้ านวิสญ
ั ญีวิทยาอย่ างน้ อย 3 ปี ภายหลัง
ได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั ิ ฯ
2. ประธานคณะกรรมการต้ องเป็ นผู้ปฏิบตั งิ านด้ านวิสญ
ั ญีวิทยาอย่ างน้ อย 5 ปี ภายหลังได้ รับวุฒิบตั ร
หรื อหนังสืออนุมตั ิ ฯ
8.2. คุณสมบัตแิ ละจานวนของอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
8.2.1. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
ต้ องเป็ นแพทย์ซงึ่ ได้ รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั เิ พื่อแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา และปฏิบตั ิงานด้ านวิสญ
ั ญีวิทยาอย่ างน้ อย 2
ปี ภายหลังได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั ิ ฯ
8.2.2. จานวนอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม ต้ องมีจานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมฏิบตั งิ านเต็ม
เวลาอย่างน้ อย 2 คน ต่อจานวนผู้เข้ ารับการอบรม 1 คน หากมีจานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การ
ฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้ มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้ โดยมีข้อกาหนดดังนี ้
8.2.2.1. จานวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้ องไม่มากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนอาจารย์เต็ม
เวลา
8.2.2.2. ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของภาระ
งานอาจารย์เต็มเวลา
8.2.3. กาหนดและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ มีการกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผ้ ใู ห้ การ
ฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับพันธกิจของหลักสูตร โดยระบุคณ
ุ สมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การ
ฝึ กอบรมที่ชดั เจน โดยครอบคลุมความชานาญที่ต้องการ ได้ แก่ คุณสมบัติด้านต่างๆคือ
- เชิงวิชาการ
- ความชานาญทางคลินิก
- ด้ านการสอน และเจตคติความเป็ นอาจารย์
- เชิงวิจยั
- การทางานร่วมกับผู้อื่น
- ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
8.2.4. การระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์
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ภาควิชาฯ มีการระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่าง
งานด้ านการศึกษา การวิจยั และการบริ การ อาจารย์ที่สงั กัดคณะแพทยศาสตร์ มีการกาหนด
ภาระงานโดยใช้ แบบฟอร์ ม HR2 และประเมินผการปฏิบตั งิ านโดยใช้ แบบฟอร์ ม HR3
อาจารย์ที่สงั กัดสภากาชาดไทยมีการกาหนดภาระงานโดยใช้ แบบฟอร์ มการบริหารผลการ
ปฏิบตั งิ านบุคลากร สภากาชาดไทย
หลักสูตรฯ มีจานวนอาจารย์ตอ่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภา
กาหนด โดยอาจารย์มีเวลาเพียงพอสาหรับการให้ การฝึ กอบรม ให้ คาปรึกษา และกากับ
ดูแล
8.2.5. ระบบพัฒนาอาจารย์
ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ มีระบบพัฒนาอาจารย์อย่างเป็ นระบบ
- ด้ านการแพทย์ ภาควิชาฯ สนับสนุนให้ อาจารย์ศกึ ษาต่อในอนุสาขาที่ยงั ขาดแคลน
- ด้ านแพทยศาสตรศึกษา อาจารย์ได้ รับการส่งเสริมให้ เข้ าอบรมสัมมนาด้ าน
แพทยศาสตรศึกษาตามที่คณะแพทย์ศาสตร์ จดั การอบรม โดยกาหนดให้ อาจารย์ใน
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาเข้ าร่วมอบรมทุกปี อาจารย์ที่สงั กัดคณะ
แพทยศาสตร์ ต้องผ่านการสัมมนาอาจารย์ใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
อาจารย์ที่สงั กัดสภากาชาดไทยต้ องผ่านการสัมมนาอาจารย์ใหม่ของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ซึง่ การสัมมนาของทัง้ 2 หน่วยงานมีการสอนเกี่ยวกับแพทยศาสตร์ ศกึ ษา
ด้ วย
- มีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ โดยผู้บงั คับบัญชา แพทย์ประจาบ้ าน และผู้ร่วมงาน
8.2.6. การคงสัดส่ วนของอาจารย์ ต่อผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ในกรณีที่สดั ส่วนของอาจารย์ตอ่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้ รับอนุมตั ไิ ว้ หลักสูตรฯ
จะพิจารณาลดจานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการ
ฝึ กอบรมไว้
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
ภาควิชาฯ ได้ รับการรับรองเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านวิสญ
ั ญีวิทยาจากแพทยสภา มี
การบริ หารจัดการทรัพยากรการศึกษาเกี่ยวกับการฝึ กอบรมครบคือ (ภาคผนวกที่ 2)
- มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้ องกับผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
ทังผู
้ ้ ป่วยนอกและในห้ องผ่าตัด ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ และผู้ป่วยวิกฤต
- มีสถานที่และโอกาสในการเรี ยนรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ
- มีการสอนความรู้ และมีการประยุกต์ความรู้พื ้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาที่
ฝึ กอบรม
- มีการบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอ
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-

มีอปุ กรณ์สาหรับฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ทิ ี่ทนั สมัยและเพียงพอ
มีการจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
มีสิ่งแวดล้ อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทางวิชาการที่
ทันสมัย สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการฝึ กอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกหลักจริ ยธรรม
- มีการนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ ในการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนินการ
ฝึ กอบรม การประเมินการฝึ กอบรม
- มีการฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทังในและนอกประเทศตามที
้
่ระบุไว้ ในหลักสูตร
10. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ภาควิชาฯ กากับดูแลการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นประจา มีกลไกสาหรับการ
ประเมินหลักสูตรและนาไปใช้ จริง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
- แผนการฝึ กอบรม
- ขันตอนการด
้
าเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู้รับการฝึ กอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึ กอบรมและความต้ องการของระบบสุขภาพ
- ข้ อควรปรับปรุง
หลักสูตรฯ แสวงหาข้ อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้ การฝึ กอบรม ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม นายจ้ างหรื อผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของแพทย์ผ้ สู าเร็จการฝึ กอบรม ในการประเมินการฝึ กอบรม/หลักสูตร
11. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจัดให้ มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื อ
อย่างน้ อยทุก 5 ปี โดยการปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้ าง เนื ้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการ
ฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้ อมในการฝึ กอบรม ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุง
แก้ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และมีข้อมูลอ้ างอิง โดยต้ องผ่านการประชุมและการสัมมนาของภาควิชาฯ

36

ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน / พัฒนา
หลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้ อยทุก 5 ปี และแจ้ งผลการทบทวน / พัฒนาให้ แพทยสภา
รับทราบ
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ภาควิชาฯ แต่งตังคณะกรรมการการศึ
้
กษาหลังปริญญาเป็ นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดาเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการการฝึ กอบรมโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ในภาควิชาฯ คือ
12.1. ธรรมาภิบาล คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาบริหารจ้ ดการให้ เกิดธรรมาภิบาล ได้ แก่
- การรับสมัครผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
- กระบวนการฝึ กอบรม และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พงึ ประสงค์
- การวัดและประเมินผล
- การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึ กอบรมคือประกาศนียบัตรแสดงการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในตาแหน่งแพทย์ประจาบ้ านฝ่ ายวิสญ
ั ญีวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ครบ 3 ปี และประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการ
ฝึ กอบรม
12.2. การบริหารจัดการ คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาบริหารจัดการหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับ
กฎระเบียบที่กาหนดไว้ โดย
- การบริ หารจัดการงบประมาณของหลักสูตรฯ
ให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นด้ านการ
ฝึ กอบรม
- ดาเนินการการฝึ กอบรม กิจกรรมวิชาการและอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีการบริ หารจัดการที่ดี
และใช้ ทรัพยากรได้ อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริ หารภาควิชาฯ บริหารจัดการให้ มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และ
หน่วยงานสนับสนุนด้ านอื่นๆที่เกี่ยวข้ องครบถ้ วนสอดคล้ องกับข้ อบังคับและประกาศของแพทย
สภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ จัดให้ มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี ้
13.1. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน ภาควิชาฯ จัดให้ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรมภายในอย่างต่อเนื่องตามระบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2542
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13.2. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก
ภาควิชาฯผ่านการประเมินคุณภาพการเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน ได้ รับการอนุมตั เิ ป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านจากแพทยสภา
เมื่อปี พ.ศ. 2545, 2550, 2555 และ 2557
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ภาคผนวกที่ 1
รายนามคณะกรรมการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
อาจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
กัญญา คาวิลยั ศักดิ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
ลาวัลย์ ตู้จินดา

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
พรอรุ ณ เจริ ญราช

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตุลชัย
อินทรัมพรรย์

กรรมการ

5. อาจารย์ นายแพทย์ อนันตโชติ
วิมกุ ตะนันท์

กรรมการ

6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.
วัชริ น สินธวานนท์

กรรมการ

7. อาจารย์ นายแพทย์ อติคณ
ุ ธนกิจ

กรรมการ

ความรับผิดชอบ
หลักสูตร
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
รายวิชา
1. 3012872 Neuroanesthesia
2. 3012892 Update in Anesthesia I
3. 3012893 Update in Anesthesia II
4. 3012902 Update in Anesthesia III
รายวิชา
1. 3012870 Pediatric Anesthesia I
2. 3012877 Pediatric Anesthesia II
รายวิชา
1. 3012904 CVT Anesthesia I
2. 3012878 CVT Anesthesia II
รายวิชา
1. 3012869 Principle of Anesthesia in
Specialties I
2. 3012876 Principle of Anesthesia in
Specialties II
รายวิชา
1. 3012875 Special Project I
2. 3012885 Special Project II
รายวิชา
1. 3012880 Pain Therapy
2. 3012891 Emergency Anesthesia I

39

8. อาจารย์ แพทย์หญิง บรรจบพร
ทรงธรรมวัฒน์

กรรมการ

3. 3012895 Emergency Anesthesia II
4. 3012903 Emergency Anesthesiology III
5. 3012905 Principles in Anesthesiology
Regional anesthesia และ orthopedic rotation

กรรมการติดตามและประเมินทักษะทางคลินิก
ความรั บผิดชอบ
แพทย์ประจาบ้ านปี 1

แพทย์ประจาบ้ านปี 2

แพทย์ประจาบ้ านปี 3

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กัญญา คาวิลยั ศักดิ์
อาจารย์ แพทย์หญิง ปองขวัญ จินาวรณ์
อาจารย์ แพทย์หญิง พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์
อาจารย์ แพทย์หญิง ธนัชพร พิสิฐพิทยเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลาวัลย์ ตู้จินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรอรุ ณ เจริ ญราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตุลชัย อินทรัมพรรย์
อาจารย์ นายแพทย์ อติคณ
ุ ธนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สหดล ปุญญถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตุลชัย อินทรัมพรรย์
อาจารย์ นายแพทย์ อนันตโชติ วิมกุ ตนันท์
อาจารย์ แพทย์หญิง บรรจบพร ทรงธรรมวัฒน์
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ภาคผนวกที่ 2
ทรัพยากรสาหรับการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขาวิสัญญีวิทยา
1. สถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ สาหรับงานบริการ และการฝึ กอบรม
1.1. สถานที่

ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 1
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 5-6
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 5
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 5
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 6
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 6
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 6
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 6
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 6
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 6
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 6
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 7
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 8
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 9
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 8
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 8

0
1
8
4
4
4
4
1
0
0
1
3
5
1
3
2

ความสามารถ
เปิ ดให้ บริ การ
1
2
10
6
6
6
6
1
1
1
1
6
6
1
6
8

สก ชัน้ 5

4

6

สก ชัน้ 7
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 10
14 ชัน้
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 10
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 7
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 2
ว่องวานิช 1 และ 3
ว่องวานิช 1
ว่องวานิช 1
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 3
14 ชัน้
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 3

3
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1

5
2
2
2
5
1
2
1
1
2
2
1

ห้ องผ่าตัดหรื องานบริ การทางวิสญ
ั ญี
ห้ องผ่าตัดฉุกเฉิน (ER)
ห้ องผ่าตัดฉุกเฉินในเวลาราชการ
ห้ องผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป
ห้ องผ่าตัดศัลยกรรมลาไส้ ใหญ่ และทวารหนัก
ห้ องผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้ าง
ห้ องผ่าตัดศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ
ห้ องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
ห้ องผ่าตัด hybrid
ห้ องผ่าตัด robot
ห้ องผ่าตัด integrate
ห้ อง pain intervention
ห้ องผ่าตัดศัลยกรรมระบบประสาท
ห้ องผ่าตัดสูติ-นรี เวช
ห้ องผ่าตัดคลอด
ห้ องผ่าตัดโสต ศอ นาสิก
ห้ องผ่าตัดจักษุ
ห้ องผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวง
อก
ห้ องผ่าตัดกุมารศัลยศาสตร์
ห้ องส่องกล้ องทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์
ห้ องส่องกล้ องทางเดินอาหาร ศัลยศาสตร์
ห้ องส่องกล้ องทางเดินหายใจ หน่วยโรคปอด
ห้ องรังสีร่วมรักษา
Nuclear medicine
ห้ องรังสีรักษา
CT sim
MRI sim
MRI
MRI
CT scan

ตึก / อาคาร

เปิ ดบริ การแล้ ว
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ห้ องผ่าตัดหรื องานบริ การทางวิสญ
ั ญี
Cath lab
ห้ อง ECT
คลินิกระงับปวด, ฝังเข็ม
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท 1
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท 2
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจ
หอผู้ป่วยวิกฤตสูติ-นรี เวช

ตึก / อาคาร
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 4
สธ 6
ภปร 17
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 5
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 7
สก ชัน้ 8
สก ชัน้ 5
ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ชนั ้ 18

เปิ ดบริ การแล้ ว
2
1
2
8
9
9
8
4

ความสามารถ
เปิ ดให้ บริ การ
4
1
4
12
9
12
9
6

1.2. เครื่องมืออุปกรณ์

1. เครื่ องให้ ยาสลบ
2. เครื่ อง monitor แบบครบชุด (วัดความดันโลหิตแบบ invasive และ non-invasive, ตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ
, ความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดแดง, ความดันก๊ าซ คาร์ บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก และ
อุณหภูมิกาย)
3. เครื่ อง monitor ที่มีการวัดความดันโลหิตแบบ non-invasive, ตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ และความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือดแดง
4. เครื่ องวัดความดันโลหิต แบบ non-invasive
5. เครื่ องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง
6. Infusion pump
7. Syringe pump
8. Defibrillator (มีเครื่ อง defibrillator
9. เครื่ องตรวจน ้าตาลในเลือด
10. เครื่ องตรวจวิเคราะห์ Blood gases
11. Blanket warmer
12. Radiant warmer
13. Air force warmer
14. ตู้อนุ่ น ้าเกลือ
15. IV warmer
16. Light wand

จานวน
117
156
71
3
59
115
150
2
14
5
34
1
100
8
34
2
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17. Fiberoptic bronchoscope
18. C-mac
19. Glidescope
20. Bonfils
21. เครื่ องตรวจ Echocardiography
22. Ultrasound
23. Peripheral nerve stimulator
24. BIS, entropy
25. Stimuplex
26. Pajunk nerve stimulator
27. เครื่ องวัดค่า hemoglobin
28. เครื่ อง PCA
29. เครื่ องตรวจจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของหลอดเลือด (ROTEM รุ่น Sigma)
30. เครื่ องควบคุมการให้ เลือดผู้ป่วยอย่างรวดเร็ วอัตโนมัติ(Rapid Infuser)
31. เครื่ องติดตามเฝ้าระวังระบบประสาท METRONIC รุ่น Nim Eclipse E4

จานวน
22
5
9
1
4
12
4
24
21
5
2
53
1
2
1

2. จานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ มีอาจารย์ซงึ่ ได้ รับวุฒิบตั ร หรื อ หนังสืออนุมตั เิ พื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา จากแพทยสภา หรื อแพทยสภารับรอง ตามกาหนดของแพทยสภาคือมีจานวน
อาจารย์ ผู้ให้ การฝึ กอบรม 2 คน ต่อจานวนแพทย์ประจาบ้ าน 1 คน และอาจารย์ผ้ ทู าหน้ าที่ประธานการ
ฝึ กอบรมปฏิบตั งิ านทางด้ านวิสญ
ั ญีวิทยามาแล้ วมากกว่า 5 ปี
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

1.

พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์

รองศาสตราจารย์

2.

นพ.สมรัตน์ จารุลกั ษณา
นันท์

ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2528)
หนังสืออนุมตั ิ
หนังสืออนุมตั ิ
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2533)
Fellow

สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
การระงับปวด
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Anesthesi0logy (Japan)
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3.

ชื่อ-นามสกุล

นพ.รื่ นเริ ง ลีลานุกรม

4.

นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกา
นนท์

5.

พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา

6.

พญ.เกศชาดา เอื ้อไพโรจน์
กิจ

ตาแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
หนังสืออนุมตั ิ
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2533)
รป.ม.
Fellow

Fellow
หนังสืออนุมตั ิ
ศาสตราจารย์
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2534)
Fellow
วท.ม.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบ.
วุฒิบตั รฯ (2534)
Certificate
หนังสืออนุมตั ิ
รองศาสตราจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2534)
Fellow
วท.ม.
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2535)
Certificate

7.

พญ.อัญชลี เตชะนิเวศน์

รองศาสตราจารย์

8.

พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์

รองศาสตราจารย์

9.

นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบ.
วุฒิบตั รฯ (2536)
Certificate

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2536)
Certificate

สาขาวิชา
การพัฒนาสุขภาพ
การระงับปวด
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์
Pediatric Anesthesia and
Pediatric cardiac anesthesia
(UK)
Neuroanesthesia (UK)
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยเด็ก
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Anesthesiology (Japan)
การพัฒนาสุขภาพ
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Anesthesiology (USA)
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยโรคทาง
ระบบประสาท
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Anesthesiology (Japan)
และ (USA)
การพัฒนาสุขภาพ
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Cardiothoracic and Vascular
Anesthesia (USA)
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Postgraduate Training in
Anesthesia (UK)
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Pediatric Critical Care Medicine

44
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

10.

นพ.สหดล ปุญญถาวร

11.

ดร.พญ.วัชริ น สินธวานนท์

12.

นพ.ปิ่ น ศรี ประจิตติชยั

13.

พญ.พรอรุณ เจริ ญราช

14.

พญ.กัญญา คาวิลยั ศักดิ์

15.

นพ.อนันตโชติ วิมกุ ตะ
นันทน์

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

(Canada)
หนังสืออนุมตั ิ
เวชบาบัดวิกฤต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2537)
วิสญ
ั ญีวิทยา
Certificate
Anesthesiology (USA)
หนังสืออนุมตั ิฯ
เวชบาบัดวิกฤต
รองศาสตราจารย์ พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2538)
วิสญ
ั ญีวิทยา
สศ.ม.
สาธารณสุขศาสตร์
Certificate
Cardiothoracic Anesthesia and
Intensive Care (Sweden)
Ph.D
สังคมศาสตร์ การแพทย์และ
สาธารณสุข
หนังสืออนุมตั ิ
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
รองศาสตราจารย์ พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2538)
วิสญ
ั ญีวิทยา
Cert. of Pain Management Clinical Fellowship in Pain
Management (USA)
วท.ม.
การพัฒนาสุขภาพ
หนังสืออนุมตั ิ
การระงับปวด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2540)
วิสญ
ั ญีวิทยา
Certificate
Pediatric Anesthesia (USA)
หนังสืออนุมตั ิฯ
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2547)
วิสญ
ั ญีวิทยา
Certificate in Research
Critical Care (USA)
Fellowship
หนังสืออนุมตั ิฯ
เวชบาบัดวิกฤต
อาจารย์
พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2548)
วิสญ
ั ญีวิทยา
American Board
Anesthesiology
Certificate.
Cardiothoracic Anesthesia (USA)
หนังสืออนุมตั ิฯ
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ
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ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

16.

นพ.ตุลชัย อินทรัมพรรย์

อาจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2549)
Certificate
หนังสืออนุมตั ิ

17.

พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตร
โชค

อาจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2542)
หนังสืออนุมตั ิฯ
Certificate

18.

พญ.อธิฎฐาน เอียสกุล

อาจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2552)
Certificate

19.

พญ.สุรัญชนา เลิศศิริ
โสภณ

อาจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2549)
Certificate
หนังสืออนุมตั ิ

20.

นพ.อติคณ
ุ ธนกิจ

อาจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2555)
Certificate of Fellowship
Training
หนังสืออนุมตั ิฯ
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2537)
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2538)
Fellow
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2543)
Certificate
หนังสืออนุมตั ิ
พบ.

21.

นพ.นิพนธ์ วุฒิเทพบัญชา

อาจารย์

22.

นพ.จักรพงษ์ เสาธงทอง

อาจารย์

23.

พญ.พรรณิกา วรผลึก

อาจารย์

24.

พญ.วิภาดา ติงธนาธิกลุ

อาจารย์

สาขาวิชา
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Cardiavascular Anesthesia
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
เวชศาสตร์ ครอบครัว
Regional Anesthesia Research
(Canada)
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Craniofacial and Pediatric
Anesthesia (USA)
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Neuroanesthesia (USA)
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยโรคทาง
ระบบประสาท
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Chronic pain Canada
การระงับปวด
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Anesthesiology (Japan)
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Pediatric Anesthesia (Taiwan)
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
แพทยศาสตร์

46
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
วุฒิบตั รฯ (2546)
Certificate

25.

นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี

อาจารย์

26.

นพ.พรเทพ เปรมสาราญ

อาจารย์

27.

พญ.รัตนาภรณ์ บุริมสิทธิ
ชัย

อาจารย์

28.

พญ.บรรจบพร ทรง
ธรรมวัฒน์

อาจารย์

29.

นพ.มาร์ วิน เทพโสพรรณ

อาจารย์

30.

นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์

อาจารย์

31.

พญ.ปวีณา ภาอาภรณ์

อาจารย์

32.

พญ.มนัสนันท์ คงวิบลู ย
วุฒิ

อาจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2542)
วุฒิบตั รฯ
วท.ม.
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2547)
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2547)
Certificate
วท.ม.
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2552)
Certificate clinical
fellowship
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2552)
Fellow
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2552)
Certificate
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2552)
วุฒิบตั รฯ
Observationship

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2552)
วุฒิบตั รฯ
Certificate. in Research
Fellowship

สาขาวิชา
วิสญ
ั ญีวิทยา
Anesthesia for Ear Nose Throat
Surgery
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
เวชบาบัดวิกฤต
การพัฒนาสุขภาพ
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Anesthesia in Organ Transplant
(USA)
การพัฒนาสุขภาพ
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Regional Anaesthesia
(Hong Kong)
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Pain management (Singapore)
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Anesthesia for ENT (Germany)
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
Paediatric anaesthesia and
Anaesthesia for liver
transplantation
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
เวชบาบัดวิกฤต
Critical Care Medicine (USA)
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

33.

นพ.พฤทธ์ ประพงศ์เสนา

อาจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2551)
วุฒิบตั รฯ

34.

พญ.สุนิสา แสงทองจรัสกุล

อาจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2553)
วุฒิบตั รฯ
Observer fellowship

35.

พญ.นลิน โชคงามวงศ์

อาจารย์

36.

พญ.พิชานันท์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์

37.

พญ.วริ ตา ชัยอรุณดีกลุ

อาจารย์

38.

พญ.วิรินทร์ ดา ชิรวานิช

อาจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2555)
วุฒิบตั รฯ

39.

พญ.พรพรรณ เฉลิมกิจ
พานิชย์

อาจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2555)
Certificate of Fellowship
Training
หนังสืออนุมตั ิฯ
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2555)

40.

นพ.พัฒนพล เอ็งสุโสภณ

อาจารย์

พบ.
วุฒิบตั รฯ (2553)
วุฒิบตั รฯ
Postdoctoral Research
Fellowship
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2554)
วุฒิบตั รฯ
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2554)
Clinical observership
program

สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยโรคทาง
ระบบประสาท
Intraoperative Neurophysiologic
Monitoring
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
เวชบาบัดวิกฤต
Trauma and Acute Care Surgery
(USA)
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Anesthesia for ENT Surgery,
Difficult airway management
education program, Pulmonary
Intervention (Germany)
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Chronic pain (Canada)
การระงับปวด
แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
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ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

41.

พญ.ปองขวัญ จินาวรณ์

อาจารย์

42.

นพ.ปกรณ์ อุรุโสภณ

อาจารย์

43.

พญ.วิรินารี คาพิทกั ษ์

อาจารย์

44.

พญ.พุดกรอง แก้ วพิจิตร

อาจารย์

45.

พญ.กรณิศร์ ภิรมย์พานิช

อาจารย์

46.

พญ.กิรดา อภิสทุ ธิไมตรี

อาจารย์

47.

พญ.กรกมล ยุวพัฒนวงศ์

อาจารย์

48.

นพ.พิพฒ
ั น์ แซ่ยบั

อาจารย์

49.

พญ.ดนิตา วีระเจริ ญกุล

อาจารย์

50.

พญ.ธนัชพร พิสฐิ ทิพยเสรี

อาจารย์

51.

พญ.ญาดา ทองสุข

อาจารย์

คุณวุฒิ
Certificate of Fellowship
Training
พบ.
วุฒิบตั รฯ (2556)
Certificate

สาขาวิชา
Regional anesthesia (Canada)

แพทยศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยา
Regional anesthesia and acute
pain management (France)
พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2538)
วิสญ
ั ญีวิทยา
American Board
Anesthesiology
Certificate
Cardiothoracic Anesthesia (USA)
พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2552)
วิสญ
ั ญีวิทยา
Certificate in research and Function construction medicine
clinical anesthesia
(Japan)
พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2557)
วิสญ
ั ญีวิทยา
พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2557)
วิสญ
ั ญีวิทยา
พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2557)
วิสญ
ั ญีวิทยา
พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2557)
วิสญ
ั ญีวิทยา
วุฒิบตั รฯ
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยโรคทาง
ระบบประสาท
พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2557)
วิสญ
ั ญีวิทยา
วุฒิบตั รฯ
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2557)
วิสญ
ั ญีวิทยา
วุฒิบตั รฯ
การระงับปวด
พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2558)
วิสญ
ั ญีวิทยา
พบ.
แพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ (2559)
วิสญ
ั ญีวิทยา

49

3. งานบริการการระงับความรู้ สึกสาหรั บการผ่ าตัด ภาควิชาฯ ผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล และมี
ปริมาณงานบริการต่อจานวนแพทย์ประจาบ้ าน 1 คน ตามที่กาหนดตามตารางต่อไปนี ้
จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมชัน้ ปี ละ ต่ อ
จานวนอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม(ราย/ปี )
งานบริการที่ อฝส กาหนด
16:32

17:34

18:36

19:38

20:40

การบริ การทางวิสญ
ั ญีสาหรับผู้ป่วยในห้ องผ่าตัด
4000 4250 4500 4750 5000
การบริ การทางวิสญ
ั ญีสาหรับผู้ป่วยนอกและ/หรื อนอกห้ องผ่าตัด 170
180
190
200
210
การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม
800
850
900
950
1000
การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดทังเฉี
้ ยบพลันและเรื อ้ รัง
800
850
900
950
1000
จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมชัน้ ปี ละ ต่ อ
จานวนอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม(ราย/ปี )
งานบริการที่ อฝส กาหนด
21:42

22:44

23:45

24:46

25:47

การบริ การทางวิสญ
ั ญีสาหรับผู้ป่วยในห้ องผ่าตัด
5250
การบริ การทางวิสญ
ั ญีสาหรับผู้ป่วยนอกและ/หรื อนอกห้ องผ่าตัด 220
การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม
1050
การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดทังเฉี
้ ยบพลันและเรื อ้ รัง
1050

5500
230
1100
1100

5750
240
1150
1150

6000
250
1200
1200

6250
260
1250
1250

งานบริการของภาควิชาฯ
การบริ การทางวิสญ
ั ญีสาหรับผู้ป่วยในห้ องผ่าตัด
การบริ การทางวิสญ
ั ญีสาหรับผู้ป่วยนอกและ/หรื อนอกห้ องผ่าตัด
การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดทังเฉี
้ ยบพลันและเรื อ้ รัง

2558
18845
2300
1726
1074

2559
19211
2204
1856
1410

2560
19600
2374
1776
1430

4. ห้ องปฏิบัตกิ าร / หน่ วยงานสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มีห้องปฏิบตั กิ าร / หน่วยงานที่สามารถให้ การสนับสนุนการฝึ กอบรม คือ
4.1. ห้ องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศ
- ห้ องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มีพื ้นที่ 3663 ตารางเมตร บรรจุ 350 ที่นงั่
- เปิ ดให้ บริการวันจันทร์ -ศุกร์ 8.00-24.00 น. เสาร์ -อาทิตย์ 9.00-24.00 น.
- มีคอมพิวเตอร์ ให้ บริการ 40 เครื่ อง
- จานวนตารา ฉบับพิมพ์ทงหมด
ั้
52,883 เล่ม ภาษาอังกฤษ 41,729 เล่ม ภาษาไทย 11,151 เล่ม
- จานวนตาราออนไลน์ (ebooks) ภาษาอังกฤษ 258,000+ เล่ม

50

- จานวนวารสารออนไลน์ 4,300+ รายชื่อ
- ฐานข้ อมูล 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
- สามารถสืบค้ นได้ ทงจากภายในและภายนอกมหาวิ
ั้
ทยาลัย ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยการเชื่อมต่อผ่าน
ระบบ VPN chula หรื อ cuml1.md.chula.ac.th หรื อ http://www.library.md.chula.ac.th/ ต้ องมี
user name และ password
- ให้ บริการขันพื
้ ้นฐาน และการบริการพิเศษ
4.2. บริการสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดให้ มี
- จุดเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ทังมี
้ สายและไร้ สายในอาคารของโรงพยาบาล ห้ องสมุด และหอพัก
เชื่อมต่อผ่านเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย (KCMH MDCU) หรื อของโรงพยาบาล (KCMH OFFICER)
โดยเชื่อมต่อด้ วย username และ password ประจาตัว
- ระบบ e-mail ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลจัดหาระบบโทรศัพท์มือถือให้ อาจารย์ แพทย์ประจาบ้ าน และแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
ทุกคน เพื่อใช้ สื่อสารกันเอง และติดต่อกับโทรศัพท์ในโรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย โดยใช้ ระบบ
bring your own device (BYOD)
- ภาควิชา ฯ จัดให้ มีคอมพิวเตอร์ สว่ นกลางที่สามารถเข้ าถึงระบบอินเตอร์ เน็ตได้ ในห้ องพักแพทย์
ประจาบ้ าน และในห้ องคอมพิวเตอร์ กลางภาควิชา ฯ เพื่อสืบค้ นข้ อมูลทางวิชาการ รวมทังสิ
้ ้น 4
เครื่ อง และจัดหาเครื่ องพิมพ์ กระดาษ และหมึกพิมพ์ให้ พร้ อมสาหรับการใช้ งาน
4.3. ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา ประสาน จัดสอนรายวิชาส่วนกลางของหลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง และแจ้ งข่าว
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ
4.4. การวิจัย หน่วยงานและบุคลากรที่คอยให้ คาแนะนา และช่วยเหลือแพทย์ประจาบ้ านในการทางานวิจยั
คือ
- ฝ่ ายวิจัย และฝ่ ายบัณฑิตศึกษา มีนกั ชีวสถิตทิ ี่เชี่ยวชาญด้ านการทาวิจยั ทางการแพทย์ คอยให้
คาแนะนา และช่วยเหลือแพทย์ประจาบ้ านในการทางานวิจยั
- ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ด้ านระบาดวิทยา 7 ท่าน
และการฝึ กอบรมระยะสันด้
้ านระบาดวิทยา 5 ท่าน
4.5. ศูนย์ ฝึกผ่ าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (Chula soft cadaver surgical
training center) ซึง่ ดาเนินการโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรฯ ได้ ใช้ ศนู ย์นี ้สาหรับการฝึ ก
ทักษะด้ านการดูแลทางเดินหายใจ การแทงหลอดเลือดดาส่วนกลาง และการระงับความรู้สกึ เฉพาะส่วน
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4.6. ศูนย์ ฝึกทักษะเสมือนจริ ง อาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์ชนั ้ 11 ของคณะแพทยศาสตร์ และอาคาร สธ.ชัน้
16 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5. กิจกรรมวิชาการ ภาควิชาฯ จัดให้ มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ได้ แก่
5.1. การประชุมวิชาการในภาควิชาฯ ได้ แก่ journal club, interesting case, morbidity and mortality
conference, ethic conference, morbidity and mortality conference, topic review, collective
review เป็ นต้ น
5.2. การประชุมร่วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน เดือนละ 2-3 ครัง้
5.3. การประชุมวิชาการประจาปี ของภาควิชาฯ และของคณะแพทยศาสตร์
5.4. การสนับสนุนให้ แพทย์ประจาบ้ านไปร่วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ 3 ครัง้ ในช่วงการฝึ กอบรม
และการประชุมวิชาการอื่นตามโอกาส
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ภาคผนวกที่ 3
เนือ้ หาสังเขปของการฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านเพื่อหนังสือวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
จะต้ องครอบคลุมเนื ้อหา ดังต่อไปนี ้
I BASIC SCIENCES ประกอบด้ วย
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, aADCO2, 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 O 2
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
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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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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

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
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
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
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
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 ประกอบด้ วย
1. Preoperative evaluation and preparation
1.1 Preanesthetic evaluation
1.2 ASA Physical Status
1.3 Investigations and special investigations
1.4 Information for patient : risk, education and informed consent
1.5 NPO recommendations
1.6 Patient optimization: specific problems in disease states e.g. diabetes mellitus,
hypertension, heart disease, uremia, increased CSF pressure, chronic steroid ingestion,
morbid obesity, depression, COPD etc.
1.7 Premedication :
1.7.1 Non- pharmacological
1.7.2 Pharmacological : drug types (sedation, analgesics, antiemetic, aspiration
prophylaxis, antihistamine and anticholinergics), routes and time of administration,
interaction with chronic drug therapy and anesthetic agents
1.7.3 Special groups of patients : pediatric, geriatric, patients with risk of aspiration,
PONV and allergies.
1.7.4 Adverse effects
2. General anesthesia
2.1 Inhalation
2.1.1 Anesthesia machine and anesthesia ventilators
2.1.1.1 Anesthesia machine :
2.1.1.1.1 Ergonomics of anesthesia machine
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2.1.1.1.2

Safety features : proportioning devices, rotameter configuration,
pressure fail-safe
2.1.1.2 Principles of action of ventilators
2.1.1.2.1 Classifications : flow generation vs. pressure generation
2.1.1.2.2 Principles of action: assistors, controllers, assist-control; pressurelimited, volume-limited; FiO2 control; periodic sigh, inverse ratio, high
frequency ventilation, intermittent mandatory ventilation (IMV),
synchronized IMV, pressure support, airway pressure release
ventilation (APRV), pediatric adaptation, non-Invasive techniques:
biphasic positive airway pressure (BIPAP), others
2.1.1.2.3 Monitor of ventilation: pressure (plateau, peak), oxygen, apnea,
inspiratory/expiratory ratio, dynamic compliance, static compliance,
2.1.1.3 Maintenance
2.1.1.4 Preanesthetic checklists
2.1.1.5 Monitors : gas concentrations: O2, CO2, nitrogen, anesthetic gases and
vapors
2.1.1.6 Fail safe and other safety features
2.1.1.7 Waste gas evacuation systems
2.1.1.8 Complications
2.1.1.9 Vaporizer types
2.1.1.10 Medical gas supply system : cylinder and pipeline, oxygen, nitrous oxide,
medical air supply system
2.1.1.11 Breathing system
2.1.1.11.1 Circle systems : semi-closed for adult and pediatric
2.1.1.11.2 Non–circle systems : insufflation, open, semi – open
2.1.1.11.3 Components : connectors, adaptors, breathing tubes, reservoir bag,
bacterial filter, mask, endotracheal tube, unidirectional valves, relief
valve, CO2 absorption (principles, canisters, efficiency)
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 (goaldirected therapy)
4.2 Electrolytes and acid-base abnormalities
4.3 Patient blood management
4.3.1 Preoperative period : autologous blood donation, iron supplement, etc.
4.3.2 Intraoperative period : cell saver, pharmacological (tranexamic acid) acute
normovelmic hemodilution, controlled hypotension, blood substitutes, Jehovah’s
witness
4.3.3 Indication, compatibility test, blood components, transfusion threshold,
complications.
4.3.4 Massive transfusion
4.3.5 Disorder of hemostasis
4.3.6 Anticoagulation and pharmacologic therapy : heparin, recombinant FVIIa
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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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11.5

11.6

11.7

11.8

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
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
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
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
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

74

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.และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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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)
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้

I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผู้ป่วย ภาวะทางวิสญ
ั ญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ มี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผู้ป่วย ภาวะทางวิสญ
ั ญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ มีความสาคัญที่น้อย
กว่าระดับ ๑ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผู้ป่วย ภาวะทางวิสญ
ั ญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึง่ แพทย์ประจา
บ้ านอาจดูแลรักษาได้
โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย
Cardiovascular diseases
- Hypertension
- Coronary artery diseases: anticoagulant,
S/P stent
- Common congenital heart diseases:
ASD, VSD, TOF
- Complex congenital heart diseases: S/P
Fontan's operation, single ventricle, TGA
- Valvular heart disease
- Cardiomyopathy
- Arrhythmias
- Aneurysm
- Congestive heart failure
- Others; heart transplanted patient
Respiratory diseases
- COPD, Asthma
- Upper respiratory tract infection

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3
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โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย
- Lower respiratory tract infection
(pneumonia, TB, bronchiectasis etc.)
- ARDS
- Smoking
- Smoke injury
- Aspiration pneumonitis
Neurologic diseases

ระดับ 1






- 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

ระดับ 2
















ระดับ 3
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โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย
Collagen vascular diseases

ระดับ 1

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







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

ระดับ 1





ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 3
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อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี
c. Controlled hypotension
d. Intraoperative blood salvage
Fluid-electrolyte acid base management
Local anesthetic systemic toxicity
Laryngospasm and sequelae
Oxygen therapy
Occupational hazards
Malignant hyperthermia
Autonomic hyperreflexia
Temperature management
Allergic/anaphylaxis reaction
Postoperative pain management
Postanesthetic complications
- Cardiovascular complications
- Pulmonary dysfunction
- Hepatic complications
- Renal complications
- Metabolic complications
- Incidental trauma
- Altered mental status
- Postoperative nausea and vomiting
Anesthesiologist non-technical skill

ระดับ 1

ชนิดการผ่ าตัด
Surface operation (e.g. mastectomy, skin
graft, hernia repair, etc)
Intraabdominal surgery
Hepatobiliary surgery
Liver transplantation
Laparoscopic surgery

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3




















ระดับ 2

ระดับ 3
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ชนิดการผ่ าตัด
Bariatric surgery
Extremity revascularization
Organ procurement

II.

ระดับ 1



ระดับ 2

ระดับ 3



หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills)
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)

ชนิดของหัตถการ
Face mask ventilation
Supraglottic devices (e.g. LMA)
Intubation
- Conventional (e.g. under anesthesia,
awake)
- Fiberoptic
- Video laryngoscope
- Manual-in-line stabilization
- Awake intubation
- Blind nasal
Percutaneous tracheostomy
Emergency cricothyrotomy
Arterial line
Central venous pressure
- Jugular
- Subclavian
- Femoral
- peripheral inserted (PICC line)

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
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ชนิดของหัตถการ
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)

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
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4.2 Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึ่งแพทย์ประจาบ้ าน
อาจดูแลรักษาได้
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.

หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
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หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
หัตถการระดับ 1
Airway management in pregnancy

Painless labor (epidural block)

Left uterine displacement

Combined
spinal-epidural
(CSE)
anesthesia

หัตถการระดับ 2



หัตถการระดับ 3
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4.3 Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึ่งแพทย์ประจาบ้ าน
อาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ 1








ระดับ 2

ระดับ 3

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

ระดับ 1

ระดับ 2


ระดับ 3
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II.

หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)

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

หัตถการระดับ 1




หัตถการระดับ 2

หัตถการระดับ 3
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4.4 Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้
I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ 1 และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญี หรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึ่งแพทย์ประจาบ้ าน
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
Transurethral Resection of the Prostate (TUR-P)
Transurethral Resection of the Bladder Tumor (TUR-BT)
Percutaneous nephrolithotomy (PCNL)
Radical nephrectomy, cystectomy, prostatectomy
Laparoscopic or Robotic surgery
(prostatectomy, nephrectomy, adrenalectomy)
Reconstructive urologic procedures (e.g. repair of UPJO,
posterior urethral valve, etc)
Urologic emergencies (e.g. torsion testis, fournier
gangrene, etc)
Pheochromocytoma
Adrenal gland tumor
Urinary calculi
- Ureterolithotomy
- Nephrolithotomy
- Pyelolithotomy
- Cystolithotripsy
Ureteroscopy (URS)
Kidney transplantation (Donors / Recipients)

ระดับ 1

















ระดับ 2

ระดับ 3
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โรคหรือภาวะ
Shock wave lithotripsy
Renal Disease (Acute kidney injury, decreased kidney
function, ESRD, uremia, oliguria, anuria, inappropriate
secretion of ADH)

ระดับ 1


ระดับ 2

ระดับ 3



II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Kidney position

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3


91

4.5 Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญี หรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึ่งแพทย์ประจาบ้ าน
อาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ 1















ระดับ 2

ระดับ 3
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โรคหรือภาวะ (EYE)
Retinal surgery
Penetrating eye injury
Retinoblastoma
Retinopathy of prematurity
Strabismus surgery
Glaucoma

II.

ระดับ 1




ระดับ 2

ระดับ 3





หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสญ
ั ญี

หัตถการระดับ 1

JET ventilation
Cricothyroidotomy
Airway management in compromised airway



หัตถการระดับ 2




หัตถการระดับ 3
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4.6 Clinical skills in Anesthesia for Procedures Outside OR
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึง่ แพทย์
ประจาบ้ านอาจดูแลรักษาได้

โรคหรือภาวะ
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.

ระดับ 1


ระดับ 2

ระดับ 3











หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
Level of sedation
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4.7 Clinical skills in Ambulatory Anesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ 1
และมีความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึง่ แพทย์ประจา
บ้ านอาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3








II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
TIVA, MAC

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
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4.8 Clinical skills in Neuroanesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้
I. โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่ าตัด
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ 1
และมีความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึง่ แพทย์ประจา
บ้ านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
Increased intracranial pressure
Brain protection
Neurological deficit
Perioperative seizure
Unstable cervical spine
Intraoperative brain swelling
Venous air embolism
Cerebral perfusion management
Fluid and electrolyte management
Neuroendocrine abnormalities
Electrophysiologic monitoring
Intracranial mass
Transsphenoidal surgery
Cerebrovascular:
- Aneurysm and intraoperative rupture
- Arteriovenous malformation
- Carotid stenosis
- Cerebral revascularization

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3
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โรคหรือภาวะ
Traumatic brain injury
Spinal cord injury
Spinal cord surgery
Epilepsy surgery
Hydrocephalus
Pediatric neurosurgery
Awake craniotomy
Surgery for abnormal movement
Interventional neuroradiology

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3











II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Scalp block
Transcranial Doppler ultrasonography
Cerebral oximetry
Precordial Doppler
Jugular venous saturation

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
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4.9 Clinical skills in Pediatric Anesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ/ หรื อมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึง่ แพทย์ประจา
บ้ านอาจดูแลรักษาได้

โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
ระดับ ๑
Common congenital heart diseases: ASD, VSD, PDA, TOF

Complicated congenital heart diseases: TGA, single ventricle
Common congenital anomalies: Down syndrome

Rare/Complicated congenital anomalies
Upper respiratory tract infection

Laryngospasm

Airway obstruction

Laryngeal edema

Emergence delirium

Neonates
Premature babies
Difficult airway
Hypothermia

Malignant hyperthermia

Muscular dystrophy

Glucose, fluid, electrolyte management

Massive bleeding

Postoperative pain management

Gastroschisis/omphalocele

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
Congenital diaphragmatic hernia
Tracheoesophageal fistula
Pyloric stenosis
Necrotizing enterocolitis
Retinopathy of prematurity
Strabismus & muscle correction
Adenotonsillectomy
Tympanoplasty
Craniotomy
Thoracotomy
Endoscopic surgery
Frenulotomy (tongue tie)
Muscle biopsy
Upper abdominal surgery
Lower abdominal surgery
Groin, perineal and anorectal surgery

ระดับ ๑

ระดับ ๒






ระดับ ๓













II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Inhalation induction
Mask ventilation
Under mask technique
Endotracheal intubation in infant and
children
Endotracheal intubation in neonate

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
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หัตถการวิสัญญี
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

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
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4.10 Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมีความสาคัญ
ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดั บที่ 2 โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึ่งแพทย์ประจาบ้ านอาจ
ดูแลรักษาได้

โรคหรือภาวะ
Extracorporeal circulation
Circulatory assisted devices (e.g. IABP, LVAD, RVAD,
ECMO, etc)
Anesthesia for
- Atrial or ventricular septal defect repair
- Patent ductus arteriosus ligation or division
- Modified Blalock-Taussig shunt, central shunt,
other shunts
- Complex congenital heart (e.g. tetralogy of Fallot,
tricuspid atresia, etc)
- Valvular heart surgery
- Coronary artery bypass graft surgery (on pump
or off pump)
- Cardiac / lung transplantation
- Abdominal aortic aneurysmal repair
- Thoracic endovascular aneurysmal repair
- Cardiac implantable electronic devices
- Electrophysiology study with or without ablation
- Mediastinal mass biopsy or removal

ระดับ 1


ระดับ 2

ระดับ 3
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โรคหรือภาวะ
Mediastinoscope
Lung (open or video assisted thoracoscopic
surgery)
Chest wall and pleural surgery
Bronchopleural fistula
Tracheal surgery
Lung lavage
Postoperative pain therapy after lung surgery
Cardiac catheterization
Cardioversion
Bronchial stent

-

II.

ระดับ 1


ระดับ 2

ระดับ 3











หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)

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

หัตถการระดับ 1

หัตถการระดับ 2


หัตถการระดับ 3
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4.11 Clinical skills in Critical care
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้

I.

Clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญี หรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ 1 และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึ่งแพทย์ประจาบ้ าน
อาจดูแลรักษาได้

โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี
Approaches of emergency situations
(diagnosis, treatment)
- Shock states
- Myocardial ischemia / infarction
- Heart failure (systolic / diastolic)
- Common cardiac dysrhythmias
- Respiratory failure
ARDS (acute respiratory distress syndrome)
AKI / ARF (acute kidney injury / acute renal failure)
DM & Glucose control
Thyroid/parathyroid disorders
Adrenal disorders
Delirium / Confusion / Agitation / Psychosis
TIA (transient ischemic attack) / Stroke
Hypoxic-ischemic encephalopathy
Anemia
Hemostasis / Massive transfusion
Coagulation disorders (hemophilia, thrombocytopenia
/ thrombophilia, DIC, ….etc)

ระดับ 1

ระดับ 2


















ระดับ 3
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โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี
Prevention & management common infection (HAP,
VAP, CABSI, UTI etc.)
Antibiotics
Fluid & electrolytes management
Transfusion management
Nutrition management & metabolic support
Pain & sedation management
ACLS / Post-resuscitation care
End of life care
Brain death / organ donor
Interpretation of hemodynamic parameters
- Intra-arterial pressure, cardiac output monitoring
- TTE
- IABP , ECMO
Interpretation of respiratory parameters (CXR, ABG,
PFT,…etc )

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3















II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการ
Hemodynamics
- Arterial line
- Central venous line
- Pulmonary artery catheter
- PICC line
- Cardiac output monitoring

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
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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
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทาหัตถการ
ต่ อไปนี ้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ 1
และมีความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึ่งแพทย์ประจาบ้ าน
อาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ 1

ระดับ 2






ระดับ 3



II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่วยทาหรื อได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Trigger point eradication
Peripheral nerve analgesia
Sympathetic block
Brachial plexus analgesia

หัตถการระดับ 1

หัตถการระดับ 2

หัตถการระดับ 3
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หัตถการวิสัญญี
Spinal analgesia
Epidural analgesia
Patient controlled analgesia
Intravenous lidocaine infusion
Acupuncture
Transcutaneous electrical nerve
stimulation

III.

หัตถการระดับ 1

หัตถการระดับ 2

หัตถการระดับ 3








การประเมินหรื อดูแลรั กษา
ระดับที่ 1 การประเมินหรื อดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพทย์ประจาบ้ านทาด้ วยตนเอง
ระดับที่ 2 การประเมินและดูแลรักษาที่มีแพทย์ประจาบ้ านควรมีโอกาสได้ ทาด้ วยตนเองหรือช่ วยทา
ระดับที่ 3 การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจาบ้ านควรมีประสบการณ์ ช่วยทา หรือเคยเห็น
การประเมินหรื อดูแลรั กษา
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ซักประวัตผิ ้ ปู ่ วยที่มีความปวด

ประเมินความปวดด้ านคุณภาพและปริมาณ

ประเมินผลการระงับปวด

สัง่ การรักษาโดยใช้ ยาที่ใช้ บอ่ ย

พิจารณาส่งต่อการรักษาได้ ถกู ต้ อง

ให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ

ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขา

อื่นได้ เหมาะสม
เขียนแบบฟอร์ มส่งปรึกษาได้ ถกู ต้ อง

แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแล

ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและมีคณ
ุ ธรรม
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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.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

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

EPA
1

2

3

4







































































5
















6

7

8

9

10
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Direct observe
procedural skills (DOP)

Assessment of Clinical skills and Entrustable professional activity (EPA)

Milestones of assessment of clinical skills, procedural skills and EPA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8

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

R1
R2
R3
L4 #1
L4 #2
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L4 #1
L3 #1
S4 #1
S4 #2
S4 #1
S4 #1
S4 #1
S4 #1
S4 #1
S4 #1
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DOPS 1 Spinal block เมื่อสิ ้นสุด 12 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน ..................................................................
Spinal block

วันที่.......................................................
ไม่ ถูกต้ อง / ถูกต้ องบางส่ วน
ไม่ ปฏิบัติ
/ ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

1. การเตรี ยมอุปกรณ์
1.1 เตรี ยมอุปกรณ์ช่วยหายใจ
1.2 Spinal set, needle, syringe น ้ายาทาความสะอาด
1.3 ยา: ยาชา, vasopressor
2. การเตรี ยมผู้ป่วย
2.1 ตรวจสอบอัตราไหลเวียนของน ้าเกลือให้ มีความเหมาะสม
2.2 อธิบายผู้ป่วยให้ เข้ าใจและให้ ความร่ วมมือในการทาหัตถการ
2.3 Monitoring
2.4 Position
3. เทคนิคการ block
3.1 Sterile technique
3.2 ขันตอนถู
้
กต้ อง
3.3 ทดสอบระดับการชา
4. ทราบ complications
4.1 บอก complication ได้ , รู้ วิธีการแก้ ไข, วิธีป้องการและรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………………………………………...
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
อาจารย์ ผ้ ูประเมิน................................................(ลายเซ็นต์ )

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

ผ่าน*

ไม่ผ่าน

* ผ่าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = ให้ เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านัน้
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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DOPS 2 Endotracheal intubation เมื่อสิ ้นสุด 12 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 2 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน .....................................................
วันที่...................................................................
ไม่ ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

Endotracheal tube intubation

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

1. การเตรี ยมอุปกรณ์
1.1 ตรวจสอบ breathing circuit ว่า ไม่รั่ว
1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไม่หลวม, ขนาดพอเหมาะ
1.3 ท่อหายใจ: ขนาดพอเหมาะ, ทดสอบ cuff ไม่รั่ว, เตรี ยม stylet ใส่ในท่อหายใจ
โดยปลาย stylet ไม่โผล่ออกมา และตัดปลายงอเป็ นรู ปตัว J
1.4 สายและเครื่ องดูดเสมหะพร้ อมใช้ งาน
1.5 อุปกรณ์เปิ ดทางเดินหายใจ เช่น facemask, oropharyngeal airway
2. การเตรี ยมผู้ป่วย
2.1 นอนราบ, หนุนศีรษะในท่า sniffing position
2.2 ครอบ mask ถูกวิธี: ครอบทังปากและจมู
้
ก, ไม่กดตา และ alar nasi
2.3 ช่วยหายใจด้ วย mask ได้ (chest movement) ดี, O2 saturation ไม่ลดลง,
ช่วยหายใจ 3 นาที
3. เปิ ดปากใส่ laryngoscope โดย head tilt หรื อ cross-finger technique โดยไม่มี
trauma, ปัดลิ ้นได้ หมด ปลาย blade อยู่บริ เวณ vallecula ยก blade upward และ
forward โดยไม่ใช้ ฟัน เป็ น fulcrum
4. สอดท่อหายใจในหลอดลม ให้ cuff พ้ น vocal cord 1-2 ซม. (ผู้ใหญ่)
5. ตรวจสอบตาแหน่งท่อช่วยหายใจ โดยฟั งเสียงหายใจที่ทรวงอกส่วนบน 2 ข้ างเท่ากัน
และฟั ง epigastrium ต้ องไม่ได้ ยินเสียงลมเข้ ากระเพาะ
6. Blow cuff เป่ าลมพอดี คือ บีบ reservoir bag ที่ airway pressure ประมาณ 30
ซม.น ้า แล้ วไม่รั่ว
7. ยึดท่อหายใจ โดยใช้ plaster 2 เส้ น ติดเหนือริ มฝี ปากบนและล่าง ให้ ด้านเหนียวของ
plaster ต้ องพันรอบ ET

บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ )

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

ผ่าน*

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = ให้ เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านัน้
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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DOPS 3 RSI เมื่อสิ ้นสุด 12 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน .....................................................

วันที่......................................................
ไม่ ถกู ต้ อง / ถูกต้ องบางส่ วน ถูกต้ องสมบูรณ์
ไม่ ปฏิบัติ
/ไม่ สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

Rapid sequence induction
1. เตรี ยมอุปกรณ์
1.1 Anesthetic machine and breathing circuit
1.2 Suction catheter and machine พร้ อมใช้
1.3 Airway equipments : mask, ETT, stylet, lubricant, Magill forceps
1.4 เช็คเตียงพร้ อมสาหรับหัวต่า
2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) ถูกต้ องทังชนิ
้ ด
และขนาด ฉีดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ ว
3. อธิบายผู้ป่วยถึง procedure
4. จัดท่าผู้ป่วยถูกต้ องเหมาะสม
5. Preoxygenation ถูกต้ องเหมาะสม
6. Cricoid pressure กดถูกตาแหน่ง หลังจากผู้ป่วยหลับ (optional)
7. Induction and intubation
7.1 Blow cuff ทันทีเมื่อใส่ ETT เสร็ จ
7.2 เช็คตาแหน่ง ETT
7.3 ปล่อย cricoid pressure หลังจาก confirm ตาแหน่ง ETT แล้ ว

บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม …………………………………......…...………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ
ผ่าน*
ไม่ผา่ น
* ผ่าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ

อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน ..........................................(ลายเซ็นต์ )

1 = ให้ เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านัน้
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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4. Central venous catheterization (IJV)
5. Arterial line cannulation
6. Lumbar epidural block

7. Brachial plexus block
8. Fiberoptic assisted intubation
DOPS 7, 8 เมื่อสิน้ สุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่ างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้

DOPS 4, 5, 6 เมื่อสิน้ สุด 24 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่ างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้

ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................
หัวข้ อการประเมิน

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

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

1. ก่อนทาหัตถการ
- ทราบข้ อบ่งชี ้ ตาแหน่ง ขันตอน
้
- ทราบภาวะแทรกซ้ อนและการแก้ ไข
- สามารถเตรี ยมผู้ป่วยสาหรับทาหัตถการได้ เหมาะสม
- สามารถเตรี ยมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring
2. ระหว่างการทาหัตถการ
- เทคนิคปลอดเชื ้อ
- ความสามารถในการทาหัตถการ
- ความสามารถในการแก้ ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้ อนระหว่างทาหัตถการ
3. ภายหลังหัตถการ
- สามารถจัดการอุปกรณ์เพื่อให้ ใช้ งานได้
- การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้ อน
4. ทักษะในการสื่อสารกับ
- ผู้ป่วย
- ผู้ร่วมงาน
5. Professionalism
- ขอความยินยอมผู้ป่วย
- ตระหนักถึงสถานการณ์
- ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม

บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม …………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
ผ่าน*
ไม่ผา่ น
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์ )
* ผ่าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ

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

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = ให้ เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านัน้
2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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Assessment of Clinical skills and EPA 01: Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedure
เมื่อสิ ้นสุด 12 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน..............................................................................

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

1. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
 1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้ วน
 2 ได้ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้ วน
 3 ได้ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้ วนแต่สรุปปั ญหา และ ข้ อควรระวังด้ านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงับ
ความรู้สกึ ได้ แต่ไม่ครบถ้ วน
 4 ได้ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้ วน สามารถสรุปปั ญหาและข้ อควรระวังได้ ครบทุกด้ าน
2. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด
EPA 1

 1 พบจุดบกพร่องที่สาคัญในการเตรียมผู้ป่วย
 2 พบจุดบกพร่องเล็กน้ อยในการเตรียมผู้ป่วย
 3 สามารถเตรียมผู้ป่วยให้ พร้ อมสาหรับการผ่าตัดได้ ดี
3. ทราบข้ อดีข้อเสียของการทา spinal anesthesia
EPA 2
 1 ไม่ทราบว่าควรใช้ อะไร
 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 3 เลือกได้ และ ทราบข้ อดี หรือข้ อเสีย
 4 เลือกได้ ทราบข้ อดี ข้ อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึ ้น มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู้สกึ EPA 3
 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาคัญ ทาให้ เกิดผลเสียแก่ผ้ ปู ่ วย
 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 3 มีอปุ กรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุ กรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม
5 ระดับการชา (anesthetic level)
EPA 4,6
 1 ไม่ทราบ anesthetic level
 2 ทราบ anesthetic level
 3 ทราบ anesthetic level และแก้ ไขปั ญหาถูกต้ องเมื่อ anesthetic level ไม่เหมาะสม
6. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหว่างการทา spinal anesthesia
EPA 4,6,8
 1 ไม่ทราบปั ญหาที่เกิดขึ ้น
 2 ทราบปั ญหาที่เกิดขึ ้น แต่แก้ ปัญหาไม่ได้ หรือแก้ ไม่ถกู ต้ อง
 3 ทราบปั ญหาที่เกิดขึ ้น และแก้ ปัญหาได้ ถกู ต้ อง
7. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
EPA 4,6,8
 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้ บางส่วน
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ ครบ
8. ส่งต่อข้ อมูลที่ PACU
EPA 4,9
 1 ส่งต่อข้ อมูลได้ อย่างไม่เป็ นระบบ
 2 สามารถส่งต่อข้ อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
 3 สามารถส่งต่อข้ อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้ อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
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9. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
EPA 6,7,10
 1ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 2 ลาดับความสาคัญได้ บ้าง ย้ งต้ องปรับปรุง
 3 สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ ดี
10. การสื่อสารกับผู้ป่วย
EPA 9
 1ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย
 2 สื่อสารกับผู้ป่วยด้ วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 3 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 4 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้ เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
11. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
EPA 9,10
 1ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน
 2 สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชดั เจน
 3 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ ดีเป็ นส่วนใหญ่
 4 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ ชดั เจนและถูกต้ องตลอดเวลา
12. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ ้น
EPA 7
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ ้น
 2 ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาที่ควรแก้ ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 4 แก้ ไขปั ญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 5 แก้ ไขปั ญหาได้ ดีเหนือความคาดหมาย
13. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA 10
 1 ไม่รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย
 2 รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายได้ บางส่วน
 3 รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02
 Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน............................................................................(ลายเซ็นต์ ). ....................................................... (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 02: Basic GA ETT
เมื่อสิ ้นสุด 12 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 2 ครัง้
Assessment of Clinical skills and EPA 03: Basic GA under mask เมือ่ สิ ้นสุด 24 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน..............................................................................

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

1. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
 1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้ วน
 2 ได้ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้ วน
 3 ได้ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้ วนแต่สรุปปั ญหา และ ข้ อควรระวังด้ านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงับความรู้สกึ ได้ แต่ไม่ครบถ้ วน
 4 ได้ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้ วน สามารถสรุปปัญหาและข้ อควรระวังได้ ครบทุกด้ าน
2. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด
EPA 1
 1 พบจุดบกพร่องที่สาคัญในการเตรียมผู้ป่วย
 2 พบจุดบกพร่องเล็กน้ อยในการเตรียมผู้ป่วย
 3 สามารถเตรียมผู้ป่วยให้ พร้ อมสาหรับการผ่าตัดได้ ดี
3. Choice of anesthesia
EPA 2
 1 ไม่ทราบว่าควรใช้ อะไร
 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 3 เลือกได้ และ ทราบข้ อดี หรือข้ อเสีย
 4 เลือกได้ ทราบข้ อดี ข้ อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึ ้น มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู้สกึ EPA 3
 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาคัญ ทาให้ เกิดผลเสียแก่ผ้ ปู ่ วย
 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 3 มีอปุ กรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุ กรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม
5 การให้ ยาระงับความรู้สกึ ในช่วง Induction
EPA 2,4,6
 1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม
 2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
 3 สัง่ ยาได้ เหมาะสม
6 การเปิ ดทางเดินหายใจ ในช่วง Induction EPA 4,5,6
 1 open airway ไม่ได้
 2 open airway ได้ บางส่วนแต่ยงั ไม่โล่ง
 3 open airway ได้ ดี ในรายที่ไม่ยาก
 4 สามารถ open airway ได้ ดี แม้ ในรายที่ยาก
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation EPA 4,6
 1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 2 ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที
8 การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)
EPA 4,6,7,8
 1 ทางานไม่ถกู ขันตอน
้
ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
 2 ทางานผิดพลาดบ้ างในบางจุด
 3 ทางานได้ ราบรื่นทุกขันตอน
้
 4 ทางานได้ ราบรื่นทุกขันตอน
้
ทราบปั ญหาที่ อาจเกิดขึ ้น เตรียมการป้องกันและแก้ ไข
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9. การให้ สารน ้าระหว่างการผ่าตัด
EPA 4,6
 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไม่ร้ ูข้อบ่งชี ้และข้ อควรระวังของสารน ้าที่ใช้
 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้ เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้ อบ่งชี ้และข้ อควรระวัง
 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้ เหมาะสม ทราบถึงข้ อบ่งชี ้ แต่ไม่ทราบข้ อควรระวัง
 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้ เหมาะสม รวมถึงข้ อบ่งชี ้และข้ อควรระวัง
10. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
EPA 2,4
 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้ บางส่วน
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ ครบ
11. การให้ ยาระงับความรู้สกึ ในช่วง emergence
EPA 4,6
 1 ทางานไม่ถกู ขันตอน
้
ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
 2 ทางานผิดพลาดบ้ างในบางจุด
 3 ทางานได้ ราบรื่นทุกขันตอน
้
 4 ทางานได้ ราบรื่นทุกขันตอน
้
ทราบปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น เตรียมการป้องกันและแก้ ไข
12. ส่งต่อข้ อมูลที่ PACU
EPA 4,9
 1 ส่งต่อข้ อมูลได้ อย่างไม่เป็ นระบบ
 2 สามารถส่งต่อข้ อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
 3 สามารถส่งต่อข้ อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้ อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
13. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง EPA 7,10
 1 ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 2 ลาดับความสาคัญได้ บ้าง ย้ งต้ องปรับปรุง
 3 สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ ดี
14. การสื่อสารกับผู้ป่วย
EPA 9
 1ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย
 2 สื่อสารกับผู้ป่วยด้ วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 3 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 4 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้ เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
15. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
EPA 9
 1ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน
 2 สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชดั เจน
 3 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ ดีเป็ นส่วนใหญ่
 4 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ ชดั เจนและถูกต้ องตลอดเวลา
16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ ้น
EPA 7
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ ้น
 2 ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาที่ควรแก้ ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 4 แก้ ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 5 แก้ ไขปัญหาได้ ดีเหนือความคาดหมาย
17. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA 10
 1ไม่รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย
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 2 รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายได้ บางส่วน
 3 รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02







Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน.................................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................................. (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 04: Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery)
เมื่อสิ ้นสุด 24 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน..............................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
2.3. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
4.1. อุปกรณ์
4.2. ยา
4.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
5. Intraoperative
5.1. Specific considerations
5.1.1. Underlying disease related
5.1.2. Surgery related
5.2. General anesthesia
5.2.1. Induction
5.2.1.1. Technique
5.2.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
5.2.2. Airway management
5.2.3. Positioning
5.2.4. Maintenance
5.2.4.1. ยา
5.2.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
5.2.4.3. Transfusion management
5.2.4.4. Hemodynamic

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

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

EPA 1

EPA 2
EPA 3

EPA 3,4,5,6,8

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

121

หัวข้ อการประเมิน

6.

7.
8.
9.

5.2.4.5. Ventilation / Oxygenation
5.2.4.6. Temperature control
5.2.5. Emergence
5.3. Regional anesthesia
5.3.1. Technique
5.3.2. ยา: ปริ มาณและชนิด
5.3.3. Positioning
5.3.4. Fluid, glucose and electrolyte
5.3.5. Transfusion management
5.3.6. Hemodynamic
5.3.7. Ventilation / Oxygenation
5.3.8. Temperature control
Postoperative
6.1. การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
6.2. การส่งต่อข้ อมูล
6.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
6.4. Specific postoperative care & complications
management
6.5. การดูแลความปวด
การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม







Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน......................................................(ลายเซ็นต์ )..............................................(ตัวบรรจง)

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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Assessment of Clinical skills and EPA 05: General anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ ้นสุด 24 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้ )
Assessment of Clinical skills and EPA 06: Regional anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้ )
Assessment of Clinical skills and EPA 07: Anesthesia for complicated obstetric surgery (เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้ )
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.........................................................................
วันที่....................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.3. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific consideration
4.1. Physiology of pregnancy
4.2. Fetal well being
4.3. Management of uterine atony
4.4. Disease specific considerations
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA 3,4,5,6,8

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
6.1.4.3. Transfusion management
6.1.4.4. Hemodynamic
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.6. Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริ มาณและชนิด
6.2.3. Positioning
6.2.4. Fluid, glucose and electrolyte
6.2.5. Transfusion management
6.2.6. Hemodynamic
6.2.7. Ventilation / Oxygenation
6.2.8. Temperature control
Postoperative
7.1. การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้ อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม







Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ ) ....................................................... (ตัวบรรจง)

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน..............................................................................

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

1. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
 1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้ วน
 2 ได้ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้ วน
 3 ได้ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้ วนแต่สรุปปั ญหา และ ข้ อควรระวังด้ านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงับความรู้สกึ ได้ แต่ไม่ครบถ้ วน
 4 ได้ ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้ วน สามารถสรุปปัญหาและข้ อควรระวังได้ ครบทุกด้ าน
2. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด
EPA 1
 1 พบจุดบกพร่องที่สาคัญในการเตรียมผู้ป่วย
 2 พบจุดบกพร่องเล็กน้ อยในการเตรียมผู้ป่วย
 3 สามารถเตรียมผู้ป่วยให้ พร้ อมสาหรับการผ่าตัดได้ ดี
3. Choice of anesthesia
EPA 2
 1 ไม่ทราบว่าควรใช้ อะไร
 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 3 เลือกได้ และ ทราบข้ อดี หรือข้ อเสีย
 4 เลือกได้ ทราบข้ อดี ข้ อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึ ้น มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู้สกึ EPA 3
 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาคัญ ทาให้ เกิดผลเสียแก่ผ้ ปู ่ วย
 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 3 มีอปุ กรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุ กรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม
5 การให้ ยาระงับความรู้สกึ ในช่วง induction EPA 2,4,6
 1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม
 2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
 3 สัง่ ยาได้ เหมาะสม
6. สามารถประเมิน anesthetic depth เพียงพอก่อนใส่อปุ กรณ์
EPA 4,5,6
 1 ไม่ทราบว่าต้ อง ประเมิน
 2 ทราบว่าต้ องประเมิน แต่ประเมินผิด
 3 ประเมินได้ ถกู ต้ อง แต่ไม่สามารถแแก้ ปัญหาได้ กรณีใส่อปุ กรณ์ไม่เข้ า
 4 ประเมินถูกต้ อง และแก้ ไขปั ญหาได้ กรณีใส่อปุ กรณ์ไม่เข้ า
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction EPA 4,6
 1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 2 ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที
8 การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)
EPA 4,6,7,8
 1 ไม่ทราบการประเมิน
 2 ทราบแต่ประเมินผิด
 3 ทราบวิธีการประเมิน แต่ไม่สามารถปรับ anesthetic depth ให้ สอดคล้ องกับ surgical stimuli
 4 สามารถปรับ anesthetic depth ได้ เหมาะสมตาม surgical stimuli
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9. การให้ สารน ้าระหว่างการผ่าตัด
EPA 4
 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไม่ร้ ูข้อบ่งชี ้และข้ อควรระวังของสารน ้าที่ใช้
 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้ เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้ อบ่งชี ้และข้ อควรระวัง
 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้ เหมาะสม ทราบถึงข้ อบ่งชี ้ แต่ไม่ทราบข้ อควรระวัง
 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้ เหมาะสม รวมถึงข้ อบ่งชี ้และข้ อควรระวัง
10. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
EPA 2,4
 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้ บางส่วน
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ ครบ
11. การถอดอุปกรณ์ supraglottic airway EPA 4,5,6
 1 ไม่ทราบเทคนิคการถอดอุปกรณ์
 2 สามารถบอกข้ อดี ข้ อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไม่ครบ
 3 สามารถบอกข้ อดี ข้ อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ แต่เลือกใช้ ยงั ไม่เหมาะสม
 4 สามารถบอกข้ อดี ข้ อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ และเลือกใช้ ได้ เหมาะสม
12. ส่งต่อข้ อมูลที่ PACU
EPA 4,9
 1 ส่งต่อข้ อมูลได้ อย่างไม่เป็ นระบบ
 2 สามารถส่งต่อข้ อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
 3 สามารถส่งต่อข้ อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้ อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
13. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
EPA 7,10
 1 ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 2 ลาดับความสาคัญได้ บ้าง ยังต้ องปรับปรุง
 3 สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ ดี
14. การสื่อสารกับผู้ป่วย
EPA 9,10
 1 ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย
 2 สื่อสารกับผู้ป่วยด้ วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 3 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 4 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้ เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
15. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
EPA 9,10
 1ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน
 2 สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชดั เจน
 3 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ ดีเป็ นส่วนใหญ่
 4 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ ชดั เจนและถูกต้ องตลอดเวลา
16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ ้น EPA 7
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ ้น
 2 ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาที่ควรแก้ ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 4 แก้ ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 5 แก้ ไขปัญหาได้ ดีเหนือความคาดหมาย
17. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA 10
 1ไม่รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย
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 2 รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายได้ บางส่วน
 3 รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 08







Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน............................................................................(ลายเซ็นต์ ).............................................................(ตัวบรรจง)

127
Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน............................................................. วันที่........................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.4. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific consideration
4.1. Anatomy
4.2. Physiology
4.3. Disease specific consideration
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
6.1.4.3. Transfusion management

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

EPA 2

EPA 2
EPA 1

EPA 2,3

EPA 4,5,6,7

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

6.1.4.4. Hemodynamic
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.6. Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia (combine)
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริ มาณและชนิด
Postoperative
7.1. การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้ อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

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

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน.........................................................(ลายเซ็นต์ )................................................. (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน...................................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย (neurologic and other)
1.2. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรี ยมก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation (include ICU)
5.5. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. Intracranial: ICP, seizure, neurological deficit
4.2. Intraoperative neuromonitoring
4.3. Systemic complications of neurological disease
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
6.1.4.3. Transfusion management

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

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

EPA 1

EPA 2

EPA 3

EPA3,4,5,6,8

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

หัวข้ อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

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)
Postoperative
7.1. การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้ อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics,
fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care & complications management
7.5. การระงับปวด
การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

130
ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน...............................................................(ลายเซ็นต์ )............................................(ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................
วันที่.................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia and anesthetic technique
4. Specific considerations
4.1. Airway management และการวางแผนสารอง
4.2. ภาวะแทรกซ้ อนขณะทา airway procedure
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
5.1. อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ airway management
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique และการประสานงานกับ
ศัลยแพทย์
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA 3,4,5,6,8

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

6.1.4.3. Transfusion management
6.1.4.4. Hemodynamic
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.5. Emergence
6.1.5.1. Airway patency
Postoperative
7.1. การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้ อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

EPA 4,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม







Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................. (ตัวบรรจง)

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน..........................................

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

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนการทา painless labor
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนการทา painless labor
2.1. การให้ ข้อมูลผู้ป่วย (บอกข้ อดี / ข้ อเสีย. วิธีการทา และ
ภาวะแทรกซ้ อน)
2.2 Open vein and fluid loading
3. Choice of anesthesia (epidural vs CSE vs spinal)
4. Specific considerations
- Pregnancy: hypotension (aortocaval compression),
↓dose LA
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
5.1. อุปกรณ์: resuscitation equipment (airway /
vasopressors), O2, , RA equipment
5.2. ยา: LA and adjuvants
5.3. การเฝ้าระวัง: ECG, NIBP, SpO2, fetal HR
6. Intrapartum
6.1. Regional anesthesia
6.1.1. Technique and position of block
6.1.2. ยา: ชนิดและปริ มาณ  adjuvants (bolus /
infusion), test dose
6.1.3. Assessment of block
6.1.4. Positioning (left lateral)
6.1.5. Fluid, glucose and electrolyte (without
glucose)
6.1.6. Hemodynamic

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1,9

EPA 1,9

EPA 2
EPA 8

EPA 3

EPA 3,4,5,6,8

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

6.1.7. Ventilation / Oxygenation
6.1.8. Management of complications: IV injection,
high or total spinal, incomplete block, wet tap
6.1.9. Management for conversion to c/s
Postpartum
7.1. การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้ อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปหลังการคลอด
7.4. การดูแลและแก้ ไขภาวะแทรกซ้ อน
7.5. การดูแลความปวด
การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA 4,9

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................... (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA13: Anesthesia for neonatal / infant surgery
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้ าน..........................................

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

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ
1.2. ตรวจร่างกายที่สาคัญ
1.3. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
1.4. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.6. Premedication
3. Choice of anesthesia: GA ต้ องใช้ RA ร่วมด้ วยหรื อไม่ ควรใช้ วธิ ีใด
4. Specific consideration
4.1. Neonates: anatomy, physiology, pharmacology
4.2. Surgical problems
4.3. Potential problems
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
5.1. อุปกรณ์: mask, blade, ET ขนาดที่เหมาะสม, anesthetic
circuit
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management: mask, ET
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1

EPA 1

EPA 2
EPA 6,7

EPA 3

EPA 4,5,6

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
6.1.4.3. Transfusion management
6.1.4.4. Hemodynamic
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.6. Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริ มาณและชนิด
Postoperative
7.1. การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้ อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

EPA 4,8

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม







Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................. (ตัวบรรจง)

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

137
Assessment of Clinical skills and EPA14: Anesthesia for open cardiac surgery
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. Anesthetic considerations ตามโรคของผู้ป่วย
4.2. การดูแลผู้ป่วยตามขันตอนก่
้
อนเริ่ ม CPB
4.3. การดูแลผู้ป่วยในช่วง CPB
4.4. การดูแลผู้ป่วยหลังออกจาก CPB
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte

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

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA 1,2

EPA 1,2

EPA 2
EPA 2,4

EPA 1,2,3,4

EPA 4,5,6,7

ถูกต้ องบางส่ วน / ถูกต้ อง สมบูรณ์
ไม่ สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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หัวข้ อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

6.1.4.3. Transfusion management
6.1.4.4. Hemodynamic
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.6. Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริ มาณและชนิด
Postoperative
7.1. การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้ อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

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

EPA 4,7,8,9,10

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน......................................................(ลายเซ็นต์ ).....................................................(ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................................

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

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร (รวมถึง PFT)
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.7. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. การปรับ ventilator setting ระหว่างการทา one lung ventilation
4.2. การดูแลและแก้ ไขปั ญหา hypoxemia ระหว่างทา one lung ventilation
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management และการตรวจสอบตาแหน่ง double lumen
tube
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
6.1.4.3. Transfusion management
6.1.4.4. Hemodynamic

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA1

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA3,4,5,6,8

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

7.

8.
9.
10.

6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.6. Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริ มาณและชนิด
Postoperative
7.1. การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้ อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, fluid
& electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care & complications management
7.5. การดูแลความปวด
การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ ถกู ต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม







Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ )....................................................... (ตัวบรรจง)

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)
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Assessment of Clinical skills and EPA 16: Acute postoperative pain : PCA
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.......................................................

วันที่....................................................
ไม่ทา /
ทาไม่ถกู

ทาได้ ไม่
ครบถ้ วน

1. สามารถเลือกผู้ป่วยทีเ่ หมาะสมกับการใช้ เครื่ อง PCA ได้
2. อธิบายขันตอนการใช้
้
ข้ อควรระวังในการใช้ ให้ กบั ผู้ป่วยได้
3. สามารถเลือกยาและตัง้ setting เครื่ องได้ เหมาะสมกับผู้ป่วย
4. สามารถเขียนใบ order ในการตัง้ PCA และการเฝ้าระวังภาวะที่อาจเกิดขึ ้นได้
5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผู้ป่วยได้
6. สามารถให้ การรักษาได้ อย่างเหมาะสมเมื่อมีภาวะแทรกซ้ อนเกิดขึ ้น
7. สามารถให้ การแก้ ไขเบื ้องต้ นได้ เมื่อเครื่ อง PCA มีปัญหา
8. สามารถสือ่ สารกับแพทย์ผา่ ตัด และพยาบาลประจาตึกในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ อง PCA
9. สือ่ สารกับผู้ป่วยและญาติด้วยวาจาและท่าทางทีเ่ หมาะสม
เกณฑ์ผา่ น : ทาได้ ถกู ต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน.............................................(ลายเซ็นต์ )............................................. (ตัวบรรจง)

ทาได้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน
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Assessment of Clinical skills and EPA 17: Cancer pain / neuropathic pain
เมื่อสิ ้นสุด 36 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่างน้ อยระดับ 2 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน...........................................

วันที่....................................................
ไม่ทา /
ทาไม่ถกู

ทาได้ ไม่
ครบถ้ วน

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

ซักประวัติอาการปวดและประเมินอาการปวดเบื ้องต้ นได้
ตรวจร่างกายเพื่อประเมินอาการปวดเบื ้องต้ นได้
จาแนกชนิดของอาการปวดเบื ้องต้ นได้
เลือกใช้ ยาในการรักษาเบื ้องต้ นได้ อย่างเหมาะสม
ทราบภาวะไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดจากยาและสามารถให้ การรักษาเบื ้องต้ นได้
สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผู้ป่วยได้ หลังจากได้ รับการรักษา
สามารถให้ คาแนะนาผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการใช้ ยาและภาวะไม่พงึ ประสงค์
ที่อาจเกิดขึ ้นได้
8. สือ่ สารกับผู้ป่วยและญาติด้วยวาจาและท่าทางทีเ่ หมาะสม

เกณฑ์ผา่ น : ทาได้ ถกู ต้ องทุกข้ อ EPA 2,3,4,6,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านัน้
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ท่ มี ีประสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน...........................................(ลายเซ็นต์ )............................................... (ตัวบรรจง)

ทาได้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน
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ภาคผนวกที่ 6
การประเมินเพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิสัญญีวิทยา
การประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
1. คุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิ์เข้ าสอบ
1.1. ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึ กอบรม
1.2. ภาควิชาฯ เห็นสมควรให้ เข้ าสอบ
2. เอกสารประกอบ
2.1. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั จิ ากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาหนด
2.2. บทความงานวิจยั พร้ อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์
2.3. เอกสารรับรองการปฏิบตั งิ านตามแฟ้มสะสมผลงาน
3. การสอบประกอบด้ วย
3.1. การสอบภาคทฤษฎี
- ปรนัย (multiple choice question; MCQ) แบ่งเป็ นข้ อสอบ basic sciences ร้ อยละ 40
และ clinical sciences ร้ อยละ 60) ให้ สอบเมื่อผ่านปี การฝึ กอบรมที่ 2 หากสอบผ่านเกณฑ์
แล้ วไม่ต้องสอบอีก หากสอบไม่ผา่ นเกณฑ์ต้องสอบแก้ ตวั เมื่อสิ ้นปี การฝึ กอบรมที่ 3 หรื อ
จนกว่าจะสอบผ่านตามเกณฑ์
- อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ) สอบเมื่อ
สิ ้นสุดปี การฝึ กอบรมที่ 3 สามารถสอบได้ แม้ วา่ ยังสอบปรนัยไม่ผา่ นเกณฑ์
3.2. การสอบภาคปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย
- การสอบ objective structured clinical examination (OSCE) สอบเมื่อสิ ้นสุดปี การฝึ กอบรม
ที่ 3
- ผลการปฏิบตั งิ านจากสถาบันฝึ กอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
3.3. การสอบปากเปล่า สอบเมื่อสิ ้นสุดปี การฝึ กอบรมที่ 3
3.4. การประเมินผลงานวิจยั

