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หลักสู ตร
การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพือ่ วุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิสัญญีวทิ ยา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๓
กลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยา โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
(ฝึ กอบรมแบบรับรองคุณวุฒิ ว.ว.ที่ไม่ ได้ “เทียบเท่ าปริญญาเอก”)
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สารบัญ
หน้าที่

ข้อที่ ๑ ชื่อหลักสู ตร
ข้อที่ ๔ พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ข้อที่ ๕ ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ข้อที่ ๖ แผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ข้อที่ ๗ การรับและคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ข้อที่ ๘ อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
ข้อที่ ๙ ทรัพยากรทางการศึกษา
ข้อที่ ๑๐ การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ข้อที่ ๑๑ การทบทวน/พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ข้อที่ ๑๒ ธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการ
ข้อที่ ๑๓ การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ภาคผนวกที่ ๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ
ภาคผนวกที่ ๒ ระบบบริ หารจัดการฝึ กอบรม
ภาคผนวกที่ ๓ เนื้อหาสังเขปของการฝึ กอบรม
ภาคผนวกที่ ๔ Clinical skills in anesthesia
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ภาคผนวกที่ ๕ Assessment if Clinical skills, DOP and EPA

๙๐

ภาคผนวกที่ ๖ แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน(ทั้งในและนอกเวลาราชการ)

๑๓๐

ภาคผนวกที่ ๗ เกณฑ์การปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้าน

๑๓๐

ภาคผนวกที่ ๘ ระเบียบการลาของแพทย์ประจาบ้าน
ภาคผนวกที่ ๙ สวัสดิการ
ภาคผนวกที่ ๑๐ เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2555
ภาคผนวกที่๑๑ ขั้นตอนคาร้องขอตรวจสอบผลการสอบของแพทย์ประจาบ้าน
ภาคผนวกที่ ๑๒ เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน
ภาคผนวกที่ ๑๓ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์ของ
การฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ การจัดการสอน และการประเมินผล

๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๙
๑๔๑
๑๔๒

๑

หลักสู ตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพือ่ วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลพุทธชิ นราช พิษณุโลก
๑.ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิ ยา
(ภาษาอังกฤษ)Residency training in Anesthesiology
๒. ชื่ อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิ ยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Anesthesiology
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)ว.ว. สาขาวิสัญญีวทิ ยา
(ภาษาอังกฤษ)Diploma Thai Board of Anesthesiology
๓. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยา โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
๔.พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงพยาบาลพุทธชิ นราช พิษณุโลก
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณธรรม นาสู่ บริ การที่เป็ นเลิศ
พันธกิจ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ให้บริ การสาธารณสุ ขครบทุกด้าน
รักษาพยาบาลได้ทุกระดับ ร่ วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสุ ขภาพของประชาชน

๒

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยา
วิสัยทัศน์
บริ การระงับความรู้สึก ด้วยจิตสานึก เต็มศักยภาพ
พันธกิจ
“เตรี ยมความพร้อมงานวิสัญญี
เชื่อมโยงเกื้อกูลหน่วยงาน

ให้บริ การตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
จัดการฝึ กอบรมและค้นคว้า”

ฝึ กอบรมให้บณ
ั ฑิตมี ความรู้ทกั ษะด้านวิสัญญีวิทยา โดยเฉพาะโรค/หัตถการที่พบบ่อยในชุ มชน
และสังคม ผลิ ตวิสัญญีแพทย์ให้กลับไปทางานในชุ มชน เพื่อให้โรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพสามารถทาการ
ผ่า ตัดได้ ลดปั ญหาการส่ ง ต่ อผูป้ ่ วย ลดค่ า ใช้จ่า ยและปั ญหาการแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ สามารถให้
คาแนะนาการปฏิ บตั ิตวั ก่อนและหลังการให้ยาระงับความรู ้ สึกแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
หลังให้ยาระงับความรู้สึก ตอบสนองต่อความต้องการของระบบบริ การสุ ขภาพ เช่น จัดให้แพทย์ประจาบ้าน
มีประสบการณ์ดูแลผูป้ ่ วยและญาติ ที่มารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ(ODS) จัดบรรยายเรื่ องการใช้ยาอย่าง
มีเหตุผล (RDU) การรับผิดชอบทางสังคม โดยการให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยคลินิกเลิกบุหรี่ และมีความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง ความสามารถด้านการวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ การสื่ อสารและปฏิ สัมพันธ์ การ
ทางานเป็ นที ม การบริ หารจัด การความรู้ ความเข้าใจในระบบสุ ขภาพ กระบวนการคุ ณภาพและความ
ปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อ
ผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงาน และองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการบริ การทางวิสัญญี
๕.ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวทิ ยาต้องมีคุณสมบัติและความรู้
ความสามารถขั้นต่าตามสมรรถนะหลัก (competency) ทั้ง ๖ ด้านดังนี้
๕.๑) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care)
๕.๑.๑ มีทกั ษะในการดูแลด้านวิสัญญีวทิ ยาในระยะก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด รวมทั้ง
ภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก
๕.๑.๒ มีทกั ษะในการระงับความรู ้สึกแบบทัว่ ไป เฉพาะส่ วน และ เฝ้ าระวังระหว่างการระงับ
ความรู ้สึก สาหรับหัตถการต่างๆ และในผูป้ ่ วยชนิดต่างๆ
๕.๑.๓ มีทกั ษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)
๕.๑.๔ มีทกั ษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)
๕.๑.๕ มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยวิกฤต และ การบาบัดทางระบบหายใจ (respiratory care)

๓

๕.๑.๖ มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยที่มีความปวด
๕.๒) ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและสังคมรอบด้าน
(Medical Knowledge and Skills)
๕.๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกาย และจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญีวทิ ยา
๕.๒.๒ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวทิ ยา
๕.๓) การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
๕.๓.๑ ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้
๕.๓.๒ วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
๕.๓.๓ เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๕.๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๕.๔.๑ นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๕.๔.๒ ถ่ายทอดความรู ้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
๕.๔.๓ สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ และผูป้ ่ วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีเมตตาเคารพ
การตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
๕.๔.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๕.๔.๕ เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางวิสัญญีวทิ ยา
๕.๕) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๕.๑ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วมวิชาชี พและชุมชน
๕.๕.๒ มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริ หารจัดการสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องได้เหมาะสม
๕.๕.๓ มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชี วติ (continuous
professional development)
๕.๕.๔ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๕.๕.๕ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๕.๖)การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
๕.๖.๑ มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพของประเทศ
๕.๖.๒ มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
๕.๖.๓ ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

๔

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๖.๑ วิธีการให้ การฝึ กอบรมจัดการฝึ กอบรมตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้าน ดาเนินการและการ
ประเมิน EPA ตามหัวข้อ ๖.๒ โดยแพทย์ประจาบ้านได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ดงั ต่อไปนี้
๖.๑.๑) สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย(Patient Care)
ก. แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสัญญีระดับไม่ซบั ซ้อน ได้แก่
- การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป
- การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้าง
- การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ
- การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดสู ติ-นรี เวชวิทยา
- การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
- การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดจักษุ โสต ศอ นาสิ ก
- การดูแลผูป้ ่ วยทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด
ข. แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๒, ๓ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสัญญีระดับซับซ้อน ได้แก่
- การดูแลทางวิสัญญีของแพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑ ในระดับที่ซบั ซ้อน
- การระงับความรู้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก
- การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท
- การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยเด็กและทารกที่มารับการผ่าตัดต่างๆ
- การดูแลผูป้ ่ วยระยะวิกฤตและในหออภิบาล
- การดูแลผูป้ ่ วยปวดเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง
- อายุรศาสตร์ หน่วยโรคหัวใจและโรคปอด
- การดูแลระบบหายใจ (respiratory care and inhalation therapy)
- วิชาเลือก

๕

แผนการสอนภาคทฤษฎี
หัวข้อ

จานวน

กิจกรรมการเรี ยนการ

อาจารย์ผสู ้ อน

สอน

(ชัว่ โมง)
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ ๑
๑.Interhospital lecture(SDL)
จานวน ๑๘ ครั้ง x๘ชม

๑๔๔

สื่ อการสอนจากราช

คณาจารย์ประจา แต่ละ

วิทยาลัยฯ

สถาบันที่ จัดการสอน
interhospital

๒. Acute pain

๒

บรรยาย

๓. Ventilator

๒

บรรยาย

๔. Critical appraisal

๒

บรรยาย

๕. IC(Infectious control)

๑

บรรยาย

๖. risk management

๑

บรรยาย

๗. Airway management

๓

workshop

๘. Counseling

๓

workshop

๙. CPR

๓

workshop

แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ ๒-๓
๑. ICU

๒

บรรยาย

๒. CVT anesthesia

๒

บรรยาย

๓.neuroanesthesia

๒

บรรยาย

๔. Pediatric anesthesia

๒

บรรยาย

๕. PBL ชั้นปี ละ ๕ ครั้ง x ๑.๕ ชม.

๗.๕

๖. simulation(ANTS) รวมปี ๑-๓

๓

รวมจานวนชัว่ โมง ตลอด ๓ ปี การศึกษา

๑๗๙.๕

กิจกรรมกลุ่ม
workshop

-อาจารย์ประจากลุ่มงาน
วิสญ
ั ญีวทิ ยา
-อาจารย์จากศูนย์
แพทยศาสตรฯโรงพยาบาล
พุทธชินราช

๖

แผนการสอนภาคปฏิบัติ
ปี ที่๑
(เดือน)
๑.๕
๑
๑
๒
๒
๑
๑

ปี ที่๒
(เดือน)
๑
๑
๑
๑
๑
-

ปี ที่๓
(เดือน)
๑
๑
๐.๕
๐.๕
๑
-

รวม
(เดือน)
๓.๕
๒
๒
๓.๕
๓.๕
๓
๑

๑
๑

๑
๑
๑

๒
๓
๓

๐.๕
-

๑
๑
๑
(รพ.เด็ก)
๐.๕
๑
๑

๑
-

๑
๒
๑

-

๑
๐.๒๕

-

๑
๐.๒๕

Chest Med

-

๐.๒๕

-

๐.๒๕

Elective (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)
- Pain

-

-

๑

- Region NB

-

-

๐.๕

- Eye& jet ventilation

-

-

๐.๕

Painless (รพ.ศิริราช)

-

-

๐.๕

๐.๕

Free elective*

-

-

๑

๑

๑๒

๑๒

๐.๕
๑๒

๐.๕
๓๖

GEN
URO
Plastic
OB-GYN
ORTHO
EYE ควบกับ ENT
OUTSIDE OR, MRI, intervention
(รพ.ศิริราช)
CVT
Neuro
Ped
Preop. clinic
emergency
Respiratory care and inhalation therapy
(รพ.รามาธิบดี)
ICU (รพ.รามาธิบดี)
Cardio Med

Research
รวม

๒

๗

*แพทย์ประจาบ้านสามารถเลือก Free elective ในโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป และเป็ นโรงพยาบาลที่มีวสิ ัญญี
แพทย์อย่างน้อย 3 คน
**ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องทาการบันทึกข้อมูลเคสที่ทาในแต่ละวัน
และกิจกรรมวิชาการที่ตนนาเสนอใน
โปรแกรมบันทึกการปฏิบตั ิงาน electronic portfolio, website “https://anestlog.deverhood.com”หรื อ
application “ANESLOG”
๖.๑.๒)ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและสังคมรอบด้าน
(Medical knowledge and Skills)
รายการ

ปี ๑

วิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานประยุกต์

/

เรี ยนและปฏิบตั ิวสิ ัญญีวทิ ยาทัว่ ไป

/

เรี ยนและปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆของวิสัญญีวทิ ยา

ปี ๒,๓

/

Interesting case

/

/

Morbidity-mortality conference

/

/

Journal club

/

/

ฝึ กหัตถการ และเครื่ องมือใหม่ๆในวิสัญญี เช่น การใช้ultrasound ในการทา
หัตถการต่างๆ เช่นcentral line

/

/

๖.๑.๓) การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-based Learning and Improvement)แพทย์
ประจาบ้านทุกชั้นปี ควร
ก. มีประสบการณ์การเรี ยนรู้ในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
ข. ปฏิบตั ิงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล และแพทย์ประจาบ้าน
รุ่ นหลังได้
ค. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
ง. ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบretrospective/prospective/cross-sectional studyโดย
เป็ นผูว้ จิ ยั หลักหรื อร่ วม

๘

๖.๑.๔)ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)แพทย์ประจาบ้าน
ทุกชั้นปี ต้อง
ก. เรี ยนรู ้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร
ข. ปฏิบตั ิงานสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล และแพทย์ประจาบ้าน
รุ่ นหลัง
ค. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาในกิจกรรมวิชาการได้ เช่น case conference,
morning conference, journal และMM conferenceเป็ นต้น
๖.๑.๕)ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี ต้อง
เข้าร่ วมกิจกรรมการให้ความรู ้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์เช่น clinico-patho
conference
ข. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วย โดยเข้าอบรม counseling
และanesthesia non-technical skills
๖.๑.๖) การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี มีประสบการณ์การ
ก.

เรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล,patient safety, crisis resource management,กระบวนการคุณภาพ
และความปลอดภัยทางวิสัญญี รวมทั้งระบบประกันสุ ขภาพของชาติ
๖.๒ เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสู ตรประกอบด้ วย
๖.๒.๑) ความรู ้พ้นื ฐานของวิสัญญีวทิ ยา และระบบที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๓
(หน้าที่ ๓๒)
๖.๒.๒)ทักษะทั้งด้านperi-anesthetic clinical skills และ procedural skills ภาคผนวกที่ ๔ (หน้าที่ ๖๓)
ใน ๑๒ สาขา ต่อไปนี้
๑. General surgery
๒. Obstetrics and gynecology
๓. Orthopedic and trauma
๔. Urology
๕. ENT and EYE
๖. Procedures outside OR
๗. Ambulatory
๘. Neuroanesthesia
๙. Pediatric anesthesia

๙

๑๐. CVT
๑๑. Critical care
๑๒. Chronic pain
โดยในแต่ละสาขา แบ่งเป็ น ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ระดับที่ ๓โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้าน อาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรื อฟังบรรยาย
และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้โรคในกลุ่มนี้ อย่างพอเพียง
๖.๒.๓)DOP(direct observe procedural skills) หัตถการทางวิสัญญีวทิ ยาตามข้อกาหนดของราชวิทยาลัยฯ ๘
หัวข้อคือ
๑. DOP Spinal block
๒. DOP Endotracheal intubation
๓. DOP Rapid sequence induction
๔. DOP Central venous catheterization (IJV)
๕. DOP Arterial line cannulation
๖. DOP Lumbar epidural block
๗. DOP Brachial plexus block
๘. DOP Fiberoptic assisted intubation
รายละเอียดการประเมินอยูใ่ นข้อ ๖.๖.๑ หัวข้อย่อยที่ ๑.๒การวัดและประเมินแบบ summative มิติที่
๑ และรายละเอียดแบบประเมินอยูใ่ นภาคผนวกที่ ๕(หน้าที่ ๙๐)
๖.๒.๔) EPA(Entrustable professional activity) การดูแลผูป้ ่ วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย์ มี ๑๙ หัวข้อ
คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedures
Basic GA ETT
Basic GA under mask
Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery)
General anesthesia for basic obstetric surgery
Regional anesthesia for basic obstetric surgery

๑๐

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

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
Deep sedation with total intravenous anesthesia
Anesthesia in prone position

แต่ละหัวข้อประเมิน ๑๐ ด้าน ดังนี้
๑. การประเมินและเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนการระงับความรู ้สึก (Provide preanesthetic evaluation and
preparation)
๒. การวางแผนและดาเนินการดูแลผูป้ ่ วยระหว่างการระงับความรู ้สึก (Provide plan and conductof
anesthesia)
๓. การใช้และแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยและเครื่ องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Use and
interpretanesthetic monitoring and equipment)
๔. การดูแลผูป้ ่ วยระหว่างและหลังการระงับความรู ้สึก (Provide intra and post anesthetic care)
๕. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ(Manage airway)
๖. การมีทกั ษะทางเทคนิคทางวิสัญญีวทิ ยา (Demonstrate technical skills)
๗. การจัดการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation)
๘. การจัดการภาวะแทรกซ้อนระหว่างการระงับความรู ้สึกหรื อระหว่างการผ่าตัด (Manage perianesthetic /peri-procedural complications)
๙. การมีทกั ษะปฏิสัมพันธ์การสื่ อสาร และการทางานเป็ นทีม (Demonstrate communication and
team working skills)
๑๐. การแสดงออกถึงความเป็ นมืออาชีพและทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Demonstrate professionalism
and non-technical skills)
รายละเอียดการประเมินอยูใ่ นข้อ ๖.๖.๑ หัวข้อย่อยที่ ๑.๒ การวัดและประเมินแบบ summative มิติที่
๑ และรายละเอียดแบบประเมินอยูใ่ นภาคผนวกที่ ๕ (หน้าที่ ๙๐)

๑๑

๖.๒.๕).การเรี ยนรู้ ทางด้ านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสื่ อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผูร้ ่ วมงาน, ผูป้ ่ วยและญาติ
๒. การดูแลผูป้ ่ วยและญาติในวาระใกล้เสี ยชีวติ
๓. การบอกข่าวร้าย
๔. ปั จจัยที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
๕. การบริ หารจัดการdifficult case
๖. การตระหนักรู ้พ้นื ฐานความเชื่อทางสุ ขภาพที่ต่างกัน
ข. ความเป็ นมืออาชี พ(Professionalism)
๑. การบริ บาลโดยมีผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง patient-centered care
- การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
- คานึงถึงความปลอดภัยและสิ ทธิของผูป้ ่ วย
๒. พฤตินิสัย
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่ อสัตย์ และมีวินยั
- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผูป้ ่ วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้ดีที่สุด
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ เพื่อนร่ วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การดูแลสุ ขภาพของตนเอง
๓. จริ ยธรรมการแพทย์
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติ สิ ทธิ และรับฟัง
ความเห็นของผูป้ ่ วย ในกรณี ผปู ้ ่ วยไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรื อปฏิเสธการรักษา กรณี ญาติ
และผูป้ ่ วยร้องขอตามสิ ทธิผปู้ ่ วย
- การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วย ตัดสิ นใจไม่ได้
ต้องสามารถเลือกผูต้ ดั สิ นใจแทนผูป้ ่ วยได้
- การปฏิบตั ิในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรื อมีอนั ตราย
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
๔. การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
- การกาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
- การค้นคว้าความรู ้ และประเมินความน่าเชื่ อถือได้ดว้ ยตนเอง

๑๒

- การประยุกต์ความรู ้ที่คน้ คว้ากับปั ญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- การใช้electronic databasesและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรี ยนรู้
- การถ่ายทอดความรู ้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผูป้ ่ วยและญาติ
ค. การปฏิ บัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพและการพัฒนาสาธารณสุ ขของชาติ เช่น ระบบประกันสุ ขภาพ
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็ นต้น
- ความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบการประกันคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย และกระบวนการhospital
accreditation การประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดูแลรักษา
- ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine)เช่น
นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็ นต้น
- ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
- หลักการของการบริ หารจัดการ
- บทบาทของการแพทย์ทางเลือก
ง. การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติ(Practice-based learning)
-

-

ทักษะและจริ ยธรรมในการวิจยั
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบทีมสหวิชาชีพ
การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
การสร้างClinical Practice Guideline (CPG)
การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
การเสริ มสร้างสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
การประเมินความพอใจของผูป้ ่ วย
การมีส่วนร่ วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย เป็ นต้น

๖.๓ การทาวิจัย
แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจยั ได้แก่งานวิจยั แบบ retrospective, prospectiveหรื อ cross sectional
อย่างน้อย ๑ เรื่ อง หรื อทา systematic reviewหรื อ meta-analysis๑ เรื่ อง ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ๓ ปี โดยเป็ น
ผูว้ จิ ยั หลัก/ร่ วม งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
๑. จุดประสงค์ของการวิจยั
๒. วิธีการวิจยั

๑๓

๓. ผลการวิจยั
๔. การวิจารณ์ผลการวิจยั
๕. บทคัดย่อ
คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เป็ นผลงานที่ ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่ ใช้แนวคิ ดที่ มีก ารศึ ก ษามาก่ อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ้ าในบริ บทของสถาบัน
๒. แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์ผดู ้ าเนิ นงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริ ยธรรม
การวิจยั ในคน และ good clinical practice (GCP)
๓. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ฯของสถาบัน
๔. งานวิจยั ทุ กเรื่ อง ควรดาเนิ นภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCPหรื อระเบียบวิจยั ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจยั
๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
สิ่ งทีต่ ้ องปฏิบัติสาหรับการดาเนินการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับผู้ป่วย
๑. เมื่อได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดาเนินการทาวิจยั ตาม
ข้อตกลงโดยเคร่ งครัด
๒. เมื่ อมี การลงนามในเอกสารชี้ แจงผูป้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่ วมวิจยั ต้องให้
สาเนาแก่ผปู ้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนเก็บไว้ ๑ ชุด
๓. ให้ระบุในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรื อผูป้ ่ วยในถึงสถานการณ์เข้าร่ วมงานวิจยั ของผูป้ ่ วย
๔. การตรวจหรื อรักษาเพิม่ เติมจากโครงการวิจยั ที่ผา่ นการอนุ มตั ิแล้ว โดยการกระทาดังกล่าว
ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมตั ิในโครงการวิจยั แล้ว และผูว้ จิ ยั หรื อคณะผูว้ จิ ยั ต้อง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
๕. กรณี ที่โครงการวิจยั กาหนดให้ทาการตรวจหรื อรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่ งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผูป้ ่ วย ให้ดาเนินการแจ้ง
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
๖. หากเกิดกรณี อื่นนอกเหนือการคาดการณ์ให้รีบปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั
หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั กรณี ที่ไม่สามารถปรึ กษาได้ ให้ยอ้ นกลับไปใช้
หลักพื้นฐาน ๓ ข้อ ของจริ ยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสิ นใจ คือ
๖.๑การถือประโยชน์สุขของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน
กับผูป้ ่ วย
๖.๒ การเคารพสิ ทธิของผูป้ ่ วย
๖.๓ การยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริ การการแพทย์

๑๔

ตามมาตรฐาน
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่ องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่ งที่แพทย์ประจาบ้าน
วิสัญญีวิทยาต้องบรรลุตามหลักสู ตรฯ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๘ และ ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของการประเมิ นคุ ณสมบัติผูท้ ี่ จะได้รับวุฒิบตั รฯ เมื่ อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม
ดังนั้นสถาบันฝึ กอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรี ยมความพร้อมให้กบั แพทย์ประจาบ้านของสถาบัน
ตนเองตั้งแต่การเตรี ยมโครงร่ างการวิจยั ไปจนสิ้ นสุ ดการทางานวิจยั และจัดทารายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์เพื่อนาส่ งราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องรายงานชื่ องานวิจยั อาจารย์ที่ปรึ กษา
และความคืบหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการกากับดูแล
อย่างทัว่ ถึง
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึ กอบรม)
ระยะเวลาประมาณการมีดงั นี้
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
๖
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
๙
จัดทาโครงร่ างงานวิจยั
๑๒
สอบโครงร่ างงานวิจยั
๑๓
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จาก
แหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน(ถ้าต้องการ)
๑๕
เริ่ มเก็บข้อมูล
๒๑
นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั
๓๐
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลงานวิจยั
๓๑
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่ างให้อาจารย์ที่ปรึ กษาปรับแก้ไข
๓๓
ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่ งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ
ให้ทาการประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบตั ร
ภาคปฏิบตั ิข้ นั สุ ดท้าย
การรับรอง วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวทิ ยา ให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชิ นราช พิษณุ โลก ไม่ เปิ ดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
แบบรับรองคุณวุฒิ ว.ว. “เทียบเท่าปริ ญญาเอก”
๖.๔ จานวนปี ของการฝึ กอบรม ๓ปี

๑๕

๖.๕ การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
๖.๕.๑ กระบวนการบริหารงานการศึกษา และมีการดาเนินการ ภาคผนวก ๒
โดยมีคณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาหลังปริ ญญา ซึ่งประกอบด้วย ภาคผนวก๑
๑. ประธานหลักสู ตร : ปฏิบตั ิงานทางวิสัญญีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ปี
๒. กรรมการในหลักสู ตร : ปฏิบตั ิงานทางวิสัญญีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
๓. หัวหน้าแพทย์ประจาบ้าน
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการการประสานงานการบริ หารและการ
ประเมินผลสาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึ กอบรม
๖.๕.๒ สภาวะการปฏิบัติงาน
๖.๕.๒.๑ กิจกรรมวิชาการสาหรับแพทย์ประจาบ้ าน
ตารางกิจกรรมวิชาการของกลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยา โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุ โลก
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

(๘.๓๐-๙.๐๐)

(๘.๓๐-๙.๐๐)

(๘.๓๐-๙.๐๐)

(๘.๓๐-๙.๐๐)

(๘.๓๐-๙.๐๐)

สัปดาห์ที่ ๑

Morning conf.

Morning conf.

Morning conf.

Morning conf.

ประชุมกลุ่มงานฯ

สัปดาห์ที่ ๒

Morning conf.

Morning conf.

Morning conf.

Morning conf.

วิชาการพยาบาล

สัปดาห์ที่ ๓

Morning conf.

Morning conf.

Morning conf.

Journal club

M&M conference

สัปดาห์ที่ ๔

Morning conf.

Morning conf.

Morning conf.

Morning

Interesting case

conf./Journal club

/Topic review

- วันจันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี ห้องผ่าตัด เริ่ มเวลา ๙.๐๐น. วันศุกร์ เริ่ มเวลา ๙.๓๐น.
- ทุกกิจกรรม ยกเว้น Journal club นาเสนอโดยนักเรี ยนวิสัญญีพยาบาล พยาบาล และแพทย์ประจา
บ้าน สลับหมุนเวียนกัน
- ชัว่ โมง SDL บ่ายวันพุธ ครั้งละ๔ ชัว่ โมง ๓๖ ครั้ง รวม ๑๔๔ ชัว่ โมงจัดภายใน ๙ เดือนแรกของปี ๑
- SDL เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน สาหรับแพทย์ประจา
บ้านปี ที่ ๓
- ผูร้ ับการฝึ กอบรมสามารถดู วัน เวลา การเรี ยนบรรยาย, workshop และPBL ได้ที่หน้าห้องธุรการฯ
ชั้น๒อาคารรังสี และผ่าตัด
-กิจกรรมวิชาการของแพทย์ประจาบ้าน มีดงั นี้
๑. Morning conference เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. ทุกวันอังคารแพทย์ประจาบ้านหมุ นเวียนกัน
รายงานเคสผูป้ ่ วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดในวันนั้นหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๖

๒. Morbidity and mortality conference ทาวันศุกร์ ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐น. แพทย์
ประจาบ้านนาเสนอ Morbidity and mortality conference อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้งต่อปี
๓. Interesting case conference ทาวันศุกร์ ที่ ๔ ของเดือน เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐น. โดยกาหนดให้
แพทย์ประจาบ้านนาเสนอ interesting case อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้งต่อปี
๔.Topic Review ทาวันศุกร์ ที่ ๔หรื อ ๕ ของเดือน เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐น. โดยกาหนดให้แพทย์
ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๒ และ ๓ นาเสนอ Topic review อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้งต่อปี
๕. Journal club ทาวันพฤหัสบดี ที่ ๓ และ/หรื อ๔ ของเดือน เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. นาเสนอโดย
แพทย์ประจาบ้านวิสัญญีวิทยา แพทย์ประจาบ้านต่างแผนก และนักศึกษาแพทย์ สลับหมุนเวียนกัน โดย
กาหนดให้แพทย์ประจาบ้านวิสัญญีวทิ ยานาเสนออย่างน้อยคนละ๑ ครั้งต่อปี
๗. Interdepartment conference ทาวันศุกร์ ที่ ๒ ทุก ๓ เดือน เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. เป็ นการจัด
ประชุ ม ร่ วมกันระหว่า งกลุ่ ม งานวิสัญญีวิทยา ศัลยกรรม สู ตินรี เวชกรรม และ ออร์ โธปิ ดิ ก ส์ โดยจะจัด
ประมาณ ๔ ครั้งต่อปี วัตถุ ประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมแบบสหวิชาชีพ และเป็ นกรณี ศึกษา ลด
การร้องเรี ยนที่อาจเกิดขึ้น
๘. ปฏิบตั ิงานให้ยาระงับความรู้สึกตาม rotation ที่จดั ให้ วันจันทร์ – พฤหัสบดี 09.00-16.00 น. วัน
ศุกร์ 09.30-16.00 น.
๙. Premedicationวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๖.๕.๒.๒ ข้อกาหนดในการปฏิบตั ิงานใน/นอกเวลาราชการ และค่าตอบแทนดูรายละเอียดใน
ภาคผนวกที่ 7(หน้าที่ ๑๓๐)
๖.๕.๒.๓ ในกรณี ที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีการลาพัก เช่นการลาคลอดบุตร การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร
การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง ทั้งนี้ตอ้ งปฏิบตั ิงานทดแทน โดยต้องผ่านการฝึ กอบรมในหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 % ของการฝึ กอบรมในแต่ละหน่วย ระเบียบการลาอยูใ่ นภาคผนวกที่ 8 (หน้าที่ ๑๓๒)
๖.๕.๒.๔ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุ โลก มีสวัสดิการต่างๆเช่น หอพัก ห้องสมุด สถานที่ออกกาลังกาย
เป็ นต้น ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ 9 (หน้าที่ ๑๓๓)
๖.๖ การวัดและประเมินผลมี การประเมิ นระหว่างการฝึ กอบรมโดยสม่ าเสมอและแจ้งผลให้ผูเ้ ข้ารั บการ
ฝึ กอบรมรับทราบ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้สมบูรณ์ข้ ึนโดย
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถขอรับการตรวจสอบและยืน่ อุทธรณ์ได้ หากมีขอ้ สงสัย
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๖.๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรม แบ่ งเป็ น ๒ ส่ วนใหญ่คือ
๑.การวัดความรู้ และทักษะทางคลินิก แบ่งเป็ น
๑.๑.การประเมินระหว่างการเรียนการสอน (Formative Assessment)เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่เกิดขึ้นในการ
เรี ยนทุกวัน เพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ตอ้ งปรับปรุ ง จึงเป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ใช้วธิ ี การ
และเครื่ องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น
๑. การสังเกต การซักถาม case discussion ในช่วงเวลาปฏิบตั ิงานจริ ง และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
ผูเ้ รี ยนในลักษณะคาแนะนาที่ เชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ทาให้การเรี ยนรู ้พอกพูน แก้ไขความคิด
ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง
๒. แบบประเมินการปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาในเวลาราชการจะประเมินอย่างน้อยสัปดาห์ละ
๑ ครั้งนอกเวลาราชการ ประเมินทุกครั้งที่อยูเ่ วร
๓. การใช้แฟ้ มสะสมงาน (portfolio) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ย นในระหว่า งการเรี ย นการสอนอย่า งต่ อเนื่ อ ง บันทึ ก วิ เคราะห์ สรุ ป ผลข้อมู ล และ รวบรวมไว้ใ น
portfolio เพื่อให้ผเู้ รี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาและ อาจารย์ประจาหลักสู ตร นามาใช้ในการส่ งเสริ มหรื อปรับปรุ ง
แก้ไขการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการสอนของครู
๑.๒. การวัดและประเมินผลเพือ่ ตัดสิ นผลการเรียน (Summative Assessment) การประเมินระหว่างการ
ฝึ กอบรม มีมิติต่างๆผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
๑. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี
๒. เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผเู้ ข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
มิติที่ ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA (Entrustable Professional Activity) ๑๙ หัวข้อ และ DOP (Direct Observe
Procedural skills) ๘ หัวข้อ
๑. แพทย์ประจาบ้านต้องประเมินEPA ทุกหน่วยที่ปฏิบตั ิงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๒. แพทย์ประจาบ้าน ๑ คน สามารถสอบกับอาจารย์ท่านเดิมได้ ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๓. แต่ละปี การศึกษา ต้องผ่านการประเมินตาม milestones ดังตารางข้างล่าง
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Milestones of assessment of clinical skills, procedural skills and EPA

professional activity (EPA)

Assessment of Clinical skills and Entrustable

R๑

R๒

๑ Basic RA

L๓ #๑

๒ Basic GA ETT

L๓ #๒

๓ Basic GA under mask

L๓ #๑

๔ Complicated surgery

L๓ #๑

๕ Basic OB GA

L๓ #๑

๖ Basic OB RA

L๓ #๑

๗ Complicated OB

L๓ #๑

๘ GA supraglotic device

L๓ #๑

๙ Pediatrics

L๓ #๑

๑๐ Intracranial surgery

L๓ #๑

๑๑ Airway procedure

L๓ #๑

๑๒ Painless labor

L๓ #๑

๑๓ Neonate/infant

L๓ #๑

๑๔ Simple open cardiac surgery

L๓ #๑

๑๕ Thoracic surgery

L๓ #๑

๑๖ Acute pain

L๓ #๑

๑๗ Cancer/neuropathic pain

L๒ #๑
L๒#๒

procedural skills (DOP)

๑๘ Deep sedation with TIVA
๑๙ GA prone position

Direct observe

R๓

L๒#๑

๑ Spinal Block

S๓ #๑

๒ ETT

S๓ #๒

๓ RSI

S๓ #๑

๔ Lumbar epidural

S๓ #๑

๕ Arterial line cannulation

S๓ #๑

๖ Central venous catheterization

S๓ #๑

L๓#๑

๗ Brachial plexus block

S๓ #๑

๘ Fiberopticassissted intubation

S๓ #๑

(คาอธิ บายตารางอยูห่ น้าถัดไป)

๑๙

L = level๑ = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
๒ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
๓ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
๔ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
#๑ = ต้องผ่านหัตถการนั้นอย่างน้อย ๑ ครั้ง,#๒ = ต้องผ่านหัตถการนั้นอย่างน้อย ๒ ครั้ง
รายละเอียดแบบประเมิน EPA อยูใ่ นภาคผนวกที่ ๕(หน้าที่ ๙๐)
มิติที่ ๒การสอบประกอบด้วย
๑. ปรนัย : MCQ ปี ละ ๑ ครั้ง
๒. อัตนัย : MEQ,essay, SAQ(short answer question) ปี ละ ๑ ครั้ง
๓. สอบOral ๒ ครั้ง/ปี
มิติที่ ๓ การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู้จากผูป้ ่ วย: Portfolio
มิติที่ ๔ การรายงานความก้าวหน้างานวิจยั ดังรายละเอียดข้อ ๖.๓ การทาวิจยั
มิติที่ ๕ การร่ วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางวิสัญญีอย่างน้อย ๘๐%
มิติที่ ๖ การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู้จาก Counselingและ anesthesia non-technical skills workshop
สถาบันฝึ กอบรมฯจะทาการบันทึกข้อมูลการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในมิติที่ ๑-๖
ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน เพื่อรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ตามที่กาหนด
๒. การวัดเจตคติและความเป็ นมืออาชีพในสาขาวิสัญญีวทิ ยา
มิติที่ ๗ การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication skills
โดยอาจารย์และผูร้ ่ วมงาน ดังนี้
- แบบประเมินการปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลา (ภาคผนวกที่ ๖หน้าที่ ๑๓๐)
- ความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ วัดอัตราการเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ งานที่ได้รับมอบหมาย
ความตรงต่อเวลาในการส่ งงาน การร้องเรี ยนเรื่ องพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ในภาคผนวกที่๑๐(หน้าที่ ๑๓๔)
- กรณี มีการประพฤติปฏิบตั ิผดิ ระเบียบจะมีการดาเนินการลงโทษ ซึ่งอาจมีผลถึง พักการเรี ยน
และยุติการฝึ กอบรม ขึ้นกับความรุ นแรงของความผิด
๖.๖.๒ การเลือ่ นชั้นปี ต้องผ่านทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิและ เจตคติ โดย
๑.แพทย์ประจาบ้านต้องได้คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ ๖๐% ของข้อสอบภาคทฤษฏีแต่ละชนิด
๒.แพทย์ประจาต้องได้รับการประเมินการปฏิบตั ิงาน (EPA) เมื่อสิ้ นสุ ด rotation ตรงเวลา อย่างน้อย 80%
๓.ผ่าน EPA และ DOP ตามข้อกาหนดของหลักสู ตร
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๔.แบบประเมินการปฏิบตั ิงานในและนอกเวลาอยูใ่ นระดับ ผ่าน 80% ของแบบประเมินทั้งหมด
เกณฑ์ ผ่าน แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 = 12 คะแนน, ปี ที่ 2 = 15 คะแนน, ปี ที่ 3 = 18 คะแนน
 กรณีประเมิน ไม่ ผ่าน
๑. ข้อสอบข้อเขียน และ oral ถ้าไม่ผา่ นข้อสอบใด ให้สอบซ่อมข้อสอบนั้นได้อย่างละ ๑ ครั้ง
๒. แพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๑ และ ๒ ที่สอบ EPAไม่ผา่ น และมีการซ้ าชั้นจะให้ปฏิบตั ิงานอยู่
ในหน่วยที่คณะกรรมการฯกาหนดจนกว่าจะสอบผ่าน ส่ วนชั้นปี ที่ ๓ไม่ ส่งสอบวุฒิบัตร
๖.๖.๓ เกณฑ์ การยุติการฝึ กอบรม
๑. ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินที่สถาบันกาหนด
๒. ประพฤติผดิ จริ ยธรรมอย่างร้ายแรงเช่น ทุจริ ตในการสอบ, ปลอมแปลงเอกสารทุกชนิด,
ฝ่ าฝื นระเบียบ/ขาดความรับผิดชอบ ครั้งที่ ๓
๓. ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
***ทั้งนี้การเลื่อนชั้นปี การยุติการฝึ กอบรม และการส่ งชื่ อเข้าสอบข้อสอบของราชวิทยาลัยขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการศึกษาหลักสู ตรฯ
๖.๖.๔ การอุทธรณ์ ผลประเมิน กรณี ที่ผสู้ อบมีขอ้ สงสัยในผลประเมิน สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินตาม
ขั้นตอนได้ดงั รายละเอียดในภาคผนวกที่๑๑(หน้าที่ ๑๓๙)
๖.๖.๕ การประเมินเพือ่ วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญี
วิทยา(ของราชวิทยาลัย)
๑. คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ์ เข้าสอบ
๑.๑ ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ของระยะเวลาการฝึ กอบรม
๑.๒ สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ
๒. เอกสารประกอบ
๒.๑ เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาหนด
๒.๒ บทความงานวิจยั พร้อมส่ งตีพิมพ์(manuscript)และใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์
๒.๓ เอกสารรับรองการปฏิบตั ิงานตามแฟ้ มสะสมผลงาน

๒๑

๓. การสอบประกอบด้วย
๓.๑ การสอบภาคทฤษฎี
- ปรนัย (multiple choice question; MCQ) แบ่งเป็ นข้อสอบ basic sciences ร้อยละ ๔๐ และ
clinical sciences ร้อยละ ๖๐) ให้สอบเมื่อผ่านปี การฝึ กอบรมที่ ๒ หากสอบผ่านเกณฑ์แล้วไม่
ต้องสอบอีก หากสอบไม่ผา่ นเกณฑ์ตอ้ งสอบแก้ตวั เมื่อสิ้ นปี การฝึ กอบรมที่ ๓ หรื อจนกว่าจะ
สอบผ่านตามเกณฑ์
- อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ) สอบเมื่อสิ้ นสุ ดปี
การฝึ กอบรมที่ ๓ สามารถสอบได้แม้วา่ ยังสอบปรนัยไม่ผา่ นเกณฑ์
๓.๒ การสอบภาคปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
- การสอบ objective structured clinical examination(OSCE) สอบเมื่อสิ้ นสุ ดปี การฝึ กอบรบที่๓
- ผลการปฏิบตั ิงานจากสถาบันฝึ กอบรม เช่น แฟ้ มสะสมผลงาน (portfolio)
๓.๓ การสอบปากเปล่า สอบเมื่อสิ้ นสุ ดปี การฝึ กอบรมที่๓
๓.๔ การประเมินผลงานวิจยั
- เกณฑ์การพิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรื อโดยอยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวทิ ยา
๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๗.๑คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศแพทยสภาในการเข้ารับ
การฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวทิ ยา ปี ๒๕๖๑ ข้อ ๒.๑ ดังนี้
๑) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็ นเวลา ๑ปี
- มีตน้ สังกัดจากหน่วยงานของรัฐ
๒) ในกรณี ที่ไม่มีตน้ สังกัดจากหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตฯมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
๒ ปี
๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๑) สถาบันฝึ กอบรมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขา
วิสัญญีวทิ ยา(ภาคผนวกที่๑หน้าที่ ๒๙)และเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมฯ(ภาคผนวกที่ ๑๒ หน้าที่
๑๔๑)
๒) โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่ งใส และตรวจสอบได้

๒๒

๗.๓ จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ปี ๒๕๖๓ กลุ่มงานวิสัญญีฯ เปิ ดอบรมแพทย์ประจาบ้าน จานวน ๓ คน/ชั้นปี โดยมีจานวน
อาจารย์และงานบริ การต่อจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เพียงพอตามข้อกาหนดของราชวิทยาลัยฯ ดังนี้
ณ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยา โรงพยาบาลพุทธชินราชฯ มีวิสัญญีแพทย์จานวน ๑๑ คน
ทุกท่านเป็ นอาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา
รายชื่อวิสญ
ั ญีแพทย์

คุณวุฒิ

ปี ที่จบ
การศึกษา

๑. นายแพทย์อารี ย ์ เจษฏาญานเมธา

วุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวทิ ยา

๒๕๓๕

๒. แพทย์หญิงพัฒนา แก้วประสิ ทธิ์

วุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวทิ ยา

๒๕๓๘

๓.แพทย์หญิงสิ ริรัตน์ เจริ ญสวรรค์

วุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวทิ ยา

๒๕๔๒

๔.แพทย์หญิงจันทน์จิรา วิมาลา

วุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวทิ ยา

๒๕๔๔

๕.แพทย์หญิงวันทนี คณานนท์

วุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวทิ ยา

๒๕๕๐

๖.นายแพทย์สมควร เดชะศิลารักษ์

วุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวทิ ยา

๒๕๕๒

อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับผูป้ ่ วยโรคทางระบบประสาท

๒๕๕๖

๗.แพทย์หญิงกัลยา หวังเรื องสถิตย์

วุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวทิ ยา

๒๕๕๒

๘.แพทย์หญิงสาลินี นาคยศ

วุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวทิ ยา

๒๕๕๓

หลักสู ต รแพทย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางสาขาการบ าบัด ความปวด ๒๕๕๕
(หลักสูตร 1 ปี )
๙.แพทย์หญิงวสี ธีราทร

วุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวทิ ยา

๒๕๕๕

อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก

๒๕๕๙

๒๓
รายชื่อวิสญ
ั ญีแพทย์

คุณวุฒิ

ปี ที่จบ
การศึกษา

๑๐.แพทย์หญิงณัชฏา ศุภกิจเจริ ญ

วุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวทิ ยา

๒๕๕๗

อนุ สาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดโรคหัวใจ หลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก (กาลังศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
๑๑.แพทย์หญิงสุวฒั นา กล้าณรงค์

วุฒิบตั รวิสญ
ั ญีวทิ ยา

๒๕๕๙

อนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต (กาลังศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

จานวนผูป้ ่ วย (ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ละ :จานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม๓:๖) ณ กันยายน ๒๕๖๑
จานวนผูป้ ่ วย(ราย/ปี )
งานบริการ
ราชวิทยาลัยฯกาหนด รพ.พุทธชินราชฯ
การบริ การทางวิสัญญีสาหรับผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
การบริ การทางวิสัญญีสาหรับผูป้ ่ วยนอกและ/หรื อนอกห้องผ่าตัด
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดทั้งเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง

๗๕๐
๔๐
๑๕๐
๑๕๐

๒๐,๔๑๒
๓๕๙
๕๔๔
ไม่มี

๘. อาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๘.๑. คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลการฝึ กอบรม
- กลุ่มงานฯมีคณะกรรมการจัดการฝึ กอบรมฯ ดังรายชื่อในภาคผนวกที่ ๑ เป็ นอาจารย์แพทย์ซ่ ึง
ได้รับวุฒิบตั ร เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญี
วิทยาทุกท่าน และเป็ นอนุสาขา๓ ท่าน กาลังศึกษาต่อยอด ๒ ท่าน ดังตารางข้อ ๗.๓
- ประธานคณะกรรมการ ได้แก่ แพทย์หญิงกัลยา หวังเรื องสถิตย์ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านวิสัญญี
วิทยาอย่างน้ อย ๕ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ

๒๔

๘.๒. คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
อาจารย์แพทย์ของกลุ่มงานฯได้รับวุฒิบตั ร เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวทิ ยา และปฏิบตั ิงานด้านวิสัญญีวทิ ยาอย่างน้ อย ๒ ปี ภายหลังได้รับ
วุฒิบตั ร มีจานวนอย่างน้อย ๙ ท่าน(ข้อมูล ณ.ธันวาคม ๒๕๖๑)
๘.๒.๒ จานวนอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
มีจานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานเต็มเวลา ๑๑ คน(รับผูเ้ ข้าฝึ กการอบรม ๓คน)
เพียงพอตามข้อกาหนดของราชวิทยาลัย(อาจารย์ ๒ คน ต่อจานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม ๑ คน)
๘.๒.๓ กาหนดและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
กลุ่มงานฯใช้พนั ธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายการสรร
หาและคัดเลือกอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม โดยระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมที่ชดั เจน
ครอบคลุมความชานาญที่ตอ้ งการ ได้แก่ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทาง
คลินิก
๘.๒.๔ การระบุหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์
กลุ่มงานฯกาหนดสัดส่ วนการหน้าที่อาจารย์ตามพันธกิจ บริ การ สอน วิจยั และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 50
: 35 : 5 : 10 ตามสัดส่ วนความสาคัญของวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาลศูนย์เน้น
การให้บริ การเป็ นหลัก และจัดเวลาให้อาจารย์พฒั นาความรู้ เตรี ยมการสอน การออกข้อสอบ และติดตาม
ความก้าวหน้าของแพทย์ประจาบ้าน สาหรับการให้คาปรึ กษา เนื่องจากอาจารย์ใช้เวลาส่ วนใหญ่ทางานใน
ห้องผ่าตัด แพทย์ประจาบ้านจึงมีโอกาสปรึ กษาได้ตลอดเวลา
กาหนดหน้าที่ของอาจารย์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานบริ การ รับผิดชอบให้ยาระงับความรู ้สึกตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
คุม morning conference
สอนบรรยายและปฏิบตั ิแก่แพทย์ประจาบ้าน นิสิตแพทย์ นักเรี ยนวิสัญญีพยาบาล
เป็ นที่ปรึ กษา MM conference, interesting case, topic, journal, etc.
ออกข้อสอบ และคุมสอบ
งานบริ หาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๒๕

๘.๒.๕ ระบบพัฒนาอาจารย์
สถาบันฝึ กอบรมต้องมีระบบพัฒนาอาจารย์อย่างเป็ นระบบทั้งทางด้านการแพทย์และ
แพทยศาสตรศึกษาและมีการประเมินผลเป็ นระยะ
๑. กาหนดให้อาจารย์แพทย์ตอ้ งอบรมฟื้ นฟู ด้านวิชาการอย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี และแพทยศาสตร์
ศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/๓ ปี ไว้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิกของโรงพยาบาลพุทธชินราชฯ มีการติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงานปี ละครั้ง เพื่อกระตุน้ ให้
อาจารย์แพทย์เข้าอบรมครบตามเกณฑ์เป็ นอย่างน้อย
๒. การประเมินอาจารย์มี ๒ แบบใหญ่ คือ
๒.๑ ประเมินความดีความชอบ และแจ้งผลการประเมิน ปี ละ ๒ ครั้งโดยคณะกรรมการบริ หาร
ของโรงพยาบาล
๒.๒ แบบประเมินหลักสู ตรปี ละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินหลักสู ตร ผูต้ อบแบบประเมินได้แก่
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม และใช้ผลการประเมินเป็ นข้อมูลป้ อนกลับไปให้อาจารย์ โดยกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการไว้ใน timeline ของกลุ่มงาน
๘.๒.๖ การคงสั ดส่ วนของอาจารย์ ต่อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ในกรณี ที่สัดส่ วนของอาจารย์ต่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลดลงกว่าที่ได้รับอนุมตั ิไว้ สถาบันควร
พิจารณาลดจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึ กอบรมไว้
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
๙.๑ เกณฑ์ ทวั่ ไป
โรงพยาบาลฯมีทรัพยากรตามข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยการเสนอขอเปิ ดการฝึ กอบรม
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ซึ่ง
รายงานข้อมูลไว้ในแบบบันทึกข้อมูลฉบับก. เช่น เป็ นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มี
หน่วยงานระดับกลุ่มงานรับผิดชอบการดาเนินการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน กาหนด “...จัดการ
ฝึ กอบรม...” เป็ นส่ วนหนึ่งในพันธกิจของกลุ่มงาน มีทรัพยากรต่างๆเพียงพอแก่การฝึ กอบรม เช่น
จานวนผูป้ ่ วยและจานวนเตียงผูป้ ่ วยแยกตามกลุ่มงานจานวนแพทย์ผมู้ ีความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ปฏิบตั ิงานประจา จานวนบุคลากรผูช้ ่วยวิชาการหรื อวิชาชีพสาขา
อื่นที่มีส่วนในการฝึ กอบรมหน่วยงานกลางพื้นฐานเช่นห้องปฏิบตั ิการสาหรับการชันสู ตร
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ห้องปฏิบตั ิการด้านพยาธิวทิ ยากายวิภาคห้องปฏิบตั ิการด้านพยาธิวทิ ยาคลินิก หรื อ เวชศาสตร์ชนั สู ตร
หน่วยรังสี วทิ ยา ห้องสมุดทางการแพทย์ หน่วยเวชระเบียนและสถิติ ความพร้อมในด้านสถานที่ มีหอ้ ง
ประชุม / บรรยาย หอพักแพทย์ประจาบ้านมี wifi ทัว่ ทั้งโรงพยาบาล และบริ เวณหอพัก
๙.๒ เกณฑ์ เฉพาะ
กลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยาฯ มีสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ จานวนและการกระจายผูป้ ่ วย มาตรฐานการ
ให้บริ การ และผูใ้ ห้การฝึ กอบรมเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ตามที่ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภากาหนด ดังรายงานไว้ในแบบบันทึกข้อมูล ฉบับ ข.
ได้แก่
๑. มีสถานที่และเครื่ องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอสาหรับงานบริ การ และการฝึ กอบรม
๒. มีจานวนและคุณวุฒิของแพทย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมที่เหมาะสม
๓. มีงานบริ การการระงับความรู ้สึกสาหรับการผ่าตัด จานวนเพียงพอสาหรับการฝึ กอบรม
๔. ห้องปฏิบตั ิการ/หน่วยงานสนับสนุนที่สามารถให้การสนับสนุน และรองรับงานวิจยั ได้
๕. ห้องสมุดและระบบบริ การเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึ กอบรมเป็ นแหล่งค้นคว้าทางด้านการแพทย์
๖. มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ได้แก่
- การประชุมวิชาการในภาควิชา/หน่วยงาน ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๔ ครั้ง ได้แก่ journal club,
interesting case, morbidity and mortality conference, topic review เป็ นต้น
- การประชุมร่ วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน ปี ละ ๔-๕ ครั้ง/ปี
- สนับสนุนให้แพทย์ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมไปร่ วมประชุมวิชาการนอกสถานที่ตามโอกาสอันควร
๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
- กลุ่มงานฯกากับดูแลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรเป็ นประจาโดย
กาหนดระยะเวลาของกิจกรรมที่ตอ้ งทา และจัดผูด้ ูแลให้ดาเนินกิจกรรมตามกาหนดเวลา
- มีกลไกสาหรับการประเมินหลักสู ตร โดยกาหนดให้มีการประเมินหลักสู ตรด้วยแบบประเมิน
ให้แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี อาจารย์ นายจ้างหรื อผูใ้ ช้บณั ฑิต และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลัก เป็ น
ผูต้ อบแบบประเมิน กาหนดให้ประเมินทุกสิ้ นปี การศึกษา วิเคราะห์และนาผลการวิเคราะห์
เสนอในที่ประชุมกลุ่มงาน เพื่อปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
- แบบประเมินหลักสู ตรฯครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
1. พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
2. ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พึงประสงค์
3. แผนการฝึ กอบรม
4. ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
5. การวัดและประเมินผล
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6.
7.
8.
9.

พัฒนาการของผูร้ ับการฝึ กอบรม
ทรัพยากรทางการศึกษา
คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ ับการฝึ กอบรมและความต้องการของระบบ
สุ ขภาพ
10. ข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผสู้ าเร็ จการฝึ กอบรม
11. ข้อเสนอแนะ
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
กลุ่มงานฯ จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ หรื ออย่าง
น้อยทุก ๕ ปี ปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้าง เนื้ อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม
รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุ งแก้
ข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ มีขอ้ มูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภาและราช
วิทยาลัยฯรับทราบ
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการกลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยา และศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชิน
ราช ดาเนินการด้านต่างๆต่อไปนี้ ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้
- บริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับ
สมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัด
และประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการ
สาเร็ จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับ

หรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆ

ที่สามารถใช้เป็ น

หลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนั้นได้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
- มีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของการ
ฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบริ หารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
- จัดให้มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
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๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ อง ตามที่ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนดดังนี้
๑๓.๑ การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี
๑๓.๒ การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
จากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี
๑๔. การรับรองจากแพทยสภา
- หลักสู ตรฯ ได้รับการรับรองจากแพทยสภาตั้งแต่ปี 2558 แพทยสภามีอานาจหน้าที่ในการอนุมตั ิ
หรื อเพิกถอนการฝึ กอบรม
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ภาคผนวกที่ ๑

๓๐
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ภาคผนวกที่ ๒
ระบบบริ หารจัดการฝึ กอบรมดาเนินการ ดังนี้
๑. มีวธิ ี การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านดังนี้
a. มีเกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจาบ้านฯ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
b. มีช่องทางให้ผสู ้ นใจสามารถเข้าถึงได้ง่ายเกี่ยวกับ คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ์ สมัคร เอกสารที่ตอ้ ง
ใช้ กาหนดการต่างๆ ผ่านทาง websitehttp://www.budhosp.go.th
c. มีกรรมการคัดเลือกอย่างน้อย ๒คน ในการคัดเลือกรอบที่ ๑
๒. มีข้ นั ตอนดาเนินการฝึ กอบรม ดังนี้
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านฯมีหน้าที่จดั ทา
๒.๑.๑ หลักสู ตรแพทย์ประจาบ้านสาขาวิสัญญีวทิ ยา ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและ
ข้อกาหนดของราชวิทยาลัยและแพทยสภา
๒.๑.๒ วางแผนการบริ หารจัดการให้มีการดาเนินการตามหลักสู ตรที่กาหนด เช่น การ
คัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ รวมทั้งการทาวิจยั ของแพทย์ประจาบ้าน
๒.๑.๓ ดาเนินการจัดฝึ กอบรมตามแผนที่วางไว้
๒.๑.๔ ตรวจสอบการดาเนินการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผน
๒.๑.๕ ประเมินผลการฝึ กอบรมโดยใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับจาก แพทย์ประจาบ้าน อาจารย์
แพทย์ ผูป้ ระสานงานและผูใ้ ช้บณั ฑิต
๒.๑.๖ นาผลการประเมินมาปรับปรุ งหลักสู ตร
๒.๑.๗ ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามที่ราชวิทยาลัยกาหนด
๒.๒ จัดการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.๓ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรที่กาหนดไว้
๒.๔ ดาเนินการวัดและประเมินผล
๒.๕ ดาเนิ นการประเมินหลักสู ตร เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม
๓. มีการประเมินหลักสู ตรเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม
a. รับข้อมูลป้ อนกลับจากผูฝ้ ึ กอบรมเป็ นระยะ โดยจัดชัว่ โมงพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
b. ประเมินหลักสู ตรปี ละ ๑ ครั้ง โดยใช้แบบประเมิน ผูต้ อบแบบประเมินได้แก่ แพทย์ประจา
บ้านทุกชั้นปี , อาจารย์แพทย์, ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเช่น วิสัญญีพยาบาล ศัลยแพทย์, ผูใ้ ช้
บัณฑิต

๓๒

๔. ประชุมวิสัญญีแพทย์ประจากลุ่มงานเพื่อ วิเคราะห์ปรับปรุ งหลักสู ตร โดยใช้ขอ้ มูลจากใบประเมิน
การศึกษาฯ ความคาดหวังผูใ้ ช้บณั ฑิต กฎหมาย ข้อกาหนดของราชวิทยาลัยวิสัญญีฯมาประกอบการ
วิเคราะห์
๕. ปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อใช้ในปี การศึกษาต่อไป
ภาคผนวกที่ ๓
เนือ้ หาสั งเขปของการฝึ กอบรม
หลักสู ตรฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านเพือ่ หนังสื อวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
จะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้
I BASIC SCIENCESประกอบด้วย
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
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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
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, spinalcord 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
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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, O2uptake, 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 AaDO2, a-ADCO2, VD/VT, QP/QS, lung scan
2.1.4. Diffusion : definition: pulmonary diffusion capacity, apneic oxygenation, diffusion
hypoxia
2.1.5. Blood gas transport :
2.1.5.1. O2 transport, solubility, saturation ; Hb – O2 dissociation curve, P50,
respiratory enzymes, Hb as a buffer, 2,3 – DPG
2.1.5.2. CO2 transport, blood CO2 content, carbonic anhydrase, CO2 dissociation
curve, acid – base balance, acid – bass compensation, Bohr effect
2.1.5.3. Effect of temperature on blood gases
2.1.6. Regulation of ventilation : respiratory center, central and peripheral chemoreceptors,
proprioceptive receptors, respiratory muscles, reflexes and innervation, CO2and O2
response curves
2.1.7. Non-respiratory functions of lungs: metabolic and immune.
2.1.8. Respiratory consequences of anesthesia
2.2. Cardiovascular system
2.2.1. Cardiac cycle : control of heart rate, synchronicity of pressure and flow, ECG, heart
sounds, valve action, impulse propagation, electrophysiology
2.2.2. Ventricular function : Frank-Starling law, preload, afterload, intracardiac pressure,
force, velocity, length, rate of shortening, myocardial contractility, measurement
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limitations, cardiac output and its determinants and regulation, mixed venous O2
tension and saturation, myocardial oxygen utilization
2.2.3. Venous return : venous tone and its controlling factors, muscle action, intrathoracic
pressure, body position, blood volume
2.2.4. Blood pressure : systolic, diastolic, mean, perfusion, intracardiac pressure, systemic
and pulmonary venous pressure, systemic and pulmonary vascular resistance, blood
viscosity, baroreceptor function
2.2.5. Microcirculation : capillary diffusion, osmotic pressure, pre and post capillary
sphincter control, viscosity, rheology
2.2.6. Organ perfusion : cerebral and spinal cord, cardiac, lung, renal, liver, splanchnic,
hepatic, muscle and skin, uterine and placental
2.2.7. Regulation of circulation and blood volume
2.2.7.1. Central : vasomotor center, pituitary renal axis
2.2.7.2. Peripheral : receptors and reflexes
2.2.7.3. Hormonal control
2.3. Central and peripheral nervous system
2.3.1. Brain
2.3.1.1. Cerebral cortex – functional organization
2.3.1.1.1.

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

2.3.1.1.2.

Brain death

2.3.1.1.3.

Depth of anesthesia

2.3.1.1.4.

Memory and consciousness

2.3.1.1.5.

Sensory and motor evoked potentials

2.3.1.1.6.

Specific anesthetics and drug effects,

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

๓๖

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

2.3.2. Spinal cord :
2.3.2.1. General organization
2.3.2.2. Spinal reflexes
2.3.2.3. Spinal cord tracts
2.3.2.4. Evoked potentials
2.3.3. Neuromuscular and synaptic transmission
2.3.3.1. Morphology of receptors
2.3.3.2. Mechanism of membrane potential
2.3.3.3. Action potential : characteristics and ions flux
2.3.3.4. Synaptic transmission : transmitters, precursors, ions, termination of action,
transmission characteristics, presynaptic and postsynaptic functions
2.3.4. Autonomic nervous system
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
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2.3.5. Pain mechanism and pathway :
2.3.5.1. Nociceptors, nociceptive afferent neurons
2.3.5.2. Peripheral and central sensitization
2.3.5.3. Dorsal horn modulation and related receptors ie. opioid, glutamate, GABA
receptors
2.3.5.4. Spinal and supraspinal neurotransmission
2.3.5.5. Autonomic contributions to pain, visceral pain perception and transmission,
influences on pain perception
2.3.5.6. Gender and age differences in pain perception
2.4. Gastrointestinal and Hepatic systems
2.4.1. Dual blood supply and its regulation
2.4.2. Metabolic and synthetic functions
2.4.3. Excretory functions
2.4.4. Mechanisms of drug metabolism and excretion
2.4.5. Liver function tests
2.5. Renal and Urinary systems
2.5.1. Blood flow, glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion
2.5.2. Hormonal regulation of extracellular fluid and osmolality i.e. ADH, reninangiotensin aldosterone system
2.5.3. Regulation of acid – base balance
2.5.4. Drug excretion
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
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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
3.1.3. Pharmacogenomics
3.1.3.1. Pharmacogenetics:pseudocholinesterase deficiency, malignant
hyperthermia (including diagnosis and therapy)
3.1.4. Drug interaction:
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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 – opioidsi.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 effectsand 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

๔๑

3.5.1. Mechanism of action
3.5.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.5.3. Effect on other organs
3.5.4. Indications and contraindications
3.5.5. Prolongation of action, synergism
3.5.6. Adverse effects, toxicityand 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 andtarget organs
3.6.1.3. Peripheral and central actions
3.6.1.4. Agonists andantagonists (alpha and beta blockers, antihypertensives,
ganglionic blockers, peripheralvasodilators)
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
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3.7.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.7.3. Effect on other organs
3.7.4. Adverse effects and toxicity
3.7.5. Drug interaction
3.7.6. Indication and Contraindications
3.8. Central nervous system drugs: antidepressants, major tranquilizers, hypnotics,
anticonvulsants, antiparkinson drugs, ethyl alcohol, analeptics (e.g. physostigmine,
butyrophenone, metoclopramide, anticholinergics, 5-HT3 antagonists, etc.), H1, H2 and
mixed antihistamines
3.8.1. Mechanism of action
3.8.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.8.3. Effect on other organs
3.8.4. Adverse effects and toxicity
3.8.5. Drug interaction
3.8.6. Indications and contraindications
3.8.7. Drug abuse and addiction, tolerance and dependence
3.9. Antithrombotic agents : antiplatelets, antithrombin, anticoagulants
3.9.1. Mechanism of action
3.9.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.9.3. Effect on other organs
3.9.4. Adverse effects and toxicity
3.9.5. Drug interaction
3.9.6. Indications and contraindications
3.10. Diuretics
3.10.1. Mechanism of action
3.10.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.10.3. Effect on acid – base balance, electrolytes and other organs
3.10.4. Adverse effects and toxicity
3.10.5. Drug interaction
3.10.6. Indications and contraindications
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3.11. Hormones and their antagonists: corticosteroid, thyroxin, anti-thyroid drugs, vasopressin,
insulin, angiotensin converting enzyme inhibitors
3.11.1. Mechanism of action
3.11.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.11.3. Effect on other organs
3.11.4. Adverse effects and toxicity
3.11.5. Drug interaction
3.11.6. Indication and contraindications
3.12. Immunosuppressive and anti-rejection drugs (in organ transplantation)
3.12.1. Mechanism of action
3.12.2. Effect on other organs
3.12.3. Adverse effects and toxicity
3.12.4. Drug interaction
4. Applied physics
4.1. Mechanics
4.1.1. Pressure measurement of gases and liquids
4.1.2. Transducers: overshoot, resonance, damping
4.1.3. Pressure regulators : Bourdon principle
4.2. Fluid mechanics:
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
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4.2.2.3. Relative and absolute humidity
4.2.2.4. Critical temperature and critical pressure
4.2.3. Gas laws
4.2.3.1. Boyle's law
4.2.3.2. Charles' law
4.2.3.3. Dalton's law of partial pressure
4.2.3.4. Avogadro's hypothesis
4.3. Electromagnetic
4.4. Pneumotachogram (flow-volume loop)
5. Biochemistry
5.1. Normal body metabolism
5.1.1. Carbohydrates :
5.1.1.1. Aerobic and anaerobic utilization (chemical processes, enzymes),
5.1.1.2. Relationship to hormones (insulin, growth hormone, glucocorticoids,
glucagon, epinephrine),
5.1.1.3. Effect of stress
5.1.2. Proteins
5.1.2.1. Functions, hormones, antibodies, genetic (RNA – DNA)
5.1.2.2. Cyclic AMP function
5.1.3. Lipids: triglycerides, lipoproteins, cholesterol
5.1.4. Specific organ metabolism : brain, heart, liver, renal and muscle
II CLINICAL SCIENCESประกอบด้วย
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
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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

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
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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
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
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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 : transversusabdominis plane (TAP) block, intercostal nerve block, penile
nerve block, ilioinguinal/iliohypogastric nerve block, etc.
3.3 Autonomic nerve blocks : stellate ganglion block, celiac block, lumbar sympathetic block
3.4 Intravenous regional anesthesia
3.5 Others: combined techniques
4. Fluid management
4.1 Perioperative intravenous fluid therapy
4.1.1 Types of fluid : crystalloid (glucose VS nonglucose), colloids and disposition
4.1.2 Fluid assessment, monitoring, requirement and replacement therapy (goal-directed
therapy)
4.2 Electrolytes and acid-base abnormalities
4.3 Patient blood management
4.3.1 Preoperative period : autologous blood donation, iron supplement, etc.
4.3.2 Intraoperative period : cell saver, pharmacological (tranexamic acid) acute
normovelmichemodilution, controlled hypotension, blood substitutes, Jehovah’s
witness
4.3.3 Indication, compatibility test, blood components, transfusion threshold,
complications.
4.3.4 Massive transfusion
4.3.5 Disorder of hemostasis
4.3.6 Anticoagulation and pharmacologic therapy : heparin, recombinant FVIIa
5. Airway management
5.1 Airway assessment : history, physical examination and investigations
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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
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7.4.2 Ventilation : end-tidalCO2
7.4.3 Spirometry : pressure-volume loop, flow-volume loop
7.4.4 Compliance: static vs dynamic
7.4.5 Arterial blood gas interpretation
7.5 Temperature monitoring
7.5.1 Site : core vs peripheral
7.6 Biochemical, metabolic, hemostatic monitorings
8. Special Techniques
8.1 Deliberate hypotension :
8.1.1 Indications/contraindications
8.1.2 techniques (drugs, posture, ventilation)
8.1.3 complications
8.2 Deliberate hypothermia:
8.2.1 Indications/contraindications
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
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9.3.6 Temperature : hypothermia, malignant hyperthermia, shivering
9.3.7 Nausea and vomiting
9.3.8 Pulmonary, venous and arterial thromboembolism: prevention and treatment
9.3.9 Other : visual loss, tourniquet, burns
10. Cardiopulmonary resuscitation
10.1 Recognition
10.2 Monitoring
10.3 Management : drugs, defibrillators, algorithm
10.3.1 Basic life support (BLS)
10.3.2 Advanced cardiovascular life support (ACLS)
10.3.3 Pediatric advanced life support (PALS)
10.3.4 Special population: newly born, pregnancy, etc.
10.4 Post-resuscitation care
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
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11.1.2.2 Musculoskeletal : muscular, skeletal, obesity, chest trauma
11.1.2.3 Parenchymal : atelectasis, pneumonia, pneumonitis, fibrosis, RDS,
bronchopulmonarydysplasia
11.1.2.4 Pleural and mediastinal : pneumothorax, chylothorax, pleural effusion
11.1.2.5 Others: pain, abdominal distention, etc.
11.2 Cardiovascular system
11.2.1 Ischemic heart disease
11.2.2 Valvular heart disease
11.2.3 Congenital heart disease (CHD)
11.2.4 Hybrid cardiac procedures
11.2.5 Rhythm disorders and conduction defects
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.
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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 protectionand 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
11.4.1.1 obstruction : causes (paralytic ileus, mechanical, vascular),physiological
changes (fluid, electrolyte, respiratory), anesthesia management (full,
stomach, fluid therapy, nitrous oxide)
11.4.1.2 Hemorrhage and perforation
11.4.1.3 Infection.
11.4.1.4 Tumor.

11.4.2 Hepato-biliary diseases : Acute, subacute, chronic cirrhosis, liver mass, liver
dysfunction and failure, portal hypertension, postanesthetic jaundice, biliary tract
diseases, hepatorenal syndrome
11.5 Renal and urinary system
11.5.1 Renal failure
11.5.1.1 Acute kidney injury
11.5.1.2 ESRD
11.5.1.3 Anesthetics and factors reducing renal function
11.5.2 Diseases : calculi, tumor , BPH, etc.
11.5.3 Anesthesia for vascular access procedures; A - V fistula
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11.6 Endocrine (hyper / hypo function), metabolic
11.6.1 Diabetes : Acute/ chronic complications, perioperative glucose control,
11.6.2 Pituitary disease : Anterior / posterior tumor
11.6.3 Thyroid disease : Abnormal thyroid function, thyroid mass
11.6.4 Parathyroid : Primary/secondary hyperparathyroid
11.6.5 Adrenal disease : Disease of adrenal cortex/ medulla
11.6.6 Carcinoid syndrome
11.7 Hematologic system
11.7.1 Disease of the blood
11.7.1.1 Anemia : compensatory mechanisms
11.7.1.2 Polycythemia : primary vs. secondary
11.7.1.3 Clotting disorders : congenital, acquired, pharmacologic (antiplatelets,
anticoagulant and antagonists)
11.7.1.4 Hemoglobinopathies
11.8 Neuromuscular diseases
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, myotoniacongenita,
hyperkalemic periodic paralysis, paramyotoniacongenita, potassium-aggravated
myotonia, hypokalemic periodic paralysis

11.9 Genetic disease :
11.9.1 Malignant hyperthermia
11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase : atypical, deficiency. etc.

๕๔

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

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)

๕๕

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 managementfor 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, pHstat), anticoagulant (heparin, ACT, heparin assays, antithrombin III,
thromboelastogram), protamine and reactions,(myocardium, brain, kidney,
others), complications and their prevention and treatment, organ protection
12.3.2.2 Intraaortic balloon counterpulsation : rationale, indications, limitations
12.3.2.3 Artificial heart and ventricular assist devices : internal and external
12.3.2.4 Pacemakers and defibrillators
12.3.3 Complications : neurological complications, myocardial stunning, renal etc.
12.4 Anesthesia for thoracic surgery
12.4.1 Lung isolation techniques, management of one lung ventilation
12.4.2 Anesthesia for specific thoracic procedures
12.5 Obstetric anesthesia

๕๖

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 assessmentand treatment.
12.5.2.2 Intrapartum fetal monitoring.

12.5.3

Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery
12.5.3.1 Non-pharmacologicmethods
12.5.3.2 Pharmacologic methods: Pharmacology, effects on uterine activity, progress
in labor and outcomes
12.5.3.2.1 Systemic and inhalational analgesia
12.5.3.2.2 Regional analgesia / anesthesia

12.5.4

Anesthesia for vaginal birth after cesarean delivery

12.5.5

Anesthesia for cesarean delivery
12.5.5.1 Choice of anesthesia and techniques
12.5.5.2 Postoperative multimodal acute pain management
12.5.5.3 Management of postoperative and postpartum issues
12.5.5.4 Chronic pain issues after cesarean delivery

12.5.6

Anesthesia for nondelivery obstetric procedures

12.5.7

Anesthetic management in complicated obstetrics
12.5.7.1 Hypertensive disorders of pregnancy
12.5.7.2 Abnormal fetal positions, shoulder dystocia, and multiple gestation
12.5.7.3 Preterm labor and delivery
12.5.7.4 Intrapartum fever, infection and sepsis
12.5.7.5 Obstetric hemorrhage : etiology,novel pharmacologic interventions, blood
conservation techniques,and hemorrhage protocols
12.5.7.6 Substance abuse

๕๗

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

๕๘

12.9.1

Anatomy, physiology and pharmacology implications.

12.9.2

Bariatric surgery

12.9.3

Associated diseases and perioperative care.

12.10 ENTanesthesia
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.

๕๙

12.16 Anesthesia for ambulatory surgery: patient selection, preoperative management, anesthetic
management, discharge criteria and postoperative follow-up, office-based anesthesia.
12.17 Anesthesia in remote areas :
12.17.1 Dental procedures
12.17.2 Endoscopic procedures
12.17.3 Radiologic procedures: CT scan, MRI, PET, interventional radiology, radiation
therapy, etc.
12.17.4 Electroconvulsive therapy
12.17.5 Cardiac intervention.
12.18 Management of critically ill patients in intensive care units
12.18.1 Shock states
12.18.1.1 Etiology, classification, pathophysiology
12.18.1.2 Septic shock and life-threatening infection
12.18.1.3 Systemic inflammatory response syndrome
12.18.1.4 Multiple organ dysfunction syndrome
12.18.2 Respiratory care
12.18.2.1 Acute respiratory failure
12.18.2.1.1 Management of respiratory failure
12.18.2.1.2 Monitoring and supportive medical therapy
12.18.2.1.3 Non ventilatory respiratory management : O2 therapy and
toxicity,tracheobronchial toilet, positive airway pressure, respiratory
drugs
12.18.2.2 Ventilatory management: criteria for ventilatory commitment and weaning,
choice of ventilator, mode of ventilation, complications of mechanical
ventilation (e.g. ventilator-induced lung injury)
12.18.2.3 Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome
12.18.2.4 Invasive / noninvasive mechanical ventilation
12.18.3 Anesthesia for critically ill patients

๖๐

12.18.4 Nutrition and metabolic control
12.18.5 Renal replacement therapies
12.18.6 Critical care protocol
12.18.7 Infection control
12.18.7.1 Catheter sepsis
12.18.7.2 Nosocomial infection
12.18.7.3 Antibiotics : antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic, antimicrobial
resistance
12.18.8 Sedation and neuromuscular blocking
12.18.9 Patient transportation
12.18.10 Severity assessment : APACHE score
13. Anesthesiologist non-technical skills (ANTS)
13.1 Team working : Coordinating activities with team, Exchanging information, Using authority
and assertiveness
13.1.1

Assessing capabilities

13.1.2

Supporting others

13.2 Task management
13.2.1

Planning and preparing

13.2.2

Prioritizing

13.2.3

Providing and maintaining standards

13.2.4

Identifying and utilizing resources

13.3 Situation awareness
13.3.1

Gathering information

13.3.2

Recognizing and understanding

13.3.3

Anticipating

13.4 Decision making and evidence-based practices
13.4.1

Identifying options

13.4.2

Balancing risks and selecting options

๖๑

13.4.3

Reevaluating

14. Professionalism
14.1 Medical counseling and communication skills (Verbal/written skill training(OSCE, oral
exam)
14.1.1 Informative and advocative counseling
14.1.2 Disclosure: truth telling, conflict of interest
14.1.3 Breaking bad news
14.1.4 Conflict management
14.2 Ethics: beneficience, non-maleficience, autonomy, confidentiality, truth telling, justice, etc.
14.3 Resource allocations : equity
14.4 End-of-life care : advance directive, Do Not Resuscitation (DNR) orders
14.5 Medicolegal issues :พรบ.และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
14.6 Continuous professional development
15. Quality and safety
15.1 Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP
15.2 Domains, indicators : WHO six domains (effective, efficient, accessible, patient-centered,
equitable, safe), performance or risk indicators (medication errors, adverse event, sentinel
event)
15.3 Assurance and improvement : reporting system, tools and practices
15.4 Adverse outcome : anesthetic accidents, closed claims findings, professional liability, risk
management
15.5 Quality and safety culture
15.5.1

No blame, no shame culture

15.5.2

Supporting system

15.6 Environment and occupational safety
15.6.1

Physical hazards : Occupational safety and health administration standards,
universal precautions and isolation precautions

๖๒

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 O๒ 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

๖๓

ภาคผนวกที่ ๔
Clinical skills in anesthesia
๔.๑ Clinical skills in General (non-subspecialty)
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อ มี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรื อ มีความสาคัญ
ที่นอ้ ยกว่าระดับ ๑ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสัญญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย

ระดับ ๑

ระดับ ๒ ระดับ ๓

Cardiovascular diseases
- Hypertension



- Coronary artery diseases: anticoagulant, S/P stent



- Common congenital heart diseases: ASD, VSD, TOF



- Complex congenital heart diseases: S/P Fontan's operation,
single ventricle, TGA
- Valvular heart disease



- Cardiomyopathy



- Arrhythmias



- Aneurysm



- Congestive heart failure





- Others; heart transplanted patient



Respiratory diseases
- COPD, Asthma



๖๔

โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย

ระดับ ๑

- Upper respiratory tract infection
- Lower respiratory tract infection
bronchiectasis etc.)
- ARDS

ระดับ ๒ ระดับ ๓


(pneumonia, TB,




- Smoking



- Smoke injury



- Aspiration pneumonitis



Neurologic diseases
- Stroke, cerebrovascular accident (CVA)
- Degenerative: dementia, Alzheimer, Amyotrophic lateral
sclerosis,
- Parkinsonism





- Neuromuscular diseases: myasthenia gravis



- Postoperative cognitive disorder



- Post spinal cord injury



GI and hepatobiliary disease
- tumor/cancer



- trauma



- infection , peritonitis



Hematologic disease
- anemia, thalassemia, polycythemia, thrombocytopenia,
thrombophilia
- hematologic malignancy
- anticoagulated





- bone marrow transplantation



Endocrine diseases
- Diabetes mellitus



๖๕

โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย

ระดับ ๑

- Hyper/hypothyroid



- Adrenal dysfunction



- Parathyroid



ระดับ ๒ ระดับ ๓

Collagen vascular diseases
- Rheumatoid arthritis



- Systemic lupus erythematosus



Morbid obesity



Aging



Full stomach


อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี

ระดับ ๑

Preoperative evaluation and preparation



Premedication



Airway management



Anesthetic machine and circuit



Monitoring during anesthesia: general (RCAT standard)



ระดับ ๒

ระดับ ๓

Monitoring during anesthesia: specific
- Neuromuscular monitoring



- Depth of anesthesia monitoring



- Cerebral oximetry



- Electrophysiologic monitoring



- Transesophageal echocardiography



- Central venous pressure



- Pulmonary catheter with/without cardiac output



- Non-invasive cardiac output monitoring
- Arterial line
- Thromboelastogram





๖๖

อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี
Cardiac arrest

ระดับ ๑

ระดับ ๒



Patient blood management
a. Preoperative blood donation
b. Acute normovolemichemodilution
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 ๓

๖๗

ชนิดการผ่าตัด

ระดับ ๑

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



Intraabdominal surgery



Hepatobiliary surgery



ระดับ ๒

ระดับ ๓

Liver transplantation



Laparoscopic surgery



Bariatric surgery



Extremity revascularization



Organ procurement

II.



หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา (Procedural skills)
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)

ชนิดของหัตถการ

หัตถการ

หัตถการ

หัตถการ

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

Face mask ventilation



Supraglottic devices (e.g. LMA)



Intubation
- Conventional (e.g. under anesthesia, awake)



- Fiberoptic



- Video laryngoscope



- Manual-in-line stabilization



- Awake intubation



๖๘

ชนิดของหัตถการ

หัตถการ

หัตถการ

หัตถการ

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

- Blind nasal



Percutaneous tracheostomy



Emergency cricothyrotomy



Arterial line



Central venous pressure
- jugular



- subclavian
- femoral




- peripheral inserted (PICC line)



Pulmonary artery catheterization



Positioning
- Standard (supine, prone, jack-knife, lithotomy, lateral (e.g. kidney,
park bench), trendelenberg, reverse trendelenberg)
- Sitting in neurosurgery
- Sitting (e.g. beach chair)





Regional anesthesia
- Central neural blockade (adult)
spinal



Lumbar epidural



Thoracic epidural



Caudal



Combine spinal-epidural



- Peripheral neural blockade
Airway nerve block



Brachial plexus



Femoral nerve



๖๙

ชนิดของหัตถการ

หัตถการ

หัตถการ

หัตถการ

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

Sciatic nerve



Popliteal



Ankle



Wrist



Transversusabdominis plane block



Cervical plexus



- Bier's block



Ultrasound-guided RA and central venous access
One-lung ventilation (double lumen)




One-lung ventilation (bronchial blocker)



๔.๒ Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ

Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery, vaginal birth
after cesarean delivery (VBAC)
Anesthesia for cesarean delivery
Anesthetic management in complicated obstetrics

ระดับ ๑




ระดับ ๒

ระดับ ๓

๗๐

โรคหรือภาวะ

ระดับ ๑

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 fornon-obstetric surgery
Anesthetic considerations for hysteroscopy
Anesthetic considerations for laparoscopic surgery: TLVH
Anesthetic considerations for tubal sterilization
Molar pregnancy
Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)

II.

ระดับ ๒

ระดับ ๓












หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี

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

หัตถการ

หัตถการ

หัตถการ

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓






๗๑

๔.๓ Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ (Orthopedics)

ระดับ ๑

Tourniquet management



Compartment syndrome



Bone cement



Arthroscopic surgery



Spine surgery



Fat embolism syndrome



Pediatric orthopedic surgery



โรคหรือภาวะ (Trauma)

ระดับ ๑

Advanced trauma life support

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๒

ระดับ ๓



Multiple trauma



Burn



C-spine injury



Massivehemorrhage/shock



Mass casualty



Near drowning



๗๒

II.

หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี

หัตถการระดับ ๑

Rapid infusion system



Intubation with manual-in-line stabilization



Intercostal drainage system



หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓

๔.๔ Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้
I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ

ระดับ ๑

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



ระดับ ๒

ระดับ ๓

๗๓

โรคหรือภาวะ

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

(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)



Shock wave lithotripsy





Renal Disease (Acute kidney injury, decreased kidney function,
ESRD, uremia, oliguria, anuria, inappropriate secretion of



ADH)
II. หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Kidney position

หัตถการระดับ ๑


หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓

๗๔

๔.๕ Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ (ENT)

ระดับ ๑

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 ๒

ระดับ ๓

๗๕

โรคหรือภาวะ (EYE)

ระดับ ๑

Retinal surgery



Penetrating eye injury



Retinoblastoma



ระดับ ๒

Retinopathy of prematurity



Strabismus surgery



Glaucoma



II.

ระดับ ๓

หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี

JET ventilation

หัตถการระดับ ๑


Cricothyroidotomy
Airway management in compromised airway

หัตถการระดับ ๒




หัตถการระดับ ๓

๗๖

๔.๖ Clinical skills in Anesthesiafor Procedures Outside OR
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ

EGD colonoscopy

ระดับ ๑

ระดับ ๒



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 ๓

หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)

๗๗

หัตถการวิสัญญี

หัตถการระดับ ๑

Level of sedation

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓



๔.๗ Clinical skills in Ambulatory Anesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ

ระดับ ๑

Organization of ambulatory unit

ระดับ ๒

ระดับ ๓



Selection of patients, procedures



Anesthetic techniques



Discharge criteria



Postanesthesia care



Patient education



II. หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)

๗๘

หัตถการวิสัญญี

หัตถการระดับ ๑

TIVA, MAC

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓



๔.๘ Clinical skills in Neuroanesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้
I. โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่ าตัด
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และ
มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ

ระดับ ๑

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

ระดับ ๒




ระดับ ๓

๗๙

โรคหรือภาวะ
Transsphenoidal surgery

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓



Cerebrovascular:
- Aneurysm and intraoperative rupture



- Arteriovenous malformation



- Carotid stenosis



- Cerebral revascularization



Traumatic brain injury



Spinal cord injury



Spinal cord surgery



Epilepsy surgery
Hydrocephalus




Pediatric neurosurgery



Awake craniotomy



Surgery for abnormal movement



Interventional neuroradiology



II. หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Scalp block

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓



Transcranial Doppler ultrasonography



Cerebral oximetry



๘๐

Precordial Doppler



Jugular venous saturation



๔.๙ Clinical skills in Pediatric Anesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ/ หรื อมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้
โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
Common congenital heart diseases: ASD, VSD, PDA, TOF

ระดับ ๑

ระดับ ๒



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

ระดับ ๓




Rare/Complicated congenital anomalies



Upper respiratory tract infection



Laryngospasm



Airway obstruction



Laryngeal edema



Emergence delirium



Neonates



Premature babies



Difficult airway



Hypothermia



Malignant hyperthermia



๘๑

โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี

ระดับ ๑

Muscular dystrophy



Glucose, fluid, electrolyte management



Massive bleeding



Postoperative pain management



ระดับ ๒

Gastroschisis/omphalocele



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 ๓

๘๒

II. หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี

หัตถการระดับ ๑

Inhalation induction



Mask ventilation



Under mask technique



Endotracheal intubation in infant and children



Endotracheal intubation in neonate



LMA in pediatric patients



หัตถการระดับ ๒

Fiberoptic intubation in pediatric patients
Ventilator setting in neonate and infant

หัตถการระดับ ๓




Peripheral nerve block
- Ilioinguinal, iliohypogastic nerve block



- Penile block



- Brachial block
Caudal block
Lumbar epidural block





๘๓

๔.๑๐ Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills

ระดับ ที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
Extracorporeal circulation

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓



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



ECMO, etc)
Anesthesia for
- Atrial or ventricular septal defect repair



- Patent ductusarteriosus 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




๘๔

โรคหรือภาวะ

ระดับ ๑

- Electrophysiology study with or without ablation



- Mediastinal mass biopsy or removal



- Mediastinoscope



- Lung (open or video assisted thoracoscopic surgery)



- Chest wall and pleural surgery



- Bronchopleural fistula



- Tracheal surgery



ระดับ ๒

- Lung lavage



- Postoperative pain therapy after lung surgery



- Cardiac catheterization



- Cardioversion



- Bronchial stent

II.

ระดับ ๓



หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการ

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

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓






๘๕

๔.๑๑ Clinical skills in Critical care
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I.

Clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิ ดการผ่าตัดที่ พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี

ระดับ ๑

ระดับ ๒

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





ระดับ ๓

๘๖

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

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
















II. หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้ านอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)

๘๗

หัตถการ
Hemodynamics
- Arterial line
- Central venous line
- Pulmonary artery catheter
- PICC line
- Cardiac output monitoring
Respiratory system
- Intubation (awake / under sedation / RSI)
-Ventilatory setting
- CMV (volume / pressure)
- PSV
- Recruitment maneuver
- Protective lung strategies
- Advanced setting
- Non-invasive mechanical ventilation
- Weaning (spirometry, compliance..etc )
- Waveform analysis
- Lung suction / toilet / expansion
- Oxygen therapy / humidifier
Others
- Renal replacement therapy (RRT)
- Spinal drainage / pressure monitoring
- Hypothermia (Post-resuscitation care)
- Mechanical prophylaxis of DVT
- BIS / EEG
-Cricothyrotomy / Mini-tracheostomy
- Intercostal drainage

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓

























๘๘

๔.๑๒ Clinical skills in Chronic pain
เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่ อไปนี้

I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิ ดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรื อมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรื อภาวะทางวิสัญญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่ งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ

ระดับ ๑

ระดับ ๒

Cancer pain



Neuropathic pain



Chronic musculoskeletal pain



Chronic visceral pain



Chronic ischemic pain



ระดับ ๓

Headache



II. หัตถการด้ านวิสัญญีวทิ ยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต้ องทาได้ ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรื อได้เห็น)

๘๙

หัตถการวิสัญญี

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒

Trigger point eradication



Peripheral nerve analgesia



หัตถการระดับ ๓

Sympathetic block



Brachial plexus analgesia



Spinal analgesia



Epidural analgesia



Patient controlled analgesia



Intravenous lidocaine infusion



Acupuncture



Transcutaneous electrical nerve



stimulation

III.

การประเมินหรือดูแลรักษา

ระดับที่ ๑ การประเมินหรื อดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่แพทย์ประจาบ้านทาด้ วยตนเอง
ระดับที่ ๒ การประเมินและดูแลรักษาที่มีแพทย์ประจาบ้านควรมีโอกาสได้ ทาด้ วยตนเองหรือช่ วยทา
ระดับที่ ๓ การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทา หรือเคยเห็น
การประเมินหรือดูแลรักษา

ระดับ ๑

ซักประวัติผปู้ ่ วยที่มีความปวด



ประเมินความปวดด้านคุณภาพและปริ มาณ



ประเมินผลการระงับปวด



สั่งการรักษาโดยใช้ยาที่ใช้บ่อย



พิจารณาส่ งต่อการรักษาได้ถูกต้อง



ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติ



ประสานงานและปรึ กษากับผูร้ ่ วมการรักษาสาขา
อื่นได้เหมาะสม
เขียนแบบฟอร์ มส่ งปรึ กษาได้ถูกต้อง




ระดับ ๒

ระดับ ๓

๙๐

การประเมินหรือดูแลรักษา

ระดับ ๑

ซักประวัติผปู้ ่ วยที่มีความปวด



ประเมินความปวดด้านคุณภาพและปริ มาณ



ประเมินผลการระงับปวด



สัง่ การรักษาโดยใช้ยาที่ใช้บ่อย



พิจารณาส่ งต่อการรักษาได้ถูกต้อง



แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ องและมีคุณธรรม

ระดับ ๒

ระดับ ๓



ภาคผนวกที่ ๕
Assessment if Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity
Entrusable Professional Activity in Anesthesia
1. Provide preanesthetic evaluation and preparation
2. Provide plan and conductof 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)

๙๑

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 ๑, ๒ patients in non-complicated procedures
2.2. Basic GA ETT
2.3. Basic GA under mask
2.4. Anesthesia for complicated general surgery (ASA ๓, ๔ / complicated surgery)
2.5. General anesthesia for basic obstetric surgery
2.6. Regional anesthesia for basic obstetric surgery
2.7. Anesthesia for complicated obstetric surgery
2.8. Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant
2.9. Anesthesia for pediatric
2.10.Intracranial surgery
2.11.Anesthesia for airway procedure
2.12.Painless labor
2.13.Anesthesia for neonatal / infant surgery
2.14.Anesthesia for open cardiac surgery
2.15.Thoracic anesthesia
2.16.Acute postoperative pain : PCA
2.17.Cancer pain / neuropathic pain

๙๒

EPA and selection for assessment of clinical skills and EPA
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๙๓

DOPS 1 Spinal block เมื่อสิ้ นสุ ด 12เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน .....................................................

Spinal block

วันที.่ ..................................................................
ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน ถูกต้ องสมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

/ ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

1. การเตรี ยมอุปกรณ์
1. เตรี ยมอุปกรณ์ช่วยหายใจ
2. Spinal set, needle, syringe น้ ายาทาความสะอาด
3. ยา: ยาชา, vasopressor
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วย
1. ตรวจสอบอัตราไหลเวียนของน้ าเกลือให้มีความเหมาะสม
2. อธิ บายผูป้ ่ วยให้เข้าใจและให้ความร่ วมมือในการทาหัตถการ
3. Monitoring
4. Position
3. เทคนิคการ block

3.1 Sterile technique
3.2 ขั้นตอนถูกต้อง
3.3 ทดสอบระดับการชา
4. ทราบ complications

4.1 บอก complication ได้, รู ้วิธีการแก้ไข, วิธีป้องการและรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม
…………………………………......…...……………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
ผ่าน*
ไม่ผา่ น
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์ )

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด

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

2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อ
ต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า

๙๔
DOPS 2 Endotracheal intubation เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน .....................................................

วันที.่ ..................................................................
ไม่ ถูกต้อง / ถูกต้ องบางส่ วน /

Endotracheal tube intubation

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
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 styletใส่ ในท่อหายใจ
โดยปลาย styletไม่โผล่ออกมา และตัดปลายงอเป็ นรู ปตัว J
1.4 สายและเครื่ องดูดเสมหะพร้อมใช้งาน
1.5 อุปกรณ์เปิ ดทางเดินหายใจ เช่น facemask, oropharyngeal airway
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วย
2.1 นอนราบ, หนุนศีรษะในท่า sniffing position
2.2 ครอบ mask ถูกวิธี: ครอบทั้งปากและจมูก, ไม่กดตา และ alar nasi
2.3 ช่วยหายใจด้วย mask ได้ (chest movement) ดี, O2 saturation ไม่ลดลง, ช่วย
หายใจ 3นาที
3. เปิ ดปากใส่ laryngoscope โดย head tilt หรื อ cross-finger technique โดยไม่มี trauma,
ปัดลิน้ ได้หมด ปลาย blade อยูบ่ ริ เวณ valleculaยก blade upward และ forward โดย
ไม่ใช้ฟัน เป็ น fulcrum
4. สอดท่อหายใจในหลอดลม ให้ cuff พ้น vocal cord 1-2ซม. (ผูใ้ หญ่)
5. ตรวจสอบตาแหน่งท่อช่วยหายใจ โดยฟังเสี ยงหายใจที่ทรวงอกส่ วนบน 2ข้างเท่ากัน
และฟัง epigastrium ต้องไม่ได้ยนิ เสี ยงลมเข้ากระเพาะ
6. Blow cuff เป่ าลมพอดี คือ บีบ reservoir bag ที่ airway pressure ประมาณ 30ซม.น้ า
แล้วไม่รั่ว
7. ยึดท่อหายใจ โดยใช้ plaster 2เส้น ติดเหนือริ มฝี ปากบนและล่าง ให้ดา้ นเหนียวของ
plaster ต้องพันรอบ ET

บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
อาจารย์ ผ้ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ )

ผ่าน*

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด

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

2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า

๙๕
DOPS 3 RSI เมื่อสิ้นสุด 12เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน .....................................................
วันที.่ .....................................................
ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

Rapid sequence induction

ถูกต้ องบางส่ วน
/ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

1. เตรี ยมอุปกรณ์
1.1 Anesthetic machine and breathing circuit
1.2 Suction catheter and machine พร้อมใช้
1.3 Airway equipments : mask, ETT, stylet, lubricant, Magill forceps
1.4 เช็คเตียงพร้อมสาหรับหัวต่า
2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) ถูกต้องทั้งชนิด และ
ขนาด ฉี ดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ ว
3. อธิบายผูป้ ่ วยถึง procedure
4. จัดท่าผูป้ ่ วยถูกต้องเหมาะสม
5. Preoxygenationถูกต้องเหมาะสม
6. Cricoid pressure กดถูกตาแหน่ง หลังจากผูป้ ่ วยหลับ (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 แล้ว
บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………......…...………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ
ผ่าน*
ไม่ผา่ น
อาจารย์ ผ้ปู ระเมิน ..........................................(ลายเซ็นต์ )

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

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
๑ = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
๒ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
๓ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
๔ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า

๙๖
4. Central venous catheterization (IJV)
5. Arterial line cannulation
6. Lumbar epidural block
DOPS 4, 5, 6เมือ่ สิ้นสุ ด 24 เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่ างน้ อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................

7. Brachial plexus block
8. Fiberoptic assisted intubation
DOPS 7, 8เมือ่ สิ้นสุ ด 36เดือน ต้ องได้ ผลประเมินอย่ างน้ อยระดับ3 : 1ครั้ง

หัวข้ อการประเมิน

วันที.่ ......................................................
ไม่ ถูกต้ อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ องสมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

1. ก่อนทาหัตถการ
- ทราบข้อบ่งชี้ ตาแหน่ง ขั้นตอน
- ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข
- สามารถเตรี ยมผูป้ ่ วยสาหรับทาหัตถการได้เหมาะสม
- สามารถเตรี ยมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring
2. ระหว่างการทาหัตถการ
- เทคนิคปลอดเชื้อ
- ความสามารถในการทาหัตถการ
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาหัตถการ
3. ภายหลังหัตถการ
- สามารถจัดการอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้
- การดูแลผูป้ ่ วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน
4. ทักษะในการสื่ อสารกับ
- ผูป้ ่ วย
- ผูร้ ่ วมงาน
5. Professionalism
- ขอความยินยอมผูป้ ่ วย
- ตระหนักถึงสถานการณ์
- ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม

บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
อาจารย์ ผ้ปู ระเมิน................................................(ลายเซ็นต์)

ผ่าน*

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
๑ = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด

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

๒ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
๓ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
๔ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า

๙๗
Assessment of Clinical skills and EPA ๐๑: Spinal anesthesia in ASA ๑, ๒ patients in non-complicated procedure
เมื่อสิ้นสุด ๑๒เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน..............................................................................

วันที.่ ................................................

๑. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA ๑
๑ ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Labไม่ครบถ้วน
๒ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Labครบถ้วน
๓ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุ ปปั ญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัดและการ
ระงับความรู ้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
๔ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุ ปปั ญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
๒. การเตรี ยมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA ๑
๑พบจุดบกพร่ องที่สาคัญในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
๒พบจุดบกพร่ องเล็กน้อยในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
๓สามารถเตรี ยมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
๓. ทราบข้อดีขอ้ เสี ยของการทา spinal anesthesia EPA ๒
๑ ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
๒ เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
๓ เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรื อข้อเสี ย
๔ เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสี ยและปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรี ยมไว้
๔.การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู ้สึก EPA ๓
๑ ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสี ยแก่ผปู ้ ่ วย
๒ ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
๔ เตรี ยมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
๕ ระดับการชา (anesthetic level)
EPA ๔,๖
๑ ไม่ทราบ anesthetic level
๒ ทราบ anesthetic level
๓ ทราบ anesthetic level และแก้ไขปั ญหาถูกต้องเมื่อ anesthetic level ไม่เหมาะสม
๖.การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหว่างการทา spinal anesthesia
EPA ๔,๖,๘
๑ ไม่ทราบปั ญหาที่เกิดขึ้น
๒ ทราบปั ญหาที่เกิดขึ้น แต่แก้ปัญหาไม่ได้ หรื อแก้ไม่ถูกต้อง
๓ ทราบปั ญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
๗. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด EPA ๔,๖,๘
๑ ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
๒ บอก postoperative pain control หรื อ possible anesthetic complications ได้บางส่วน
๓ บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
๘. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU EPA ๔,๙
๑ ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
๒สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา

๙๘
๓สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้ าระวังต่อเนื่อง
๙. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง

EPA ๖,๗,๑๐

๑ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
๒ลาดับความสาคัญได้บา้ ง ย้งต้องปรับปรุ ง
๓สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
๑๐. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย

EPA ๙

๑ไม่สื่อสารกับผูป้ ่ วย
๒สื่ อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
๓สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
๔สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
๑๑. การสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงาน

EPA ๙,๑๐

๑ไม่สื่อสารกับผูร้ ่ วมงาน
๒สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
๓สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ดีเป็ นส่วนใหญ่
๔สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
๑๒. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
EPA ๗
๑ ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
๒ ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
๓ ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
๔ แก้ไขปั ญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
๕ แก้ไขปั ญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย
๑๓. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA ๑๐
๑ ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
๒ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่วน
๓รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA ๐๒
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน............................................................................(ลายเซ็นต์ ). ............................................................
(ตัวบรรจง)

๙๙
Assessment of Clinical skills and EPA๐๒: Basic GA ETT

เมื่อสิ้นสุด ๑๒เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ :

๒ครั้งAssessment ofClinical skills and EPA ๐๓: Basic GA under mask เมื่อสิ้นสุด ๒๔เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย
ระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน..............................................................................

วันที.่ ...................................................

๑. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA ๑
๑ ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Labไม่ครบถ้วน
๒ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Labครบถ้วน
๓ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุ ปปั ญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป
้ ่ วย การผ่าตัดและการระงับ
ความรู ้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
๔ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุ ปปั ญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
๒. การเตรี ยมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA ๑
๑พบจุดบกพร่ องที่สาคัญในการเตรี ยมผูป
้ ่ วย
๒พบจุดบกพร่ องเล็กน้อยในการเตรี ยมผูป
้ ่ วย
๓สามารถเตรี ยมผูป
้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
๓. Choice of anesthesia
EPA ๒
๑ ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
๒ เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
๓ เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรื อข้อเสี ย
๔ เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสี ยและปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรี ยมไว้
๔.การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู ้สึก EPA ๓
๑ ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสี ยแก่ผป
ู ้ ่ วย
๒ ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
๔ เตรี ยมครบตามมาตรฐาน มีอป
ุ กรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
๕ การให้ยาระงับความรู ้สึกในช่วง Induction EPA ๒,๔,๖
๑ ไม่ทราบชนิ ดและขนาดยาที่เหมาะสม
๒ ทราบชนิ ดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
๓ สัง่ ยาได้เหมาะสม
๖ การเปิ ดทางเดินหายใจ ในช่วง Induction
EPA ๔,๕,๖
๑ open airway ไม่ได้
๒ open airway ได้บางส่ วนแต่ยงั ไม่โล่ง
๓ open airway ได้ดี ในรายที่ไม่ยาก
๔ สามารถ open airway ได้ดี แม้ในรายที่ยาก
๗ การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation EPA ๔,๖
๑ ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที
๒ ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรื อ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที
๓ สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน ๓ นาที

๑๐๐
๘ การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)
EPA ๔,๖,๗,๘
๑ ทางานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
๒ ทางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
๓ ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน
๔ ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน ทราบปั ญหาที่ อาจเกิดขึ้น เตรี ยมการป้ องกันและแก้ไข
๙. การให้สารน้ าระหว่างการผ่าตัด EPA ๔,๖
๑ไม่สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณที่เหมาะสม ไม่รู้ขอ้ บ่งชี้และข้อควรระวังของสารน้ าที่ใช้
๒สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง
๓ สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
๔ สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง

๑๐. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด EPA ๒,๔
๑ ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
๒ บอก postoperative pain control หรื อ possible anesthetic complications ได้บางส่ วน
๓ บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ

๑๑. การให้ยาระงับความรู ้สึกในช่วง emergence EPA ๔,๖
๑ ทางานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
๒ ทางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
๓ ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน
๔ ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน ทราบปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น เตรี ยมการป้ องกันและแก้ไข
๑๒. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU EPA ๔,๙
๑ ส่ งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
๒สามารถส่ งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
๓ สามารถส่ งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้ าระวังต่อเนื่ อง

๑๓. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง

EPA ๗,๑๐

๑ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
๒ลาดับความสาคัญได้บา้ ง ย้งต้องปรับปรุ ง
๓สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี

๑๔. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย

EPA ๙

๑ไม่สื่อสารกับผูป
้ ่ วย
๒สื่ อสารกับผูป
้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
๓สื่ อสารกับผูป
้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
๔สื่ อสารกับผูป
้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ

๑๕. การสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงาน EPA ๙
๑ไม่สื่อสารกับผูร้ ่ วมงาน

๑๐๑
๒สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
๓สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ดีเป็ นส่ วนใหญ่
๔สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา

๑๖. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA ๗

๑ ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
๒ ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
๓ ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
๔ แก้ไขปั ญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
๕ แก้ไขปั ญหาได้ดีเหนื อความคาดหมาย

๑๗. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
๑ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
๒ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่ วน
๓รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA ๐๒

EPA ๑๐

 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทม
ี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน.................................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................................... (ตัว
บรรจง)

๑๐๒
Assessment ofClinical skills andEPA๐๔: Anesthesia for complicated general surgery (ASA ๓, ๔ / complicated surgery)
เมื่อสิ้นสุด ๒๔เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน..............................................................
หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
๒.๒. Specific preparation
2.3. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
๔.๑. อุปกรณ์
๔.๒. ยา
4.3. การเฝ้ าระวัง (general & specific monitoring)
5. Intraoperative

วันที.่ ..............................................
ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ องสมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ องสมบูรณ์

EPA ๑

EPA ๑

EPA ๒
EPA ๓

EPA
๓,๔,๕,๖,๘

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

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้อง /

๑๐๓
ไม่ ปฏิบัติ

6.

7.
8.
9.

5.2.4.4. Hemodynamic
5.2.4.5. Ventilation / Oxygenation
5.2.4.6. Temperature control
5.2.5. Emergence
5.3. Regional anesthesia
5.3.1. Technique
5.3.2. ยา: 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. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
6.2. การส่งต่อข้อมูล
6.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
6.4. Specific postoperative care& complications
management
6.5. การดูแลความปวด
การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA ๔,๘,๙

EPA ๙,๑๐
EPA ๗
EPA ๑๐

 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน......................................................(ลายเซ็นต์ )..............................................(ตัวบรรจง)

๑๐๔
Assessment ofClinical skills and EPA ๐๕: General anesthesia for basic obstetric surgery(เมื่อสิ้ นสุ ด ๒๔เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง)
Assessment ofClinical skills and EPA ๐๖: Regional anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้ นสุ ด ๓๖เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง)
Assessment ofClinical skills and EPA ๐๗: Anesthesia for complicated obstetric surgery (เมื่อสิ้ นสุ ด ๓๖เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง)

ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.........................................................................
หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
๒.๒. 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 ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้ าระวัง (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

วันที.่ ...................................................
ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA ๑

EPA ๑

EPA ๒
EPA ๒

EPA ๓

EPA ๓,๔,๕,๖,๘

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

๑๐๕
หัวข้ อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

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
EPA ๔,๘,๙
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care& complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน
EPA ๙,๑๐
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
EPA ๗
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
EPA ๑๐
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ ) ....................................................... (ตัวบรรจง)

๑๐๖
Assessment of Clinical skills andEPA๐๘: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant
เมื่อสิ้นสุด ๓๖เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน..............................................................................

วันที่

....................................................
๑. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA ๑
๑ ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Labไม่ครบถ้วน
๒ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Labครบถ้วน
๓ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุ ปปั ญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป
้ ่ วย การผ่าตัดและการระงับ
ความรู ้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
๔ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุ ปปั ญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
๒. การเตรี ยมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA ๑
๑พบจุดบกพร่ องที่สาคัญในการเตรี ยมผูป
้ ่ วย
๒พบจุดบกพร่ องเล็กน้อยในการเตรี ยมผูป
้ ่ วย
๓สามารถเตรี ยมผูป
้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
๓. Choice of anesthesia
EPA ๒
๑ ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
๒ เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
๓ เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรื อข้อเสี ย
๔ เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสี ยและปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอื่นเตรี ยมไว้
๔.การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู ้สึก EPA ๓
๑ ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสี ยแก่ผป
ู ้ ่ วย
๒ ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
๔ เตรี ยมครบตามมาตรฐาน มีอป
ุ กรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
๕ การให้ยาระงับความรู ้สึกในช่วง induction
EPA ๒,๔,๖
๑ ไม่ทราบชนิ ดและขนาดยาที่เหมาะสม
๒ ทราบชนิ ดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
๓ สัง่ ยาได้เหมาะสม
๖. สามารถประเมิน anesthetic depthเพียงพอก่อนใส่อุปกรณ์
EPA ๔,๕,๖
๑ไม่ทราบว่าต้อง ประเมิน
๒ทราบว่าต้องประเมิน แต่ประเมินผิด
๓ประเมินได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถแแก้ปัญหาได้ กรณี ใส่ อุปกรณ์ไม่เข้า
๔ประเมินถูกต้อง และแก้ไขปั ญหาได้ กรณี ใส่ อุปกรณ์ไม่เข้า
๗ การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction EPA ๔,๖
๑ ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที
๒ ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรื อ hypoventilation นานเกิน ๓ นาที
๓ สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน ๓ นาที

๑๐๗
๘ การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)
EPA ๔,๖,๗,๘
๑ ไม่ทราบการประเมิน
๒ ทราบแต่ประเมินผิด
๓ ทราบวิธีการประเมิน แต่ไม่สามารถปรับ anesthetic depth ให้สอดคล้องกับ surgical stimuli
๔ สามารถปรับ anesthetic depth ได้เหมาะสมตาม surgical stimuli
๙. การให้สารน้ าระหว่างการผ่าตัด EPA ๔
๑ ไม่สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณที่เหมาะสม ไม่รู้ขอ้ บ่งชี้และข้อควรระวังของสารน้ าที่ใช้
๒สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง
๓สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
๔สามารถเลือกชนิ ดและปริ มาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง

๑๐. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด EPA ๒,๔
๑ ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
๒ บอก postoperative pain control หรื อ possible anesthetic complications ได้บางส่ วน
๓ บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
๑๑. การถอดอุปกรณ์ supraglottic airway EPA ๔,๕,๖
๑ ไม่ทราบเทคนิคการถอดอุปกรณ์
๒ สามารถบอกข้อดี ข้อเสี ย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไม่ครบ
๓ สามารถบอกข้อดี ข้อเสี ย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ แต่เลือกใช้ยงั ไม่เหมาะสม
๔ สามารถบอกข้อดี ข้อเสี ย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ และเลือกใช้ได้เหมาะสม
๑๒. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU EPA ๔,๙
๑ ส่ งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
๒ สามารถส่ งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
๓ สามารถส่ งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้ าระวังต่อเนื่ อง

๑๓. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง

EPA ๗,๑๐

๑ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
๒ลาดับความสาคัญได้บา้ ง ยังต้องปรับปรุ ง
๓สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี

๑๔. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย

EPA ๙,๑๐

๑ไม่สื่อสารกับผูป
้ ่ วย
๒สื่ อสารกับผูป
้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
๓สื่ อสารกับผูป
้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
๔สื่ อสารกับผูป
้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ

๑๕. การสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงาน EPA ๙,๑๐
๑ไม่สื่อสารกับผูร้ ่ วมงาน
๒สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน

๑๐๘
๓สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ดีเป็ นส่ วนใหญ่
๔สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา

๑๖. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
EPA ๗
๑ ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น
๒ ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
๓ ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
๔ แก้ไขปั ญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
๕ แก้ไขปั ญหาได้ดีเหนื อความคาดหมาย
๑๗. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA ๑๐
๑ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
๒ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่ วน
๓รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA ๐๘
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทม
ี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน............................................................................
(ลายเซ็นต์ )........................................................................... (ตัวบรรจง)

๑๐๙
Assessment of Clinical skills andEPA ๐๙: Anesthesia for pediatric
เมื่อสิ้นสุด ๓๖เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
๒.๒. 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 ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้ าระวัง (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

วันที.่ .......................................

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA ๑

EPA ๒

EPA ๒
EPA ๑

EPA ๒,๓

EPA ๔,๕,๖,๗

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

๑๑๐

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ อง สมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

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
7. Postoperative

EPA
๓,๔,๖,๗,๘,๙

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care& complications
management
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA ๙

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA ๗

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA ๑๐

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน.........................................................(ลายเซ็นต์ )................................................. (ตัวบรรจง)

๑๑๑
Assessment of Clinical skills andEPA๑๐: Intracranial surgery
เมื่อสิ้นสุด ๓๖เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน...................................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย (neurologic and other)
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
๒.๒. 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 ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้ าระวัง (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 ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA ๑

EPA ๑

EPA ๒

EPA ๓

EPA
๓,๔,๕,๖,๘

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

๑๑๒
หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ อง สมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

6.1.4.4. Hemodynamic
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.6. Temperature control
6.1.4.7. Management of complications : VAE, bleeding, brain
edema, ruptured aneurysm, etc.
6.1.5. Emergence (early / late)
7. Postoperative

EPA ๔,๘,๙

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, fluid
& electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care& complications management
7.5. การระงับปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA ๙,๑๐

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA ๗

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA ๑๐

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน...............................................................(ลายเซ็นต์ )................................................. (ตัวบรรจง)

๑๑๓
Assessment of Clinical skills andEPA ๑๑: Anesthesia for airway procedure
เมื่อสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia and anesthetic technique
4. Specific considerations
4.1. Airway management และการวางแผนสารอง
4.2. ภาวะแทรกซ้อนขณะทา airway procedure
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ airway management
5.2. ยา
5.3. การเฝ้ าระวัง (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

วันที.่ ................................................

ไม่ ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA ๑

EPA ๑

EPA ๒
EPA ๒

EPA ๓

EPA
๓,๔,๕,๖,๘

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

๑๑๔

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ อง สมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

6.1.4.3. Transfusion management
6.1.4.4. Hemodynamic
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.5. Emergence
6.1.5.1. Airway patency
7. Postoperative

EPA ๔,๙

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care& complications
management
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA ๙,๑๐

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA ๗

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA ๑๐

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................. (ตัวบรรจง)

๑๑๕
Assessment of Clinical skills andEPA๑๒: Painless labor
เมื่อสิ้นสุด ๓๖เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน..........................................

วันที.่ ...................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนการทา painless labor
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนการทา painless labor
2.1. การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย (บอกข้อดี / ข้อเสี ย. วิธีการทา และ
ภาวะแทรกซ้อน)
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 ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์: resuscitation equipment (airway /
vasopressors), O๒, , RA equipment
5.2. ยา: LA and adjuvants
5.3. การเฝ้ าระวัง: ECG, NIBP, SpO๒, 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 ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA ๑,๙

EPA ๑,๙

EPA ๒
EPA ๘

EPA ๓

EPA
๓,๔,๕,๖,๘

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

๑๑๖

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ อง สมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

6.1.7. Ventilation / Oxygenation
6.1.8. Management of complications: IV injection, high
or total spinal, incomplete block, wet tap
6.1.9. Management for conversion to c/s
7. Postpartum

EPA ๔,๙

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปหลังการคลอด
7.4. การดูแลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA ๙

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA ๗

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA ๑๐

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................... (ตัวบรรจง)

๑๑๗
Assessment of Clinical skills andEPA๑๓: Anesthesia for neonatal / infant surgery
เมื่อสิ้นสุด ๓๖เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน..........................................

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

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1 ประวัติ
1.2 ตรวจร่ างกายที่สาคัญ
1.3 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.4 สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่ วมด้วยหรื อไม่ ควรใช้วธิ ีใด
4. Specific consideration
4.1. Neonates: anatomy, physiology, pharmacology
4.2. Surgical problems
4.3. Potential problems
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์: mask, blade, ET ขนาดที่เหมาะสม, anesthetic circuit
5.2. ยา
5.3. การเฝ้ าระวัง (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 ถูกต้อง /
ไม่ ปฏิบัติ
EPA ๑

EPA ๑

EPA ๒
EPA ๖,๗

EPA ๓

EPA ๔,๕,๖

ถูกต้ องบางส่ วน /
ไม่ สมบูรณ์

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

๑๑๘
หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ องสมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

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
7. Postoperative

EPA ๔,๘

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics,
fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care& complications management
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA ๙

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA ๗

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA ๑๐

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................. (ตัวบรรจง)

๑๑๙
Assessment of Clinical skills and EPA๑๔: Anesthesia for open cardiac surgery
เมื่อสิ้นสุด ๓๖เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................................

หัวข้ อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. Anesthetic considerations ตามโรคของผูป้ ่ วย
4.2. การดูแลผูป้ ่ วยตามขั้นตอนก่อนเริ่ ม CPB
4.3. การดูแลผูป้ ่ วยในช่วง CPB
4.4. การดูแลผูป้ ่ วยหลังออกจาก CPB
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้ าระวัง (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

วันที.่ ...................................................

ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ อง สมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

EPA ๑,๒

EPA ๑,๒

EPA ๒
EPA ๒,๔

EPA ๑,๒,๓,๔

EPA ๔,๕,๖,๗

๑๒๐

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ อง สมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

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
7. Postoperative

EPA ๔,๗,๘,๙,๑๐

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care& complications management
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA ๙,๑๐

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA ๗

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA ๑๐

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน......................................................(ลายเซ็นต์ ).......................................................... (ตัวบรรจง)

๑๒๑
Assessment of Clinical skills andEPA๑๕: Thoracic anesthesia
เมื่อสิ้นสุด ๓๖เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน.............................................................

วันที.่ ...................................................

หัวข้ อการประเมิน

1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่ างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (รวมถึง PFT)
1.3. สามารถสรุ ปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
๒.๒. Specific preparation
5.6. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. การปรับ ventilator setting ระหว่างการทา one lung ventilation
4.2. การดูแลและแก้ไขปั ญหา hypoxemia ระหว่างทา one lung ventilation
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ้สึก
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้ าระวัง (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 ถูกต้ อง /
ไม่ ปฏิบัติ

EPA๑

EPA ๑

EPA ๒
EPA ๒

EPA ๓

EPA
๓,๔,๕,๖,๘

ถูกต้ องบางส่ วน / ถูกต้ องสมบูรณ์
ไม่ สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

๑๒๒

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ องสมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

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
7. Postoperative

EPA ๔,๘,๙

7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics,
fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care& complications management
7.5. การดูแลความปวด
8. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ่ วมงาน

EPA ๙,๑๐

9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้น

EPA ๗

10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา

EPA ๑๐

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ )....................................................... (ตัวบรรจง)

๑๒๓
Assessment of Clinical skills andEPA๑๖: Acute postoperative pain : PCA
เมื่อสิ้นสุด ๓๖เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน....................................................... วันที.่ ...................................................

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ องสมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

1. สามารถเลือกผูป้ ่ วยที่เหมาะสมกับการใช้เครื่ อง PCA ได้
2. อธิบายขั้นตอนการใช้ ข้อควรระวังในการใช้ให้กบั ผูป้ ่ วยได้
3. สามารถเลือกยาและตั้ง setting เครื่ องได้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
4. สามารถเขียนใบ order ในการตั้ง PCA และการเฝ้ าระวังภาวะที่อาจ
เกิดขึ้นได้
5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป้ ่ วยได้
6. สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น
7. สามารถให้การแก้ไขเบื้องต้นได้เมื่อเครื่ อง PCA มีปัญหา
8. สามารถสื่ อสารกับแพทย์ผา่ ตัด และพยาบาลประจาตึกในการดูแล
ผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ อง PCA
9. สื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม
เกณฑ์ผา่ น : ทาได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ EPA ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน.............................................(ลายเซ็นต์ )............................................. (ตัวบรรจง)

๑๒๔
Assessment of Clinical skills andEPA๑๗: Cancer pain / neuropathic pain
เมื่อสิ้นสุด ๓๖เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๒ : ๑ครั้ง
ชื่อแพทย์ ประจาบ้ าน...........................................

วันที.่ ...................................................

หัวข้ อการประเมิน

ไม่ ถูกต้อง /

ถูกต้ องบางส่ วน /

ถูกต้ องสมบูรณ์

ไม่ ปฏิบัติ

ไม่ สมบูรณ์

แก้ ปัญหาได้ (ถ้ ามี)

1. ซักประวัติอาการปวดและประเมินอาการปวดเบื้องต้นได้
2. ตรวจร่ างกายเพื่อประเมินอาการปวดเบื้องต้นได้
3. จาแนกชนิดของอาการปวดเบื้องต้นได้
4. เลือกใช้ยาในการรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
5. ทราบภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาและสามารถให้การรักษา
เบื้องต้นได้
6. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป้ ่ วยได้ หลังจากได้รับ
การรักษา
7. สามารถให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับการใช้ยาและภาวะไม่
พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้
8. สื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม
เกณฑ์ผา่ น : ทาได้ถูกต้องทุกข้อ EPA ๒,๓,๔,๖,๘,๙,๑๐
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level ๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
 Level ๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level ๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
 Level ๔ = สามารถปฏิบตั งิ านได้ เอง และควบคุมผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ปู ระเมิน...........................................(ลายเซ็นต์ )............................................... (ตัวบรรจง)

๑๒๕

EPA ๑๘ Deep sedation with Total intravenous anesthesia
R๒เมื่อสิ้ นสุ ด ๑๒เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ จานวน ๒ครั้ง
๑. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
๑ ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Labไม่ครบถ้วน
๒ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Labครบถ้วน
๓ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุ ปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัด
และการระงับความรู ้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
๔ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุ ปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
๒. การเตรี ยมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
๑พบจุดบกพร่ องที่สาคัญในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
๒พบจุดบกพร่ องเล็กน้อยในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
๓สามารถเตรี ยมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
๓.การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู ้สึก
๑ ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสี ยแก่ผปู ้ ่ วย
๒ ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
๔ เตรี ยมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
๔ การให้การ sedation
๑ไม่สามารถบอกระดับการหลับของผูป้ ่ วยที่ให้ sedation ได้
๒สามารถบอกระดับการหลับของผูป้ ่ วยที่ให้ sedation แต่ไม่สามารถ maintain ระดับหลับได้
๓สามารถบอกระดับการหลับของผูป้ ่ วยที่ให้ sedation และสามารถ maintain ระดับหลับได้
๕ การเลือกใช้ยาสาหรับการ sedation
๑ไม่สามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสมได้
๒เลือกใช้ยาได้เหมาะสม แต่ขนาดไม่เหมาะสม
๓เลือกใช้ยาได้เหมาะสม ทั้งชนิดและปริ มาณ
๖ การดูแลทางเดินหายใจในผูป้ ่ วยภายใต้การทา sedation
๑ไม่มีการดูแลทางเดินหายใจ
๒มีการดูแลทางเดินหายใจ แต่ยงั ไม่ดีพอ
๓มีการดูแลทางเดินหายใจให้โล่งดีตลอดการทาหัตถการ
๗. ส่ งต่อข้อมูลที่ PACU
๑ ส่ งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
๒ สามารถส่ งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา
๓สามารถส่ งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้ าระวังต่อเนื่ อง

๑๒๖

Anesthesia non-technical skill
๑. ความสามารถในการบริ หารจัดการระหว่างการให้การระงับความรู ้สึก
๑ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
๒ลาดับความสาคัญได้บา้ ง ย้งต้องปรับปรุ ง
๓สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
๒. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย
๑ไม่สื่อสารกับผูป้ ่ วย
๒สื่ อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
๓สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
๔สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม ทั้งการพูดและภาษากาย และการให้เกียรติผปู ้ ่ วย
๓. การสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงาน
๑ไม่สื่อสารกับผูร้ ่ วมงาน
๒สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
๓สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ดีเป็ นส่ วนใหญ่
๔สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ชดั เจนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๔. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
๑ ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
๒ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
๓ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
๔ แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
๕ แก้ไขปัญหาได้ดีเหนื อความคาดหมาย
๕. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
๑ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
๒ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่ วน
๓รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
*** ระดับศักยภาพโดยรวม ***
๐ = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
๑ = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
๒ = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์ (oral anesthesia)
๓ = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ (อาจารย์ นั่งมุมห้ องได้ )
๔ = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน(ตัวบรรจง)___________________________________
ลายเซ็นต์ ________________________วันที่___________________________

๑๒๗

EPA ๑๙ การให้ ยาระงับความรู้ สึกเฉพาะท่ าควา่
R๒เมื่อสิ้ นสุ ด ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๒ จานวน ๑ครั้ง
R๓เมื่อสิ้ นสุ ด ๖เดือนแรกต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ จานวน ๑ครั้ง
๑. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
๑ ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Labไม่ครบถ้วน
๒ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Labครบถ้วน
๓ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุ ปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัดและการ
ระงับความรู ้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน
๔ ได้ประวัติ,ตรวจร่ างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุ ปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
๒. การเตรี ยมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
๑พบจุดบกพร่ องที่สาคัญในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
๒พบจุดบกพร่ องเล็กน้อยในการเตรี ยมผูป้ ่ วย
๓สามารถเตรี ยมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
๓.การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรู ้สึก
๑ ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสี ยแก่ผปู ้ ่ วย
๒ ขาดอุปกรณ์หรื อยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
๓ มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
๔ เตรี ยมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
๔. การให้ยาระงับความรู ้สึกในช่วง Induction
๑ สัง่ ยาไม่เหมาะสม ไม่ได้ตระหนักถึงภาวะความดันสูงในกระโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น
๒ สัง่ ยาได้เหมาะสม แต่ไม่ได้ตระหนักถึงภาวะความดันสูงในกระโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น
๓ สัง่ ยาได้เหมาะสม โดยตระหนักถึงภาวะความดันสูงในกระโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น
๕. การจัดท่าคว่า
๑ไม่สามารถจัดท่าผูป้ ่ วยเองได้อย่างปลอดภัย
๑จัดท่าได้อย่างปลอดภัยโดยมีผอู ้ ื่นควบคุม
๑จัดท่าได้อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
๑ควบคุมการจัดท่าได้อย่างปลอดภัยและตรวจสอบเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
๖. การให้ยาระงับความรู ้สึกในช่วง Maintenance
๑ ทางานไม่ถกู ขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
๒ ทางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
๓ ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน
๔ ทางานได้ราบรื่ นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น เตรี ยมการป้ องกันและแก้ไข
๗. การmonitor การทางานของ spinal cord
๑ไม่ทราบหลักการเฝ้ าระวัง spinal cord function

๑๒๘

๒ทราบหลักการเฝ้ าระวัง spinal cord function แต่ยงั ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้
๓ทราบหลักการเฝ้ าระวัง spinal cord function สามารถประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิได้
๔ทราบหลักการเฝ้ าระวัง spinal cord function สามารถประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิได้ พร้อมทั้งมีการเลือกใช้
ยาที่เหมาะสมกับ monitor นั้นๆ
๘. การให้การระงับความรู ้สึกในช่วง emergence
๑ ไม่ทราบข้อบ่งชี้ในการถอดท่อหรื อคาท่อหายใจในผูป้ ่ วยผ่าตัด spine
๒ ทราบข้อบ่งชี้ในการถอดท่อหรื อคาท่อหายใจในผูป้ ่ วยผ่าตัด spine
๓ สามารถถอดท่อหรื อส่ งต่อผูป้ ่ วยที่คาท่อหายใจในผูป้ ่ วยผ่าตัด spine ได้อย่างราบรื่ น
๙. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
๑ ไม่ทราบ postop. pain control & possible complications
๒ บอก postop. pain control หรื อ possible complicationsได้บางส่ วน
๓ บอก postop. pain control & possible complications ได้ครบ
๑๐. ส่ งต่อข้อมูลที่ PACU/ICU
๑ ส่ งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
๒ สามารถส่ งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา
๓สามารถส่ งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้ าระวังต่อเนื่ อง
Anesthesia non-technical skill
๑. ความสามารถในการบริ หารจัดการระหว่างการให้การระงับความรู ้สึก
๑ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
๒ลาดับความสาคัญได้บา้ ง ย้งต้องปรับปรุ ง
๓สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
๒. การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย
๑ไม่สื่อสารกับผูป้ ่ วย
๒สื่ อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
๓สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
๔สื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม ทั้งการพูดและภาษากาย และการให้เกียรติผปู ้ ่ วย
๓. การสื่ อสารกับผูร้ ่ วมงาน
๑ไม่สื่อสารกับผูร้ ่ วมงาน
๒สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
๓สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ดีเป็ นส่ วนใหญ่
๔สื่ อสารกับผูร้ ่ วมงานได้ชดั เจนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๔. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
๑ ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น

๑๒๙

๒ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
๓ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
๔ แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึ กษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
๕ แก้ไขปัญหาได้ดีเหนื อความคาดหมาย
๕. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา
๑ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
๒ รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้บางส่ วน
๓รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
*** ระดับศักยภาพโดยรวม ***
๐ = ให้ เป็ นผู้สังเกตการณ์ เท่ านั้น
๑ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่ างใกล้ ชิด
๒ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์ (oral anesthesia)
๓ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมือ่ ต้ องการ (อาจารย์ นั่งมุมห้ องได้ )
๔ = สามารถปฏิบัตงิ านได้ เอง และควบคุมผู้ที่มปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า
ชื่ออาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน(ตัวบรรจง)___________________________________
ลายเซ็นต์ _________________________
วันที่___________________________

๑๓๐

ภาคผนวกที่ ๖
แบบประเมินการปฏิบัติงาน(ทั้งในและนอกเวลาราชการ)
ชื่อ............................................................
๔

๓

๒

๑

๐

เหตุผลถ้าตัดสิ น”ไม่ ผ่าน”

๑. ความรับผิดชอบ
๒. รู้เคส(Hx, PE, Lab, etc.)
๓. การตัดสิ นใจในการให้ยาระงับ
ความรู้สึก(decision making)
๔. ความรู้ดา้ นวิชาการ
๕. การ manage เคสในเวร
๖. การตรงต่อเวลา
□ ผ่าน

□ ไม่ผา่ น

(เกณฑ์ ผ่าน แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑ = ๑๒ คะแนน, ปี ที่ ๒ = ๑๕ คะแนน, ปี ที่ ๓ = ๑๘ คะแนน)

Note: ๑. คะแนน”ผ่าน”ทั้งปี ต้ อง >๘๐% ของใบประเมินทั้งหมด เพือ่ ใช้ ประกอบในการเลือ่ นชั้นปี
๒. ต้ องมีใบประเมินของอาจารย์ แพทย์ ทุกคน
๐ = ให้เป็ นผูส้ ังเกตการณ์เท่านั้น
๑ = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
๒ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
๓ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
๔ = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง และควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า

แพทย์ผปู้ ระเมิน..........................................................
..........................................................

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

ภาคผนวกที่ ๗
เกณฑ์ การปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้ าน
การปฏิบัติงานในเวลาราชการของแพทย์ ประจาบ้ าน
๑. แพทย์ประจาบ้านขึ้นปฏิบตั ิงานตาม rotation ที่กลุ่มงานกาหนด
๒. ปี ๑ รับผิดชอบ ๑ ห้องผ่าตัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ประเมินผูป้ ่ วยและวางแผนการเตรี ยมการระงับความรู้สึก
 เตรี ยมยา และอุปกรณ์ ให้พร้อมสาหรับ การดมยาในเคสของตัวเอง
 รายงานเคสอาจารย์ก่อนเริ่ มเคสทุกครั้ง
 เฝ้ าเคสของตัวเองจนเสร็ จ และไปเตรี ยมเริ่ มเคสใหม่

๑๓๑

 ถ้าเคสในห้องมีปัญหา ให้แพทย์ประจาบ้านเป็ นคนรายงานอาจารย์ดว้ ยตัวเองทุกครั้ง
๓.ปี ๒-๓ ทางานในลักษณะ supervision ดูแลทุกห้องผ่าตัด(ที่อยูใ่ กล้กนั )ของ rotation ที่กาลังขึ้น
ปฏิบตั ิงาน เมื่อเริ่ มเคสเสร็ จแล้ว ให้กลับไปประจาห้องที่ซบั ซ้อนกว่า
๔. สามารถเริ่ มเคสได้ดว้ ยตนเอง ถ้าได้รับอนุญาตจากอาจารย์
๕. แพทย์ประจาบ้านมีหน้าที่ควบคุมดูแลและสอนให้ความรู ้แก่นิสิตแพทย์ ,นักเรี ยนพยาบาล และ
แพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ต่ากว่า
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ ประจาบ้ าน
๑. แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี อยูเ่ วร ๘ วันต่อเดือน (๑๐ เวรต่อเดือน)โดย อยูว่ นั เสาร์ และวันอาทิตย์
อย่างละ ๑ วันต่อเดือน ถ้าเดือนไหนมีวนั หยุดพิเศษ ให้เฉลี่ยกันอยู่
๒. ค่าตอบแทนปฏิบตั ิงานนอกเวลา
 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑ ๕๐๐ บาท/เวร
 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๒ ๗๐๐ บาท/เวร
 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๓ ๙๐๐ บาท/เวร
หมายเหตุ: หัวหน้าแพทย์ประจาบ้านจะมีหน้าที่จดั ตารางเวรของแต่ละเดือน แล้วส่ งให้อาจารย์ผดู ้ ูแล
ตรวจสอบ ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
วันธรรมดา(จานวนเวร/เดือน)
วันหยุดราชการ(จานวนเวร/เดือน)
รวม
จานวน
เวรบ่าย
เวรดึก
วันเสาร์
วันอาทิตย์
เวรต่อ
(๑๖.๓๐-๐๐.๓๐)
(๐๐.๓๐๐๘.๓๐)
เวร เวร เวร เวร เวร เวร เดือน
เช้า บ่าย ดึก เช้า บ่าย ดึก
R๑
๖
๑
๑
๐
๑
๑
๐
๑๐
R๒
๕
๑
๑
๐
๑
๑
๑
๐
๑๐
R๓
๔
๒
๑
๐
๑
๑
๑
๐
๑๐
 ในแต่ละเวรจะมีแพทย์ประจาบ้านปฏิบตั ิงาน ๑-๒ คนต่อเวร
 เวรเช้า เริ่ ม ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น., เวรบ่าย เริ่ ม ๑๖.๓๐ -๐๐.๓๐ น., เวรดึกเริ่ ม ๐๐.๓๐-๐๘.๓๐ น.มาก่อน
เวลาอย่างน้อย ๑๕ นาที
 แพทย์ประจาบ้านที่อยูเ่ วรจะต้องนอนที่ห้องนอนเวร ที่ทางกลุ่มงานจัดไว้ให้เท่านั้นไม่อนุญาตให้
กลับไปนอนที่หอพัก
 กรณี ที่แพทย์ประจาบ้านอยูเ่ วรดึก จะได้หยุดพักในวันรุ่ งขึ้น
 การแลกเวรจะต้องแจ้งให้อาจารย์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน

๑๓๒

แนวทางปฏิบัติ นอกเวลาราชการ
เวร เช้ า-บ่ าย
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ ๑:รับผิดชอบ ๑ ห้องผ่าตัด ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับในเวลาราชการ
 กรณี มี senior resident ในเวรใด ให้ แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 หรื อ 2 รายงานแพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 และ
วางแผนตัดสิ นใจก่อนรายงานอาจารย์
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ ๒,๓: รับผิดชอบเริ่ มเคสทุกเคสในเวร
 Contact พยาบาลห้องผ่าตัดว่าจะมีเคสอะไร และวางแผนว่าจะ manage เคสอย่างไร GA/RA/monitor/แก้
Labอื่นๆ
 รับปรึ กษาจากแพทย์และบุคลากรในกรณี ที่มีการ consult ที่เกี่ยวข้องกับงานวิสญ
ั ญีฯ
 รายงานอาจารย์ ทุกเคส เกี่ยวกับ เคส และแนวทางที่คิดไว้ เพื่อวางแผนทางานร่ วมกัน
 เตรี ยมยา และอุปกรณ์ในห้องให้พร้อม
 หลังจากเริ่ มเคสแล้วเรี ยบร้อยทุกห้อง ให้เฝ้ าเคสห้องที่คิดว่าน่าจะมีปัญหา หรื อเป็ นเคสที่มีความซับซ้อน
เวรดึก๐๐.๓๐-๐๘.๓๐(ต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อย ๑๕ นาที)
แพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ ๒,๓: รับผิดชอบเริ่ มเคสทุกเคส และอยูเ่ ฝ้ าเคสที่คิดว่าต้องเฝ้ าระวังเป็ นพิเศษ
 ถ้าเคสไม่มีปัญหา ให้เริ่ มเคส วางแผนร่ วมกับหัวหน้าวิสญ
ั ญีพยาบาลเวร
 ถ้าเคสมีปัญหา ให้รายงานอาจารย์เพื่อวางแผนในการเริ่ มเคส
 แพทย์ประจาบ้านที่ปฏิบตั ิงานอยูเ่ วรนอกเวลาตั้งแต่ เวลา ๐๐:๓๐-๐.๘.๓๐ น. ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิงานใน
วันรุ่ งขึ้น(กลับได้หลังกิจกรรมวิชาการเสร็ จ)
การไป Premedตอนอยู่เวร
 รายงานตัวกับอาจารย์ที่อยูเ่ วรทุกครั้งที่ข้ ึน และลงเวร
 ให้ออกไป Premed ตอน ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. แต่ถา้ คิดว่าคนไข้เยอะ ใช้เวลานาน ให้โทรมาแจ้ง อาจารย์
เสมอ ( เวลา premed รวมเวลากินข้าวแล้ว)

ภาคผนวกที่ ๘
ระเบียบการลาของแพทย์ประจาบ้ าน
๑. แพทย์ประจาบ้านสามารถลาทุกชนิด (ลาป่ วย, ลากิจ, ลาพักร้อน, ลาคลอด) รวมกันได้ไม่เกิน ๑๐ วัน/ปี โดย
เขียนใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ วันยื่นที่หอ้ งธุรการ กลุ่มงานวิสญ
ั ญีวิทยา
๒. อนุญาตให้แพทย์ประจาบ้านลาได้ไม่เกิน๑คน/วัน/ชั้นปี และไม่เกิน ๒คน/วัน (รวมทุกชั้นปี )
๓. วันลาไม่สามารถสะสมเพื่อใช้ในปี ถัดไปได้
๔. กรณี ที่ลาเกินจะถูกหักวันลาในปี ถัดไปหรื อต้องทางานต่อหลังครบการฝึ กอบรม ๓ ปี
๕. ลาป่ วย, ลาคลอด 30 วัน/ปี สามารถนาวันลาพักผ่อน 3 ปี รวมกันได้ โดยกลุ่มงานฯ จะจัดให้ปฏิบตั ิงานชดเชย
rotation ที่ขาดภายหลัง
๖. กรณี ลาเกิน/ป่ วยนานเกิน 2 เดือน จาเป็ นต้องมีการฝึ กอบรมเพิ่มเติม หรื ออาจจาเป็ นต้องซ้ าชั้น โดยการพิจารณา
จากคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ

๑๓๓

๗.ในแต่ละหน่ วยที่ข้ ึนปฏิบตั ิงาน ต้องมีเวลาขึ้นปฏิบตั ิงาน มากกว่า ๘๐% ของเวลาขึ้นปฏิ บตั ิงานทั้งหมด
เช่ น ในหน่ วยงานศัลยศาสตร์ ต้องขึ้ นปฏิ บตั ิ งาน ๑ เดื อน คิดวันมาทาการตามเวลาราชการได้ ๒๒ วัน
แพทย์ประจาบ้านมีสิทธิ์ ลาได้ ๔ วันทาการ
๘.ไม่ควรลาโดยไม่จาเป็ นโดยเฉพาะห้องผ่าตัดที่มีเวลาผ่านน้อยเช่นห้องผ่าตัดภาควิชาจักษุวิทยาห้องผ่าตัด
ภาควิชาโสตนาสิ กลาริ งซ์วทิ ยาห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ ตกแต่งและ รพ. เด็กห้ามลาในหน่วย CVT
๙. การลาป่ วยต้องมีใบรับรองแพทย์
๙.๑ แจ้งก่อนเวลา๘.๐๐น. เพื่อที่จะได้จดั คนทางานแทน
๙.๒ ในกรณี ที่ลาป่ วยหรื อลากรณี พิเศษให้โทรศัพท์รายงาน อ.กัลยา หวังเรื องสถิตย์ เบอร์
๐๘๖๙๑๐๘๑๗๐หรื อ อ.สาลินี นาคยศ เบอร์ ๐๘๙๗๐๓๙๑๒๑ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ภาคผนวกที่ ๙
สวัสดิการ
๑. หอพัก
โรงพยาบาลจัดหอพักให้สาหรับแพทย์ชายและหญิงโดยห้องพักจะเป็ นห้องชุดมี ๒ห้องนอน (พักห้องละ
๑ คน) ติดต่อขอเข้าพักได้ที่ศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษาบริ เวณหอพักมีให้บริ การ Wireless Internet ตลอด ๒๔ ชม.
๒. ห้องสมุด
- สถานที่ต้ งั อาคารมหิ ดลชั้น ๓ – ๔ (ทางเข้าอยูท่ ี่ช้ นั ๔)
o โทร. ๐-๕๕๒๗-๓๐๐ ต่อ ๒๑๔๐๑ ชั้น ๔
o โทร. ๐-๕๕๒๗-๓๐๐ ต่อ ๒๑๔๐๒ ชั้น๓
- เวลาเปิ ดบริ การ
o วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐น.
o วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.
o ปิ ดวันหยุดนักขัตฤกษ์หรื อวันหยุดชดเชย
- ภายในห้องสมุดมีเปิ ดให้บริ การ มุมตาราภาษาไทย-อังกฤษ,มุมนิตยสาร,บริ การสื บค้นเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต
- การสมัครให้นาบัตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ไปยืน่ ขอทาบัตรห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ หอ้ งสมุด
ได้เลย ยืมหนังสื อได้ครั้งละ ๕ เล่มระยะเวลา ๗ วันช้าปรับวันละ ๕ บาท/เล่ม
๓. โรงพยาบาลพุทธชินราช จัดเงินค่าล่วงเวลา โดยมีหลักเกณฑ์การให้ดงั นี้
แพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๑ จ่ายค่าตอบแทน ๕๐๐ บาท/เวร(๘ ชม.)
แพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๒ จ่ายค่าตอบแทน ๗๐๐ บาท/เวร(๘ ชม.)
แพทย์ประจาบ้านชั้นปี ที่ ๓ จ่ายค่าตอบแทน ๙๐๐ บาท/เวร(๘ ชม.)
5. มีอาคารกีฬาสาหรับออกกาลังกาย
6. มีสวัสดิการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค : ไข้หวัดใหญ่

๑๓๔
7. ตัดเสื้ อกาวน์ส้ น
ั สี ขาวให้คนละ ๓ ตัว

8. การจอดรถมีพ้นื ที่สาหรับจอดรถของเจ้าหน้าที่แพทย์ประจาบ้านสามารถติดต่อขอทาบัตรจอดรถได้ที่
แผนกยานพาหนะโรงพยาบาลพุทธชินราช
ภาคผนวกที่ ๑๐

๑๓๕

๑๓๖

๑๓๗

๑๓๘

๑๓๙

ภาคผนวกที่ ๑๑
ขั้นตอนคาร้ องขอตรวจสอบผลการสอบของ
แพทย์ประจาบ้ านสาขาวิสัญญีวทิ ยา
๑. เขียนคาร้องขอตรวจสอบผลการสอบที่หอ้ งธุ รการวิสัญญีวทิ ยา อาคารรังสี และผ่าตัดชั้น๒ ภายใน
๕ วันทาการ นับจากวันประกาศผลสอบแต่ละครั้ง
๒. ธุ รการนาใบคาร้องฯเสนอต่อประธานหลักสู ตร
๓. ประธานและ/หรื อ คณะกรรมการหลักสู ตรดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบ
ภายใน ๕ วันทาการ นับจากประธานฯได้รับคาร้อง
๔. ธุรการนัดหมายแพทย์ประจาบ้านผูย้ นื่ คาร้องมารับทราบผลการตรวจสอบ
๕. กรณี ตอ้ งการดูกระดาษคาตอบของตนเอง ดูได้กบั ประธานหลักสู ตรและ/หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
เท่านั้น
๖. ไม่อนุญาตให้ดูกระดาษคาตอบหรื อคะแนนของผูอ้ ื่น/ข้อสอบและเฉลย
๗. ระหว่างการตรวจสอบ ห้ามกระทาการใดๆกับเอกสารต่างๆที่ให้ตรวจสอบ (ถ้าแก้ไข
กระดาษคาตอบถือว่าทุจริ ต ผิดจริ ยธรรมขั้นร้ายแรง ปรับตกทันที)
๘. ถ้าไม่มารับฟังผลการตรวจสอบตามนัดหมาย ถือว่าสละสิ ทธิ์ในการตรวจสอบ และไม่สามารถยืน่
ขอตรวจสอบผลการสอบในครั้งนั้นๆอีก

๑๔๐

แบบคาร้ องขอตรวจสอบผลการสอบ
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชิ นราช พิษณุโลก
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ............
เรี ยน ประธานหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขาวิสัญญีวทิ ยา
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกุล..........................................
เลข ว.............................แพทย์ประจาบ้าน ชั้นปี ที่.......................
มีความประสงค์ขอตรวจสอบผลการสอบ.....................................เมื่อวันที่...........................
เหตุผล...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......... ...............................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
..........................................................
(..........................................................) ผูย้ นื่ คาร้อง

 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
..........................................................
(..........................................................)
ประธานหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน สาขาวิสัญญีวทิ ยา
วันที่ ...........................................

๑๔๑

ภาคผนวกที่ ๑๒
เกณฑ์ การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ าน

๑๔๒

ภาคผนวกที่ ๑๓
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์
การจัดการสอน และการประเมินผล
๑

ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม

การจัดการสอน

๑.๑, ๑.๒,๑.๓ , ๑.๔, ๒.๑,

จัดการสอนแบบบรรยาย, workshop,

๒.๒, ๓.๓, ๕.๓

ปฏิบตั ิ, conference, MM, topic
review, journal club

วิธีการประเมิน
- ด้านทฤษฎี: MCQ, MEQ, oral
- ด้านปฏิบตั ิ : EPA, DOP, แบบประเมินการ
ปฏิบตั ิงาน(ทั้งในและนอกเวลาราชการ)
-แบบประเมินการทา activity

๒

๑.๕ respiratory care
๑.๖ pain

Elective สถาบันที่มีความพร้อมอย่าง -แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน(สาหรับelective)
ละ ๑ เดือน

-EPA 17 cancer/neuropathic pain

๓

๓.๑ ดาเนินการวิจยั ทางการ ทางานวิจยั ๑ เรื่ อง ระหว่างการ
แพทย์
ปฏิบตั ิงาน ๓ ปี

๔

๓.๒ วิพากษ์บทความฯ

journal club

-แบบประเมินการทา journal

๕

๔.๑นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย

conference, MM, topic review,

-แบบประเมินการทา activity

และอภิปรายปัญหา

journal club, แพทย์ประจาบ้านปี ที่

๔.๒ ถ่ายทอดความรู ้และ

ติดตามการดาเนินงานวิจยั ตามเป้ าหมายและเวลา

๒-๓

ทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาฯ
๖

๔.๓ สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่

ปฏิบตั ิ, workshop(ANTS)

ญาติได้อย่างถูกต้องและมี

สื่ อสารกับผูป้ ่ วย เช่น DOP 4-8 ข้อ4,

ประสิ ทธิ ภาพ
๗

-แบบประเมิน EPA และ DOP เรื่ องทักษะการ

EPA๐๑ ข้อ ๑๐, EPA๐๒ ข้อ ๑๔ เป็ นต้น

๔.๔ มนุษยสัมพันธ์กบั

การทางานเป็ นทีมร่ วมกับวิสญ
ั ญี

ผูร้ ่ วมงาน

พยาบาล ศัลยแพทย์ และแพทย์ใช้ทุน/ พยาบาล
แพทย์ประจาบ้านที่เกี่ยวข้อง

-แบบประเมินผลการทางาน สาหรับวิสญ
ั ญี

-แบบประเมินผลการทางาน สาหรับศัลยแพทย์
และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน

๑๔๓

ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม
๘

การจัดการสอน

วิธีการประเมิน

๔.๕ ที่ปรึ กษาและให้

การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน(ทั้งในและนอกเวลา

คาแนะนาแก่แพทย์และ

แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๒,๓ มีหน้าที่

ราชการ)

บุคคลากร

manage เคส, วางแผนการให้ยาระงับ

๕.๕ คานึงถึงผลประโยชน์
ส่ วนรวม
๖.๓ ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพ

ความรู ้สึกซึ่ งรวมถึงการรับการ
ปรึ กษาจากแพทย์และบุคคลากร ก่อน
รายงานเคสอาจารย์

อย่างเหมาะสม
๙

๕.๑ มีคุณธรรม จริ ยธรรม

สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในการ -แบบประเมิน EPA และ DOP เรื่ องทักษะการ

และเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วย

สอนภาคปฏิบตั ิ เช่น

ญาติ ผูร้ ่ วมงาน เพื่อนร่ วม
วิชาชีพและชุมชน

-คานึงถึงความปลอดภัยของคนไข้
ลดความเสี่ ยงต่อการเกิด

๕.๔ มีความรับผิดชอบต่อ ภาวะแทรกซ้อน
งานที่ได้รับมอบหมาย

-การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
-การตรงต่อเวลา, ความรับผิดชอบ

สื่ อสารกับผูป้ ่ วย เช่น DOP 4-8 ทักษะการสื่ อสาร
กับผูป้ ่ วย ญาติ และผูร้ ่ วมงาน การขอความยินยอม
จากผูป้ ่ วย ตะหนักถึงสถานการณ์ ขอความ
ช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
-แบบประเมินผลการทางาน สาหรับวิสญ
ั ญี
พยาบาล
-แบบประเมินผลการทางาน สาหรับศัลยแพทย์
และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจาบ้าน

๑๐

๑๑

๕.๒ มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่
เทคนิค

simulation(ANTS)

-แบบประเมิน EPAด้าน anesthesia non-technical
skill เช่น EPA ๑๘

๖.๑ มีความรู ้เกี่ยวกับระบบ แพทย์ประจาบ้านปี ที่1 ร่ วมกัน
สุ ขภาพของประเทศ
นาเสนอเรื่ อง “ ระบบสุ ขภาพของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับวิสญ
ั ญี เช่น
นาเสนอความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ การรักษา
สิ ทธิ ของผูป้ ่ วย มาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม”

แบบประเมินการทา activity

๑๔๔

๑๒ ๖.๒ มีความรู ้และมีส่วน
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของ
ร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล, patient safety, crisis
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
management, กระบวนการคุณภาพ
และความปลอดภัย ทางวิสญ
ั ญี, การ
ดูแลและใช้เครื่ องมือด้านวิสญ
ั ญีอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ

ประเมินภาพรวมในแบบประเมินการปฏิบตั ิงาน
(ทั้งในและนอกเวลาราชการ)

