หลักสู ตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิชาวิสัญญีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หลักสู ตร
(ภาษาไทย)
หลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(ภาษาอังกฤษ) Siriraj Anesthesia Residency Training Curriculum
๒. ชื่ อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญี วิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Anesthesiology
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
ว.ว. สาขาวิสัญญีวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Diploma Thai Board of Anesthesiology
๓. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๔. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ภาควิชาวิสัญญีวิทยากาหนดพันธกิจด้านการศึกษาของหลักสู ตร
“เพื่อสร้ างบัณฑิตที่มคี ุณภาพและจริยธรรมเป็ นเลิศระดับสากล”
โดยฝึ กอบรมวิชาวิสัญญีวิทยา ให้บณ
ั ฑิตมี ความรู ้ทกั ษะด้านวิสญ
ั ญีวิทยา และมีความสามารถในการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่ อง ความสามารถด้านการวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ การสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์ การทางานเป็ นที ม การบริ หาร
จัดการ ความรู ้ความเข้าใจในระบบสุ ขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีก ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงาน และองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุดต่อการบริ การทางวิสัญญี

ดังนั้น การเรี ยนในภาคทฤษฎีอย่างเดียวจึงไม่สามารถท าให้เป็ นวิสัญญีแพทย์ได้ แพทย์ผูฝ้ ึ กอบรมต้องนา
ความรู ้ ทักษะต่างๆ มาบูร ณาการฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจนชานาญในระหว่างทางอาจมีภาวะแทรกซ้อนหรื อภาวะวิกฤติที่
เกิดขึ้นนั้น ยังทาให้แพทย์ประจาบ้านได้ฝึกฝนเพิ่มเติมด้วย
ภาควิชาฯใช้หลักการของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นศูนย์กลาง เพื่อกระตุน้ เตรี ยมความพร้อมและสนับสนุ นให้ ผู ้
เข้ารั บ การฝึ กอบรมได้แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องตนเองและได้ส ะท้อนการเรี ย นรู ้ น้ ัน ๆ
(self-reflection) และชี้นาผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมโดยอาศัยหลักการของการกากับดูแล (supervision) การประเมินค่า
(appraisal) และการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (feedback) อย่างเป็ นระบบ
๕. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยาต้องมีคุณสมบัติ และความรู ้ความสามารถขั้น
ต่าตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้
๑) การดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
๑.๑ มีทกั ษะในการดูแลด้านวิสัญญีวิทยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ ภาวะแทรกซ้อนจากการ
ระงับ ความรู ้สึก
๑.๒ มีทกั ษะในการระงับความรู ้สึกแบบทัว่ ไป เฉพาะส่ วน และเฝ้าระวังระหว่างการระงับความรู ้สึก
ในผูป้ ่ วยโรคต่างๆ
๑.๓ มีทกั ษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)
๑.๔ มีทกั ษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)
๑.๕ มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยวิกฤต และ การบาบัดทางระบบหายใจ (respiratory care)
๑.๖ มีทกั ษะในการดูแลและรักษาความปวด
๒) ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้ าน (Medical
knowledge and Skills)
๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้นื ฐานของร่ างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญีวิทยา
๒.๒ มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา
๓) การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง(Practice-based Learning and Improvement)
๓.๑ ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
๓.๒ วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
๓.๓ เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๔) ทักษะปฏิ สัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
๔.๑ นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๔.๒ ถ่ายทอดความรู ้และทักษะ ให้แพทย์นกั ศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
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๔.๓ สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ และผูป้ ่ วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
๔.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๔.๕ เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา
๕) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วยญาติผรู ้ ่ วมงานเพื่อนร่ วมวิชาชีพและชุมชน
๕.๒ มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills)
๕.๓ มีความสนใจใฝ่ รู ้และสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
๕.๔ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๕.๕ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๖) การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
๖.๑ มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุ ขภาพของประเทศ
๖.๒ มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
๖.๓ ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม(Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับ เปลี่ยนการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุ ขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๖.๑ วิธีการให้การฝึ กอบรม
๑). สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
จัดตารางการฝึ กอบรมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน โดยมีการมอบหมายให้ผรู้ บั
การฝึ กอบรม มีความรับผิดชอบต่าง ๆ ในความควบคุมของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรมดังต่อไปนี ้
ก. แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี ๑ เรียนรูเ้ กี่ยวกับการดูแลทางวิสญ
ั ญีระดับไม่ซบั ซ้อน ได้แก่
- การระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป
- การระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้าง
- การระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ
- การระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดสูติ-นรีเวชวิทยา
- การระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
- การระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดจักษุ โสต ศอ นาสิก
- การดูแลผูป้ ่ วยทางวิสญ
ั ญีนอกห้องผ่าตัด
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ข. แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี ๒, ๓ เรียนรูเ้ กี่ยวกับการดูแลทางวิสญ
ั ญีระดับซับซ้อน ได้แก่
- การดูแลทางวิสญ
ั ญีของแพทย์ประจาบ้านปี ท่ี ๑ ในระดับที่ซบั ซ้อน
- การระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก
- การระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท
- การระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยเด็กและทารกที่มารับการผ่าตัดต่างๆ
- การดูแลผูป้ ่ วยระยะวิกฤตและในหออภิบาล
- การดูแลผูป้ ่ วยปวดเฉียบพลันและเรือ้ รัง
- อายุรศาสตร์หน่วยโรคหัวใจและโรคปอด
- การดูแลระบบหายใจ (respiratory care and inhalation therapy)
- วิชาเลือก
๒). ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
ก. แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี ๑ เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ ฐานประยุกต์ (Correlated basic
medical science) และวิสญ
ั ญีวิทยาทั่วไป
ข. แพทย์ประจาบ้านปี ท่ี ๒, ๓ เรียนและปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของวิสญ
ั ญีวิทยา
ค. แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น interesting case, morbiditymortality conference, journal club เป็ นต้น
ง. แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ได้รบั การฝึ กอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และ เครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ใน
วิสญ
ั ญี วิทยา
๓). การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ควร
ก. มีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
ข. ปฏิบตั ิงานสอนนิสติ นักศึกษาแพทย์ หรือนักศึกษาวิสญ
ั ญีพยาบาล(ถ้ามี) หรือแพทย์ประจาบ้าน
รุน่ หลังได้
ค. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
ง. ต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional
study โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลักหรือร่วม
๔). ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์ประจา
บ้านทุกชัน้ ปี ตอ้ ง
ก. เรียนรูเ้ กี่ยวกับทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
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ข. ปฏิบตั ิงานสอนนิสติ /นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาวิสญ
ั ญีพยาบาล(ถ้ามี) และแพทย์ประจาบ้าน
รุน่ หลัง
ค. นาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาในกิจกรรมวิชาการได้ เช่น case conference เป็ นต้น
๕). ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี ตอ้ ง
ก. เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรูท้ างด้านบูรณาการทางการแพทย์
ข. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วย โดยเข้าอบรม counseling และ
anesthesia non-technical skills
๖). การปฏิบตั ิงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
แพทย์ประจาบ้านทุกชัน้ ปี มีประสบการณ์การเรียนรูเ้ กี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, patient
safety, crisis resource management, กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางวิสญ
ั ญี รวมทัง้
ระบบประกันสุขภาพของชาติ
๖.๒ เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๑). ความรู พ้ นื ้ ฐานของวิสญ
ั ญีวทิ ยา และระบบทีเ่ กีย่ วข้อง ใน ภาคผนวกที่ ๓ (ปรับปรุงหลักสูตร
๒๕๕๘)
๒). โรคหรือภาวะของผูป้ ่ วย แบ่งเป็ น
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญี หรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจา
บ้าน อาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรู โ้ ดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟั งบรรยาย และสถาบัน
ฝึ กอบรมควรจัดให้มีการเรียนรูโ้ รคในกลุ่มนีอ้ ย่างพอเพียง
ตามทีก่ าหนดใน clinical skills ด้านต่างๆ ใน ภาคผนวกที่ ๔
๓). หัตถการทางวิสญ
ั ญีวิทยา แบ่งเป็ น
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต้องทาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
ตามทีก่ าหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ ใน ภาคผนวกที่ ๕
๔) การดูแลผูป้ ่ วยตามสมรรถนะของวิสญ
ั ญีแพทย์ [Entrustable professional activity (EPA)] คือ
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๑. การประเมินและเตรียมผูป้ ่ วยก่อนการระงับความรู ส้ กึ (Provide preanesthetic evaluation
and preparation)
๒. การวางแผนและดาเนินการดูแลผูป้ ่ วยระหว่างการระงับความรู ส้ กึ (Provide plan and
conduct of anesthesia)
๓. การใช้และแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวังผูป้ ่ วยและเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Use and
interpret anesthetic monitoring and equipment)
๔. การดูแลผูป้ ่ วยระหว่างและหลังการระงับความรู ส้ กึ (Provide intra and post anesthetic
care)
๕. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Manage airway)
๖. การมีทกั ษะทางเทคนิคทางวิสญ
ั ญีวิทยา (Demonstrate technical skills)
๗. การจัดการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation)
๘. การจัดการภาวะแทรกซ้อนระหว่างการระงับความรู ส้ กึ หรือระหว่างการผ่าตัด (Manage perianesthetic /peri-procedural complications)
๙. การมีทกั ษะปฏิสมั พันธ์การสื่อสาร และการทางานเป็ นทีม (Demonstrate communication
and team working skills)
๑๐.การแสดงออกถึงความเป็ นมืออาชีพและทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Demonstrate
professionalism and non-technical skills)
ตามทีก่ าหนดใน assessment of entrustable professional activity ด้านต่างๆ ตาม
กาหนดเวลาทีส่ มควรจะทาได้ (milestones) ในภาคผนวกที่ ๕
ตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency ด้านต่างๆ
Competency
Patient care
Medical knowledge
Practice based learning
& improvement
Interpersonal &
Communication skills
Professionalism
System based practice

EPA1



EPA2



EPA3



EPA4



EPA5



EPA6



EPA7



EPA8
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๕). การเรียนรูท้ างด้านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสือ่ สาร (Interpersonal and Communication Skills)
๑. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์, ผูร้ ว่ มงาน, ผูป้ ่ วยและญาติ
๒. การดูแลผูป้ ่ วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต
๓. การบอกข่าวร้าย
๔. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
๕. การบริหารจัดการ difficult case
๖. การตระหนักรู พ้ ืน้ ฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
ข. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๑. การบริบาลโดยมีผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง patient-centered care
- การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
- คานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผูป้ ่ วย
๒. พฤตินิสยั
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินยั
- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผูป้ ่ วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้
ดีท่ีสดุ
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. จริยธรรมการแพทย์
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์สว่ นตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติ สิทธิ และรับฟั ง
ความเห็นของผูป้ ่ วย ในกรณีผปู้ ่ วยไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณี
ญาติและผูป้ ่ วยร้องขอตามสิทธิผปู้ ่ วย
- การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีท่ีผปู้ ่ วย ตัดสินใจ
ไม่ได้ตอ้ งสามารถเลือกผูต้ ดั สินใจแทนผูป้ ่ วยได้
- การปฏิบตั ิในกรณีท่ีผปู้ ่ วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอนั ตราย
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
๔. การเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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- การกาหนดความต้องการในการเรียนรูข้ องตนเอง
- การค้นคว้าความรู ้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ดว้ ยตนเอง
- การประยุกต์ความรูท้ ่ีคน้ คว้ากับปั ญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู ้
- การถ่ายทอดความรูแ้ ก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผูป้ ่ วยและญาติ
ค. การปฏิบตั งิ านให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
- ความรู เ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ เช่น ระบบประกัน
สุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็ นต้น
- ความรู แ้ ละมีสว่ นร่วมในระบบการประกันคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย และกระบวนการ
hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
- ความรู เ้ กี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine)
เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็ นต้น
- ความรู เ้ กี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
- หลักการของการบริหารจัดการ
- บทบาทของการแพทย์ทางเลือก
ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู จ้ ากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)
- ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
- การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบทีมสหวิชาชีพ
- การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
- การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
- การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
- การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
- การประเมินความพอใจของผูป้ ่ วย
- การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุม่ งาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย
เป็ นต้น
๖.๓ การทาวิจัย

ขั้นตอนการทางานวิจัย เพือ่ วุฒบิ ัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
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แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรือ cross
sectional อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือทา systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน ๓ ปี โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก/ร่วม งานวิจยั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี ้
๑. จุดประสงค์ของการวิจยั
๒. วิธีการวิจยั
๓. ผลการวิจยั
๔. การวิจารณ์ผลการวิจยั
๕. บทคัดย่อ
คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เป็ นผลงานที่รเิ ริ่มใหม่ หรือเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทัง้ ในและต่างประเทศ แต่
นามาดัดแปลงหรือทาซา้ ในบริบทของสถาบัน
๒. แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์ผดู้ าเนินงานวิจยั ทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจยั ใน
คน และ good clinical practice (GCP)
๓. งานวิจยั ทุกเรื่องต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฯของสถาบัน
๔. งานวิจยั ทุกเรื่อง ควรดาเนินภายใต้ขอ้ กาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยั ที่ถกู ต้องและเหมาะสม
กับคาถามวิจัย
๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ
สิ่งทีต่ ้องปฏิบัตสิ าหรับการดาเนินการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้ป่วย
๑. เมื่อได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดาเนินการทาวิจยั ตามข้อตกลง
โดยเคร่งครัด
๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชีแ้ จงผูป้ ่ วยหรือผูแ้ ทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจยั
ต้องให้สาเนาแก่
ผูป้ ่ วยหรือผูแ้ ทนเก็บไว้ ๑ ชุด
๓. ให้ระบุในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรือผูป้ ่ วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจยั ของผูป้ ่ วย
๔. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจยั ที่ผา่ นการอนุมตั ิแล้ว โดยการกระทาดังกล่าวไม่ได้
เป็ นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ยกเว้นได้มี
การระบุและอนุมตั ิในโครงการวิจยั แล้ว และผูว้ ิจยั หรือคณะผูว้ ิจยั ต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้
ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลผูป้ ่ วย
๕. กรณีท่ีโครงการวิจยั กาหนดให้ทาการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามปกติ
หากมีผลลัพธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรกั ษาผูป้ ่ วย
ให้ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้งผูท้ ่ีเกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
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๖. หากเกิดกรณีอ่นื นอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั
หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ยอ้ นกลับไปใช้หลักพืน้ ฐาน ๓ ข้อ
ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
๖.๑ การถือประโยชน์สขุ ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับผูป้ ่ วย
๖.๒ การเคารพสิทธิของผูป้ ่ วย
๖.๓ การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รบั บริการทางการแพทย์
ตามมาตรฐาน
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจาบ้านวิสญ
ั ญีวิทยาต้อง
บรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และ ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการ
ประเมินคุณสมบัติผทู้ ่ีจะได้รบั วุฒิบตั รฯ เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม ดังนัน้ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องรับผิดชอบการ
เตรียมความพร้อมให้กบั แพทย์ประจาบ้านของสถาบันตนเองตัง้ แต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิน้ สุดการ
ทางานวิจยั และจัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่งราชวิทยาลัยฯ ทัง้ นีส้ ถาบันฝึ กอบรมจะต้องรายงาน
ชื่องานวิจยั อาจารย์ท่ีปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ
เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทั่วถึง
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึ กอบรม)
ระยะเวลาประมาณการมีดงั นี ้
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
๖
จัดเตรียมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
๙
จัดทาโครงร่างงานวิจยั
๑๒
สอบโครงร่างงานวิจยั
๑๓
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทัง้ ภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
๑๕
เริ่มเก็บข้อมูล
๒๑
นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั
๓๐
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลงานวิจยั
๓๑
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปรับแก้ไข
๓๓
ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ
ให้ทาการประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รภาคปฏิบตั ิ
ขัน้ สุดท้าย
การรับรอง วุฒบิ ตั ร สาขาวิสัญญีวิทยา ให้มคี ุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (ว.ว.) สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้
ถือเป็ นสิทธิสว่ นบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึ กอบรม
โดยให้เป็ นไปตามความสมัครใจของแต่ละ
สถาบันที่ให้การฝึ กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจาบ้านมี
ความประสงค์ดงั กล่าว
ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึ กอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนว่าจะรับการ
ฝึ กอบรมที่มีโอกาสได้รบั ทัง้ ว.ว.และการรับรองวุฒิดงั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีนีผ้ เู้ ข้าอบรม
จะต้องมีผลงานวิจยั โดยที่เป็ นผูว้ ิจยั หลัก และผลงานนัน้ ต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับ
ในกรณีท่ีสถาบันฝึ กอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ
ว.ว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน้ มีสิทธิ์ท่ีจะไม่จดั การฝึ กอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน้ ต้องแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านทราบตัง้ แต่วนั เริ่มเปิ ดรับสมัครเข้าเป็ น
แพทย์ประจาบ้านไปจนถึงวันที่เริ่มเปิ ดการฝึกอบรม ในกรณีท่ีสถาบันฝึ กอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง ว.ว.
ให้มีคณ
ุ วุฒิดงั กล่าว แต่มีทรัพยากรจากัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากร
จากสถาบันอื่นมาช่วยได้
ั ญีวิทยาแล้ว หากมีความประสงค์จะ
การที่แพทย์ประจาบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รบั วุฒิบตั รสาขาวิสญ
ให้ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ดาเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบตั ร สาขาวิสญ
ั ญี
วิทยา มีคณ
ุ วุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ จะต้องทาให้ผลงานวิจยั หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจยั ที่ส่งมาให้
ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ในครัง้ นัน้ มีลกั ษณะดังนี ้
๑. ผลงานวิจยั ต้องได้รบั การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รบั การตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ทัง้ นีร้ ายชื่อวารสารที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลดังกล่าวให้พิจารณา ณ วันที่ผลงานทางวิชาการได้รบั การเผยแพร่ในวารสารนัน้ ๆ วารสาร
ทางวิชาการที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด ได้แก่วารสารที่มีช่ืออยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดงั ต่อไปนี ้
- ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ;
TCI) เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุม่ ที่ ๑ คือวารสารที่ผา่ นการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่
ในฐานข้อมูล ASAEN Citation Index (ACI) และกลุ่มที่ ๒ คือวารสารที่อยูร่ ะหว่างการ
ปรับปรุ งคุณภาพ
เพื่อขอการรับรองจาก
TCI
และอยู่ในฐานข้อมูลของ
TCI
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html)

- ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่
 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost
and then academic search premier)
 Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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 BIOSIS (http://www.biosis.org)
 CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
 EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
 ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then
H.W.Wilson)
 Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
 Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
 INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
 MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
 MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
 PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
 SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
 Scopus (http://www.info.scopus.com)
 Social Science Research
Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
 Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
๒. ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
ในกรณีท่ี ว.ว. ของท่านได้รบั การรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก”
ราชวิทยาลัยฯ แนะนาว่า ห้ามใช้คาว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้าม
เขียนคาว่า ดร. นาหน้าชื่อตนเอง แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี ้ มาใช้ให้
ท่านเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คมุ วิทยานิพนธ์ หรือ
เป็ นวุฒิการศึกษาประจาสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี ้
- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จานวนกี่ท่าน จาก ว.ว.
- มีอาจารย์ “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จานวนกี่ท่าน
ดังนัน้ วุฒิบตั รฯ หรือ หนังสืออนุมตั ิฯ ของท่านที่ได้รบั การรับรองวุฒิการศึกษานี ้ อาจจะมีคาว่า “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านัน้
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๖.๔ จานวนปี ของการฝึ กอบรม ๓-๕ ปี
ภาควิชามีการปรึกษากับคณาจารย์ในภาคและมีการปรับระบบการเรียนโดยมีการขยายเวลา อย่างต่่า 3 ปี เพื่อให้
สามารถพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ให้พร้อม แต่สามารถขยายเวลาการฝึกอบรมออกเป็น 5 ปี โดยดูจากการประเมิน
milestone ที่มีการท่าไว้และการประเมินอื่นๆ ในเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
๑.แผนการฝึ กอบรมภาคทฤษฎี
หัวข้ อ
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 1
1.Interhospital lectureจานวน 18 ครั้ง
2.lecture APS จานนวน 1 ครั้ง
3. lecture ventilatior
4.workshop APS จานวน 1 ครั้ง
5.workshop critical appraisal จานวน 2 ครั้ง
6.workshop anesth machine จานวน 1 ครั้ง
7.workshop Difficult Airway จานวน 1 ครั้ง
8.workshop Counseling จานวน 1 ครั้ง
9.workshop simulation
10.workshop ventilator
11.workshop IC
12.CPR
13.workshopRapid sequence induction (RSI)
14. Safety camp for resident
แพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2-3
1.lecture Pain จานวน 5 ครั้ง
2.lectureCVT จานวน 6 ครั้ง
3.lecture ICU จานวน 10 ครั้ง
4.lecture PBL ชั้นปี ละ 5 ครั้ง
5.lectureventilator-R2-3 จานวน 1 ครั้ง
6.workshop PNB-R2 จานวน 1 ครั้ง/ปี
7.โครงการศึกษาดูงานระบบแก๊ส-R2
8.workshop simulation-R2-3 จานวน 1 ครั้ง
9.workshop ventilator-R2-3 จานวน 1 ครั้ง
รวมจานวนชั่วโมงตลอด3 ปี การศึกษา

จานวน
ชั่วโมง/ครั้ง

8 ชม.
4 ชม.
3 ชม.
8ชม.
3 ชม.
3 ชม.
2 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
16 ชม.
2ชม.
8 ชม
2 ชม.
1 ชม.
1 ชม.
1.5 ชม.
1.5 ชม.
3 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
8 ชม.
280 ชม.
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กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อที่ใช้
การเรียนกรสอน
-อภิปรายบรรยายผ่าน
เครื่ องฉายภาพ
Workshop
-อภิปราย บรรยายผ่าน
เครื่ องฉายภาพ ปฏิบตั ิจริ ง
กับผูป้ ่ วยจาลองหรื อ
หุ่นจาลอง อุปกรณ์พิเศษ

อาจารย์ ผู้สอน

- คณาจารย์ประจา
แต่ละสถาบันที่
จัดการเรี ยนการ
สอนinterhospital
- คณาจารย์ประจา
ภาควิชาวิสัญญี
วิทยาและ
คณาจารย์ต่าง
ภาควิชาฯ และ
พยาบาล คณะฯ
-งานระดับ
การศึกษาหลัง
ปริ ญญา คณะฯ
- คณาจารย์ประจา
ภาควิชาวิสัญญี
วิทยาและ
คณาจารย์ต่าง
ภาควิชาฯ และ
พยาบาล คณะฯ
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๒.แผนการฝึ กอบรมภาคปฏิบัติ
ภาควิชาฯวางแผนการฝึ กอบรมให้แพทย์ประจาบ้านได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลายใน
สาขาวิชาหรื อหน่วยต่างๆอย่างเท่าเทียม
แพทย์ ประจาบ้ าน

ปี ที่1 ปี ที่2 ปี ที่3

แพทย์ ประจาบ้ าน

ปี ที่1 ปี ที่2 ปี ที่3

สาขาวิชา/เวลา

เดือน เดือน เดือน

สาขาวิชา/เวลา

เดือน เดือน เดือน

Eye

0.5

0.5

0

Painless

0

0.5

0

Orthopedics

1.5

0.5

1

Trauma

0.5

0.5

0

ENT

0.5

1

0.5

X-ray

0.5

0

0

CVT

0

1

1

Neuro & Radiation

0

0.5

0

Neurosurgery

1

0

1

Outside OR

0

0

0.5

Plastic

0.5

0

0.5

GI center

0

0.5

0.5

H&N

0.5

0

0

SIPAC

0

0.5

0

General

1

0.5

1

APS

0.5

0.5

0

Urology

0.5

0

0.5

Pain

0

0.5

0.5

General/urology

1

0

0

Chest/cardio

0

0.5

0

Genl/uro/HN

0

0.5

0

Research

0

0

0.5

Pediatric

0.5

0

1

Elective

0.5

0.5

0

Children hospital

0

1

0

Elective trauma

0

0.5

0

ICU

1

1

1

Float

0

0

2

OB-Gyn

1.5

1

0.5

12

12

12

Sum

*(Float= Flexible Learning of Anesthesia Training)
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่หลักสูตรกาหนดไว้ จึงจัดวิธีการให้การฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับ เนื้อหาของการฝึ กอบรมและ
การวัดและประเมินผล ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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๑) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
1.1 ผลลัพธ์ ทตี่ ้องการ

1.1.1 มีทกั ษะในการดูแลด้านวิสัญญีวิทยา
ตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ
ภาวะแทรกซ้อนจากการระงับ ความรู ้สึก
1.1.2 มีทกั ษะในการระงับความรู ้สึกแบบ
ทัว่ ไป เฉพาะส่วน และเฝ้าระวังระหว่าง
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยโรคต่างๆ

1.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พฒ
ั นา

1.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน

1.2.1 ปี ที่ 1 เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสญ
ั ญีระดับพื้นฐาน ได้แก่
ผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดทัว่ ไป ระบบทางเดินปั สสาวะ ศัลยกรรม
กระดูกศัลยกรรมตกแต่งและเสริ มสร้าง
สูติ-นรี เวชวิทยาจักษุ โสต ศอ นาสิ ก และการดูแลผูป้ ่ วยทางวิสญ
ั ญี
นอกห้องผ่าตัด
1.2.2ปี ที่2,3 เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสญ
ั ญีระดับซับซ้อน ได้แก่
ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และ
ทรวงอกศัลยกรรมประสาท สูติ-นรี เวชวิทยา การดูแลผูป้ ่ วยทาง
วิสัญญีนอกห้องผ่าตัด

1.3.1 การสังเกตการ
ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์
จริ ง EPA1-19 DOPs 1-8
1.3.2 การสอบข้อเขียน
MCQ OSCE Essay
1.3.3 การสอบปากเปล่า
1.3.4 ใบประกาศนียบัตร
รับรองการผ่านฝึ กอบรมจาก
SIMSET

1.1.3 ทักษะในการดูแลทางเดินอากาศ
หายใจ (airway management)

1.2.3 ปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านปี ที่1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง
การระงับความรู ้สึกแบบทัว่ ไป และ การดูแลทางเดินอากาศหายใจมี
การฝึ กปฏิบตั ิกบั หุ่ นจาลองและช่วงปฏิบตั ิงานเดือนแรกจะมี
อาจารย์ดูแลและสอนอย่างใกล้ชิดในการปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ ง

1.1.4ทักษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย

1.2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้แพทย์ประจาบ้านปี ที่1 ภายในเดือน
แรกและให้ฝึกปฏิบตั ิโดย แพทย์ประจาบ้านปี ที่2 ถือ codeA2 เพื่อ
ร่ วมทีมในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย

1.1.5 มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วย
วิกฤต และ การบาบัดทางระบบหายใจ 1.2.5 จัดสอนและฟื้ นฟูความรู ้พ้ืนฐานแก่ แพทย์ประจาบ้านทุกคน
(respiratory care)
1.2.6 เวียนเข้าฝึ กประสบการณ์ที่หออภิบาลปี ละ 1 เดือน

1.1.6 ทักษะในการดูแลและรักษาความ
ปวด

1.2.7 การดูแลและรักษาความปวดเฉี ยบพลันจัดอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการให้แพทย์ประจาบ้านปี ที่1 ในเดือนที่3 และฝึ ก
ประสบการณ์ในหน่วย 2 สัปดาห์ในปี ที่1 และ 2
1.2.8 การดูแลและรักษาความปวดเรื้ อรังจัดสอนความรู ้พ้ืนฐานให้
แพทย์ประจาบ้านปี ที่2ในเดือนที่1 และฝึ กประสบการณ์ในหน่วย 2
สัปดาห์ในปี ที่2 และ 3

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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๒)ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้ แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสั งคมรอบด้ าน (Medical knowledge and
Skills)
2.1 ผลลัพธ์ ทตี่ ้องการ

2.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พฒ
ั นา

2.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน

2.1.1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของ
ร่ างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิสญ
ั ญี
วิทยา

2.2.1 แพทย์ประจาบ้านปี ที่1 เรี ยนวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน
ประยุกต์ (correlated basic medical science) และวิสญ
ั ญีวิทยา
ทัว่ ไป

2.1.2 ความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และ
เชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา

2.2.2 แพทย์ประจาบ้านปี ที่2 และ 3 เรี ยนและปฏิบตั ิงานใน
สาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ของวิสญ
ั ญีวิทยา

2.3.1 การสอบข้อเขียน
MCQ OSCE Essay
2.3.2 การสอบปากเปล่า
2.3.3 การสังเกตการ
ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์
จริ ง

2.2.3 แพทย์ประจาบ้านทุกคน เข้าร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น
interesting case, MM conference, journal club และได้ฝึกหัตถการ
และ เครื่ องมือใหม่ๆที่ใช้ในวิสญ
ั ญีวิทยา

2.3.4 การประเมินนาเสนอ
ข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปราย
ปั ญหาในกิจกรรมวิชาการ

๓)การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
3.1 ผลลัพธ์ ทตี่ ้องการ
3.1.1 ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้

3.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พฒ
ั นา
3.2.1 ทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรื อ
prospective หรื อ cross-sectional study โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก/ร่ วม

3.2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง พื้นฐานวิธีวิจยั และฝึ กนาเสนอ
3.1.2 วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการ
ข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปรายปั ญหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น journal
แพทย์
club topic reviewเป็ นต้น
3.1.3 เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ย
ตนเองจากการปฏิบตั ิ

3.2.3 มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
สหวิชาชีพ และบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

3.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
3.3.1 การติดตามการ
ดาเนินงานวิจยั ตามเป้ าหมาย
และเวลา
3.3.2 การประเมินวิพากษ์
บทความและงานวิจยั
ทางการแพทย์
3.3.3 การสังเกตการ
ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์
จริ ง
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๔)ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
4.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พฒ
ั นา

4.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน

4.1.1 ทักษะการนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและ
อภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4.2.1 ฝึ กนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาในกิจกรรม
วิชาการ เช่น case conference เป็ นต้น

4.3.1 การประเมินนาเสนอ
ข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปราย
ปั ญหาในกิจกรรมวิชาการ

4.1.2 ทักษะการถ่ายทอดความรู ้และทักษะ
หัตถการ ให้แพทย์นกั ศึกษาแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์

4.2.2 ปฏิบตั ิงานสอนนิสิต/นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษา
วิสัญญีพยาบาล (ถ้ามี)และแพทย์ประจาบ้านรุ่ นน้อง

4.3.2 ประเมิน 360o

4.1.3 ทักษะการสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ
และผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์

4.3.3 เข้าร่ วมอบรม การ
4.2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การสื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ
และผูป้ ่ วย
และผูป้ ่ วย
4.3.4 สอบ OSCE

4.1.4 มนุษยสัมพันธ์ที่ดีทางานกับ
ผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4.2.4 ฝึ กปฏิบตั ิในการทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับ

4.3.5ประเมิน ANTS

4.1.5 ทักษะการเป็ นที่ปรึ กษาและให้
คาแนะนาแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น
โดยเฉพาะทางวิสญ
ั ญีวิทยา

4.2.5 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 ให้ฝึกปฏิบตั ิโดย เป็ นที่ปรึ กษา
และให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วยแพทย์และบุคคลากรอื่นที่ส่งผูป้ ่ วย
มาปรึ กษาที่หน่วย sipac

4.3.6ประเมินแพทย์ประจา
บ้าน SIPAC

4.1 ผลลัพธ์ ทตี่ ้องการ

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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๕)ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
5.1 ผลลัพธ์ ทตี่ ้องการ
5.1.1 คุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติอนั ดี
ต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ่ วมงานเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
และชุมชน
5.1.2 ทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (nontechnical skills)
5.1.3 ความสนใจใฝ่ รู ้และสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
(Continuous Professional Development)
5.1.4 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายและ คานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม

5.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พฒ
ั นา

5.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน

5.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ องจริ ยธรรมทางการแพทย์

5.3.1 การเข้าร่ วมอบรม
จริ ยธรรมทางการแพทย์

5.2.2 พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วย โดย
เข้าอบรม counselling, Anesthesia Non-Technical Skills

5.3.2 ประเมิน ANTS

5.2.3 ทางานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั แบบ retrospective หรื อ
prospective หรื อ cross-sectional study โดยเป็ นผูว้ ิจยั หลัก/ร่ วม

5.3.3 การติดตามการ
ดาเนินงานวิจยั ตามเป้ าหมาย
และเวลา

5.3.4 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่วนรวมของภาควิชาและคณะฯ

5.3.4 การติดตามความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย

๖) การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
6.1 ผลลัพธ์ ทตี่ ้องการ

6.1.1 มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย

6.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม / กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พฒ
ั นา

6.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน

6.2.1 การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, patient
safety, crisis resource management, กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัย ทางวิสญ
ั ญี, การดูแลและใช้เครื่ องมือด้านวิสญ
ั ญีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ, การตรวจสอบระบบแก๊สทางการแพทย์
6.2.2 แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2 นาเสนอการคิดวิเคราะห์โดยระบบ
เพื่อป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยใช้ case MMที่นาเสนอ

6.3.1 อัตราการเข้าร่ วม
กิจกรรม ระบบพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
6.3.2 ประเมินผลการ
นาเสนอในที่ประชุม

6.1.2 ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม
(Cost Consciousness Medicine) และ
6.2.3แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 3 ร่ วมกันนาเสนอโครงงาน เกี่ยวกับการ
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้
ใช้ทรัพยากรสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุขได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.2.4แพทย์ประจาบ้านปี ที่1 ร่ วมกันนาเสนอเรื่ อง “ ระบบสุขภาพ
6.1.3 มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ
ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับวิสญ
ั ญี เช่น นาเสนอความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ
ประเทศ
การรักษา สิ ทธิ ของผูป้ ่ วย มาใช้ได้อย่างเหมาะสม”
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๖.๕ การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
กระบวนการบริหารงานการศึกษา และมีการดาเนินการ ภาคผนวก 2
ภาควิชาฯ มีการออกแบบกระบวนงานการศึกษา โดยการนาปัจจัยภายนอก ความคาดหวังของบัณฑิต
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปั จจัยภายใน นโยบาย
ภาควิชาฯ ทรัพยากร Core competency และใช้ยทุ ธศาสตร์ของคณะฯ และภาควิชามาเป็ นกรอบในการจัดทา
และบริ หารหลักสู ตรตามรู ป

โดยมีคณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาหลังปริ ญญา ซึ่งประกอบด้วย ภาคผนวก 1
1. ประธานหลักสู ตร : ปฏิบตั ิงานทางวิสญ
ั ญีมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับการรับรองจากราช
วิทยาลัย
2. กรรมการในหลักสู ตร : ปฏิบตั ิงานทางวิสญ
ั ญีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3ปี
3. หัวหน้าแพทย์ประจาบ้าน แต่ละชั้นปี
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการการประสานงานการบริ หารและการ
ประเมินผลสาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึ กอบรม
๖.๖ สภาวะการปฏิบัติงาน
 กิจกรรมวิชาการสาหรับแพทย์ประจาบ้าน
เวลา/วัน
08.00– 08.45 น.

จันทร์

อังคาร
Journal Club,

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

Morning report

QD, RM

M & M/
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Topic Review, Interesting case
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.

Interesting case

InterICU
conference

Basic science

 การอยูเ่ วรแพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องอยูเ่ วรโดยเฉลี่ยอย่างต่า 5 เวรต่อเดือนรายละเอียดดังภาคผนวกที่7
การทางานในภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยึดหลักความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญดังนั้น
แพทย์ประจาบ้ านปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาตั้งแต่ เวลา 00:00-08:00 จะไม่ ให้ กลับมาปฏิบัติงานกับผู้ป่วย
 การฝึ กอบรมทดแทนในกรณี ที่ ผเู ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมมีการลาพักเช่นการลาคลอดบุ ตรการเจ็บ ป่ วยการเกณฑ์
ทหารการถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารองการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล เรื่ อง เหลักเกณฑ์การลาของแพทย์ผรู ้ ับการฝึ กอบรม พ.ศ. 2555อนุญาตให้ลาได้คลอดได้ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้
ในการส่ งสอบวุฒิบตั ร ราชวิทยาลัยฯ กาหนดผูม้ ีสิทธิ เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั ร ต้องผ่านการฝึ กอบรมในหลักสู ตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 % ของการฝึ กอบรม
- เวลาในการฝึ กอบรมเกิน 80% การส่ งสอบวุฒิบตั รขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา
และหัวหน้าภาควิชาฯ แต่จาเป็ นต้องฝึ กอบรมเพิ่มเติมในกรณี ที่แพทย์ประจาบ้านปฏิบตั ิงานในแต่ละหน่วย
เรี ยนรู ้ไม่ถึง 80%
 ในกรณี ที่ ล าเกิ น 80% ของระยะเวลาในการฝึ กอบรม จะไม่ ส ามารถส่ ง สอบวุ ฒิบัต รตามเวลาที่ ก าหนด
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมจนครบ
๖.๖ การวัดและประเมินผล
 วัตถุประสงค์ของ
เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ย วกับผลการเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในระหว่างการเรี ยนการ
สอนอย่างต่อเนื่ อง บันทึกวิเ คราะห์ สรุ ปผลข้อมูล และ รวบรวมไว้ใน portfolio เพื่อให้ผูเ้ รี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาและ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร นามาใช้ในการส่ งเสริ มหรื อปรับปรุ งแก้ไขการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการสอนของครู
 ความครอบคลุมการวัดและประเมินผลความครอบคลุมความรู ้ ทักษะและเจตคติ ประกอบด้วย
๑.การวัดความรู้ และทักษะทางคลินิกแบ่งเป็ น
๑.๑.การประเมินระหว่างการเรี ยนการสอน (Formative Assessment) เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่เกิดขึ้นในการ
เรี ยนทุกวัน เพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ตอ้ งปรับปรุ ง จึงเป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ใช้วิธีการ
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และเครื่ องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม case discussion ในช่วงเวลาปฏิบตั ิงาน
จริ ง และทาแบบทดสอบ ผ่านเครื่ องมือ
- แบบประเมินภาคปฏิบตั ิองค์รวม EPA และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนในลักษณะคาแนะนาที่
เชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ทาให้การเรี ยนรู ้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่
ถูกต้อง
- การสอบระหว่างปี การสอบปรนัย การสอบปากเปล่า เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอ่านหนังสื อและ
ทดสอบความรู ้
- การใช้แฟ้มสะสมงานportfolio เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อสรุ ป และบันทึกแนวทางปรับปรุ งการเรี ยนที่
มีการวางแผนร่ วมกันระหว่าง แพทย์ประจาบ้าน และ อาจารย์ที่ปรึ กษา
๑.๒.การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน (Summative Assessment) เป็ นการประเมินสรุ ปผลการ
เรี ยนรู ้ซ่ ึงมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรี ยนจบหน่วยการเรี ยน จบรายวิชาเพื่อตัดสิ นให้คะแนน หรื อให้ระดับผล
การเรี ยน ให้การรับรองความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่าผ่านควรได้รับการเลื่อนชั้นหรื อไม่ หรื อสามารถ
จบหลักสู ตรหรื อไม่
๒.การวัดเจตคติและความเป็ นมืออาชีพในสาขาสั ญญี
- ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
- ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
โดยใช้เครื่ องมือ
 แบบประเมินภาคปฏิบต
ั ิองค์รวม EPA ซึ่งจะมีเครื่ องมือวัดความเป็ นมืออาชีพและ
Non –technical Skill รวมอยูด่ ว้ ย
 การประเมิน 360 องศา
 ความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ วัดอัตราการเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ งานที่ได้รับมอบหมาย
ความตรงต่อเวลาในการส่ งงาน การร้องเรี ยนเรื่ องพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ภาคผนวก 8 ประกาศ 34/2555

๖.๖.๑การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชั้นปี
 การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม
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ภาควิชาฯ จัดให้มีการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ทกั ษะเจตคติและ
กิจกรรมทางการแพทย์ ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านตามตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง วิธีการให้การฝึ กอบรม
เนื้อหาของการฝึ กอบรมและ การวัดและประเมินผล

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลลัพธ์ ของการ
ฝึ กอบรม
๑.๑, ๑.๒, ๑.๒,
๑
๑.๓, ๑.๖, ๒.๑,
๓.๓
๑.๕
๒
๒.๑, ๒.๒
๓

๔

๕
๖
๗

๘

๒.๒,
๓.๒,
๔.๑

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

เกณฑ์ผ่าน

- ประเมินจากการสังเกตในสถานการณ์จริ ง
- EPA 1-19

๒-๕๒

EPA ต้องได้ระดับ 3

๕-๕๒

การเข้าร่ วมกิจกรรม ≥ 80%
ผลประเมินปฏิบตั ิงานผ่าน

การเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนภาคทฤษฎี
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ และใบประเมินการ
ปฏิบตั ิงานที่ หน่วยเวชบาบัดวิกฤต
- การสอบข้อเขียน MCQ OSCE Essay
- การสอบปากเปล่า

๒๒-๒๖
๖-๘,
๑๗-๒๐, ๓๘-๔๒,

คะแนน ≥Mean -1SD

- การสังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์
จริ ง
- การประเมินนาเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและ
อภิปรายปั ญหาในกิจกรรมวิชาการ
แบบติดตามการดาเนินงานวิจยั ตาม
เป้ าหมายและเวลา

๑๒-๕๒

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั
ไว้ใน portfolio

๔.๒

แบบประเมิน 360°

๕-๕๒

ได้คะแนน ≥ 60%

๔.๓, ๔.๔,
๔.๕,
๕.๑, ๕.๔, ๕.๕
๑.๔
๕.๑, ๕.๒, ๕.๓

- แบบประเมิน ANTS (Anesthesia nontechnical skills)
- แบบประเมิน SIPAC
อัตราการเข้าร่ วมกิจกรรม
- ANTS
- Counselling
- จริ ยธรรมการวิจยั ในคน
- จริ ยธรรมทางการแพทย์
- CPR
- IC workshop

๕-๕๒

หัวข้อการสื่ อสารต้องได้
ระดับ 3

๕-๕๒

เข้าร่ วมกิจกรรม 100%

๓.๑
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Formatted: Left

Formatted: Left

๖.๑, ๖.๒, ๖.๓
๙

สอบรายวิชา ศรคร 523 การบริ หารทาง
การแพทย์

๓๖-๔๐

เกรด ศรคร 523 ≥B
อัตราการเข้าร่ วมกิจกรรม
QD, RM ≥ 80%

 การเลื่อนชั้นปี ต้ องผ่ านทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและ เจตคติ โดย
1. ภาคความรู ้/ทฤษฎี
เกณฑ์ผ่าน คะแนนมากกว่า mean – 1SD
แพทย์ปะจาบ้านที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบซ้ าได้ 3 ครั้ง : เกณฑ์ผ่าน ได้> 60% (เมษายน –
มิถุนายน)
2. ภาคปฏิบตั ิ
ภาควิชากาหนดให้แพทย์ประจาบ้านขอรับการประเมินการปฏิบตั ิงานทุก 2 สัปดาห์โดยเกณฑ์
ผ่านตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปตามที่ราชวิทยาลัยกาหนด
แพทย์ประจาบ้านที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบ EPA สามารถขอสอบได้ต้ งั แต่เดือน เมษายน-มิถุนายน
ชั้นปี ที่ 1 และ 2 ที่สอบไม่ผ่านและมีการซ้ าชั้นจะให้ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยที่กรรมการกาหนด
จนกว่าจะสอบผ่าน ส่ วนชั้นปี ที่ 3 ไม่ส่งสอบวุฒิบตั ร
3. แพทย์ประจาบ้านต้องมีความประพฤติดี ปฏิบตั ิตามคุณลักษณะ เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 ภาคผนวกที่ 8 จรรยาบรรณนักศึกษามหาวิยาลัยมหิดล
ภาคผนวกที่ 9 กรณีมีการประพฤติปฏิบตั ิผิดระเบียบจะมีการดาเนินการลงโทษโดยใช้กฎระเบียบ
ปฏิบตั ิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ว่าด้วยวินยั และ บทกาหนดโทษ พศ 2551ซึง่ อาจมีผลถึง
พักการเรียน และ ยุติการฝึ กอบรม ขึน้ กับความรุนแรงของความผิด
4. การอุทธรณ์ผลประเมิน กรณีท่ีผสู้ อบมีขอ้ สงสัยในผลประเมิน สามารถอุทธรณ์ผลประเมินตามขัน้ ตอนได้
ภาคผนวกที่ 10
๖.๖.๒การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ
(๑) คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ์ เข้าสอบ วุฒิบตั รฯ
- ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึ กอบรม
- สถาบันฝึ กอบรม ต้องผ่านทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบตั ิ
(๒) เอกสารประกอบ
แพทย์ประจาบ้านที่เข้าฝึ กอบรมตั้งแต่ปีการฝึ กอบรม 2559 ให้ส่ง portfolio
 เมื่อจบการฝึ กอบรม 12 เดือนส่ ง : แบบประเมินการให้ยาระงับความรู ้สึก 4 ใบ
 เมื่อจบการฝึ กอบรม 18 เดือน ส่ ง :research proposal
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 เมื่อสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม 36 เดือน ส่ ง :
1. Research manuscript with IRB approval
2. Case record form 3 ปี
3. Certificate of ANTS and counseling workshop
4. Certificate of scientific meeting 3 ครั้ง
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้วย(ภาคผนวกที่ ๔ ในหลักสู ตรราชวิทยาลัยฯ)
- การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ท้ งั ๒ ส่ วน คือ
๑. ปรนัย (multiple choice question; MCQ)
๒. อัตนัย (modified essay question; MEQ, Essay, short answer question; SAQ)
- ประเมินภาคปฏิบตั ิประกอบด้วย
๑. การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)
๒. ผลการปฏิบตั ิงานจากสถาบันฝึ กอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
- การสอบปากเปล่า
- การประเมินผลงานวิจยั
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวิทยา
๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๗.๑คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๑) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
- ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็ นเวลา ๑ปี
๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
๗.๒จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ ปฏิบตั ิตามกฎราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ในสัดส่ วนปี
ละ ๑คน ต่ออาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม ๒คน รวมทั้งต้องมีงานบริ การต่อจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ๑คน ตามที่กาหนด
ตามตารางต่อไปนี้ ในปี 2558 ภาควิชาผ่านการประเมินการเพิ่มศักยภาพในการรับผูส้ มัครได้ 33 ปี โดยให้เป็ นผูส้ มัครใน
โครงการร่ วมฝึ กอบรม 6 ตาแหน่งและ นานาชาติ 2 ตาแหน่ง ซึ่ งจานวนตาแหน่ งการรั บอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม
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งานบริการ

จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ละ ต่ อ จานวนอาจารย์
ผู้ให้ การฝึ กอบรม
๑:๒

๒:๔

๓:๖

การบริ การทางวิสญ
ั ญีเพื่อการผ่าตัดสาหรับผูป้ ่ วยใน

๒๐๐ราย/ปี

๔๐๐ราย/ปี

๖๐๐ราย/ปี

การบริ การทางวิสญ
ั ญีนอกห้องผ่าตัด

๕๐ราย/ปี

๑๐๐ราย/ปี

๑๕๐ราย/ปี

การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทางศัลยกรรม

๕๐ราย/ปี

๑๐๐ราย/ปี

๑๕๐ราย/ปี

การดูแลผูป้ ่ วยที่มีความปวดทั้งเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง

๕๐ราย/ปี

๑๐๐ราย/ปี

๑๕๐ราย/ปี

๘. อาจารย์ ผู้ให้ การฝึ กอบรม
๘.๑. คุณสมบัติของประธานการฝึ กอบรม ภาคผนวก 1 ประกาศแต่ งตั้งกรรมการฝึ กอบรมหลังปริญญา
ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึ งได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา และปฏิบตั ิงานด้านการระงับความรู ้สึกอย่างน้อย ๕ปี ภายหลังได้รับวุฒิบตั รหรื อ
หนังสื ออนุมตั ิ ฯและทางานด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
๘.๒. คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรม
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ ผู้ให้ การฝึ กอบรม
อาจารย์แพทย์ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดงั นี้
 ได้รบั วุฒิบตั ร หรือหนังสืออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
 ปฏิบตั ิงานด้านการระงับความรู ส้ กึ อย่างน้อย ๒ปี ภายหลังได้รบั วุฒิบตั รหรือหนังสืออนุมตั ิ ฯ
 มีคุณธรรม
 รายชื่ออจ.พร้อมวุฒิการศึกษาภาคผนวกที่ 11
๘.๒.๒ จานวนอาจารย์ ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรม
ภาควิชามีอาจารย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั รและ ปฏิบตั ิงานเต็มเวลาจานวน77คน ซึ่งสามารถให้การฝึ กอบรมแก่
แพทย์ประจาบ้านจานวนปี ละ 25-33 คนได้โดยมีนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
ภาคผนวกที่ 12
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หน้ าที่ความรับผิดชอบต่ อคณะและภาควิชา
คณะฯ กาหนดสัดส่วนการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ตามพันธกิจ ด้านการศึกษา การวิจยั และการบริการ อย่างน้อย
ร้อยละ 20 : 20 : 10 ของเวลา ตามลาดับภาระงานของอาจารย์ทงั้ ภาควิชาต้องและสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษาการ
วิจยั และการบริการและสามารถขับเคลื่อนพันธกิจทัง้ หมดของภาคได้
หน้ าที่ของอาจารย์
อาจารย์มหาวิ ทยาลัย ที่ ต้อ งท าบทบาทและหน้าที่ ใ นการสร้ างบัณฑิ ตให้เ ป็ นไปตามที่ ห ลัก สู ต ร คณะและ
มหาวิทยาลัยกาหนด
 อาจารย์ทุกคนนอกจากมีความรู ้ ความสามารถทางวิชาการ
 ต้องศึกษาปรัชญา เป้ าหมายของหลักสู ตรที่ สอน
 ศึกษาจุดเน้นทั้งของหลักสู ตร ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย ซึ่ งประกอบด้วย ปรัชญา ค่านิยม เป้ าหมายวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย และคณะที่สังกัด
 ต้องศึกษา กฎ ระเบียบ กติกา ข้อกาหนด ตั้งแต่ระดับชาติ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสู ตร
อีกบทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ ตอ้ งปฏิบตั ิกนั ทุกคน คืออาจารย์ที่ปรึ กษาที่อาจารย์ตอ้ งศึกษา กฎ ระเบียบ
ข้อมู ลต่ างที่ ไ ด้กล่าวมาแล้วเพื่ อให้สามารถนาไปแนะนาแก่ นักศึ กษาได้ถูก ต้อ ง อย่างมี เหตุ มี ผ ล ที่ เ ชื่ อ ได้มิ ฉ ะนั้น
นักศึกษาจะไม่เชื่ออาจารย์ แต่ไปเชื่อรุ่ นพี่แทน อันแสดงว่าอาจารย์ไม่มีความสามารถพอที่จะเป็ นที่ปรึ กษาได้ที่อาจารย์
มักจะโทษนักศึกษาแทนที่จะหาทางปรับปรุ งตัวเองให้สมกับบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
๙. ทรัพยากรทางการศึกษาภาคผนวก บันทึกแบบ ข.
ภาควิชาฯ มีสานักงานภาควิชาฯ ซึ่ งเป็ นห้องพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนอยู่ที่อาคารสยามินทร์ ช้ นั 11
สาหรับ การเรี ยนการสอน มีห้องสอนภาคทฤษฎีที่อาคารสยามินทร์ ช้ นั 8 และชั้น 10 มีการฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์
จาลอง (Simulation) ด้วยSimMan manikin จานวน 1 ชุด ซึ่ งสมมุติสถานการณ์เสมือนผูป้ ่ วยจริ งได้ โดยให้เป็ น
ทรั พยากรทางการศึกษาใช้ร่วมกับศูนย์Siriraj Medical Simulation Center for Education and Training (SiMSET) ณ ตึก
อดุลยเดชวิกรม ชั้น 10
งานบริ การระงับความรู ้สึก จานวนเฉลี่ย 61.25 หน่วยบริ การต่อวัน ซึ่ งหน่วยบริ การส่ วนใหญ่อยู่ในอาคารสยามิ
นทร์ ช้ นั 3, 4, 5 นอกจากนี้ มีให้บริ การที่อาคาร 100 สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ตึกอุบตั ิเหตุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และ
ภาควิชารั งสี วิทยา จะมีอุปกรณ์ในการ ระงับความรู ้สึกและเฝ้าระวังครบตามมาตรฐานทุกหน่วยบริ การ ยังมีอุปกรณ์ที่
ทันสมัย เป็ นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ultrasound, transesophageal echocardiography และมี Airway
Management Unit เพื่อสนับสนุนให้การบริ การระงับความรู ้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้น มีSimman manikin และ Airway
manikin สาหรับสอนและฝึ กปฏิบตั ิก่อนปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ ง มีหออภิบาลสาหรับดูแลผูป้ ่ วยวิกฤติหลังการผ่าตัดหัตถการ
จานวน 14 เตียง มีระบบการบริ หารจัดการแบบ closed unit system เพื่อเอื้ออานวยต่อการเรี ยนการสอนและการวิจยั ภาค
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วิชาฯ มี internet wireless และ computer ให้สามารถค้นคว้าและศึกษา ณ ทุกหน่วยงานบริ การ ห้องพักแพทย์ประจาบ้าน
ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ มี website ภาควิชาฯ เพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษา ค้นคว้าด้านงานสนับสนุนมี
โปรแกรมi-Anesthสาหรั บเก็บข้อมูลของบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลงานด้วยความโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้
๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
ภาควิชาฯดาเนินการให้ แพทย์ประจาบ้าน และ อาจารย์ ประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตรทุกปลายปี การศึกษา
โดยครอบคลุม
• พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
• ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์
• แผนการฝึ กอบรม
• ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
• การวัดและประเมินผล
• พัฒนาการของผูร้ ับการฝึ กอบรม
• ทรัพยากรทางการศึกษา
• คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
นอกจากนี้ ยังดาเนินการหาข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสู ตรจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ วิสัญญี
แพทย์ผสู ้ าเร็ จการฝึ กอบรมและมีประสบการทางานประมาณ 6เดือน-1 ปี ในการประเมินการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
หลังจากได้ขอ้ มูลการประเมินหลักสูตร จะนาเข้าประชุมในกรรมการและ วิเคราะห์สรุ ปเป็ น ข้อดี และ ข้อควร
ปรับปรุ งนาเสนอในที่ประชุมอาจารย์และแพทย์ประจาบ้านเพื่อการพัฒนาในอนาคตทุกปลายปี การศึกษา
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
o ภาควิชาฯ บริ หารจัดการหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆได้แก่การรับสมัครผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึ กอบรมการวัดและประเมินผลและผลลัพธ์ของ
การฝึ กอบรมที่พึงประสงค์และเมื่อจบการฝึ กอบรมที่ภาควิชาวิสัญญีวิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะเป็ นผู ้
การออกประกาศนียบัตรรับรองการการสาเร็ จการฝึ กอบรม
o ภาควิชาฯ กาหนดให้กรรมการการศึ กษาหลังปริ ญญามี หน้าที่ รั บผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการ
งบประมาณของแผนการฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรม
o ภาควิชาฯ จัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาเนิ นการของการ
ฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องการบริ หารจัดการทีด่ ีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการประเมินสถาบันฝึ กอบรมและมีการประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
๑๓.๑. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรมภายใน ทุกปี
๑๓.๒. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก สถาบันฝึ กอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี
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ภาคผนวกที่ 1
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ภาคผนวก 2
ระบบบริ หารจัดการฝึ กอบรมดาเนินการ ดังนี้
การบริ หารจัดการฝึ กอบรม
ช่องทาง
เวลา
1.นาปัจจัยภายนอก: ความคาดหวังบัณฑิตม
ประชุมราชวิทยาลัย
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจากผลการประเมิน กฎระเบียบ
ประชุมการศึกษาหลังปริ ญญา
กฏหมาย เศรษฐกิจสังคม
คณะฯ
ปัจจัยภายใน:นโยบายภาค, ทรัพยากร
ประชุมร่ วมกับกรรมการบริ หาร
ยุทธศาสตร์คณะฯ
ภาควิชาฯ
2.ดาเนินการตามกลยุทธ์ทางการศึกษา
ประชุมร่ วมกับการศึกษาภาควิชา ทุก 4
ฯ
เดือน
3.กระบวนการทางาน
3.1 หลักสู ตร
ประชุมกรรมการการศึกษาหลัง
3.1.1 ออกแบบและปรับปรุ งหลักสู ตรโดยใช้
ปริ ญญา
หลักสู ตรที่ปรับปรุ งจากราชวิทยาลัยฯ เป็ น
กรอบ
3.1.2 นาเสนอในทีประชุมภาคเพื่อรับการ
ประชุมร่ วมกับอาจารย์ใน
รับรองหลักสู ตรและรับความคิดเห็นจากอาจารย์
ทุก 1ปี
ภาควิชา
และแพทย์ประจาบ้าน
3.2 การรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน
3.2.1 ดาเนินการประกาศรับสมัครทาง website website ภาควิชาฯ
โดยกาหนดกรอบเวลาและคุณสมบัติตามราช
วิทยาลัยและแพทยสภากาหนด
ทุก 1ปี
3.2.2 ดาเนินการสัมภาษณ์และประกาศ
รับรองผูไ้ ด้รับการคัดเลือก โดยส่ งผลที่ราช
การสัมภาษณ์
วิทยาลัยและการศึกษาหลังปริ ญญาคณะ
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ผูร้ ับผิดชอบ
ประธานหลักสู ตรการฝึ กอบรม

กรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา

กรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา

ประธานหลักสู ตร

เจ้าหน้าที่การศึกษาหลังปริ ญญา

กรรมการสัมภาษณ์
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3.3 การจัดการเรี ยนการสอน
3.3.1 ภาคทฤษฎี เนื้อหากรอบตามราชวิทยาลัย
3.3.2 ภาคปฏิบตั ิ เนื้อหากรอบตามราชวิทยาลัย
3.3.1.1 กิจกรรมวิชาการ Academic
ประชุมกรรมการการศึกษาหลัง
Activity
ปริ ญญา
3.3.1.2 จัดตารางสอน PBL
3.3.1.3 จัดworkshop
3.3.1.4 บริ หารจัดการให้กระบวนการ
ดาเนินโดยราบรื่ น
ประชุมกรรมการการศึกษาหลัง
ปริ ญญา
3.4 การประเมินผล
3.4.1 ภาคทฤษฎี
3.4.1.1 สอบ MCQ
3.4.1.2 สอบ Essay
3.4.1.3 สอบ OSCE
3.4.1.4 สอบ Oral
ประชุมกรรมการการศึกษาหลัง
3.4.1.5 บริ หารจัดการให้กระบวนการดาเนิน
ปริ ญญา
โดยราบรื่ น
3.4.2 ภาคปฏิบตั ิ
- โดยแพทย์ประจาบ้านต้องรับการ
ประเมิน
- อย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 สัปดาห์
- รวบรวมสรุ ป EPA,DOP ทุก 2
อาทิตย์
- รวบรวมผลและรายงานประธาน
หลักสู ตรทุก 6 เดือน
- ติดตามกากับดูแลให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์

ประเมินในห้องผ่าตัด
EPA ,DOP
แจ้งแพทย์ประจาบ้านทางไลน์
ประชุมกรรมการการศึกษาหลัง
ปริ ญญา
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อ.อภิชาต
อ.นัยนา
กรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา

เจ้าหน้าที่การศึกษา

อ.นัยนา,อ.อรรณพ,อ.อภิชาต
อ.กษณา
อ.สหัสา
อ.ธัชวรรณ
เจ้าหน้าที่และกรรมการการศึกษา
หลังปริ ญญา

คณาจารย์
ตลอดปี

เจ้าหน้าที่การศึกษาหลังปริ ญญา
ประธานหลักสู ตร

หน้า33

3.4.3 ประเมินหลักสู ตร โดย
3.4.3.1 แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปี
3.4.3.2 อาจารย์
3.4.3.3 บัณฑิตที่จบ 6 เดือน
3.4.3.4 ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม

ประเมินผล online
ประเมินผล online
ประเมินผล online
แบบประเมินผลจากการศึกษา
หลังปริ ญญาคณะ

3.4.4 ประเมินอาจารย์ โดย แพทย์ประจาบ้านทุก
ประเมินผล online
ชั้นปี ทุกปี การศึกษา
4 วิเคราะห์ และ การประมวลผล
portfolio
 สรุ ปรายงานผล competency ส่ ง
อาจารย์ที่ปรึ กษา และ คณะ
 นาเสนอในที่ประชุมอาจารย์ และแพทย์ การประเมินผลทั้งหมด
ประจาบ้าน
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ทุก 1ปี

เจ้าหน้าที่การศึกษาหลังปริ ญญา
ภาคฯ
เจ้าหน้าที่การศึกษาหลังปริ ญญา
คณะฯ
เจ้าหน้าที่การศึกษาหลังปริ ญญา
ภาคฯ

ทุก 6
เดือน

อาจารย์ประจาชั้นปี

ทุก 1ปี

ประธานหลักสู ตร
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ภาคผนวกที่ 3
เนือ้ หาสังเขปของการฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านเพือ่ หนังสือวุฒบิ ัตร สาขาวิสัญญีวิทยา
จะต้องครอบคลุมเนือ้ หา ดังต่อไปนี ้
I BASIC SCIENCES ประกอบด้วย
1. Anatomy
1.1. Respiratory system
1.1.1. Nose
1.1.2. Pharynx : subdivisions, innervations
1.1.3. Larynx
1.1.3.1. Innervations, muscles, blood supply, cartilages
1.1.3.2. Vocal cords, positions with paralysis
1.1.3.3. Differences between infant and adult
1.1.4. Trachea : structures and relationships in neck and chest
1.1.5. Lungs : divisions and bronchoscopic anatomy, bronchial and pulmonary circulation,
microscopic anatomy
1.1.6. Muscles of respiration, accessory muscles
1.2. Cardiovascular system : anatomy of the heart and major vessels, coronary circulation, cardiac
conduction system, blood supply of other major organs
1.3. Nervous system
1.3.1. Brain : major nuclei and pathways, respiratory center, cerebral circulation, circle of
Willis, venous drainage
1.3.2. Spinal cord and spine : variations in vertebral configurations, spinal nerves, blood
supply
1.3.3. Meninges : Epidural, subdural and subarachnoid spaces
1.3.4. Sympathetic nerves : ganglions
1.3.5. Parasympathetic : location of ganglions
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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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, spinal cord and related structures.
1.5.4. Extremities: relationship of bones, nerves and blood vessels.
1.6. Imaging anatomy related to anesthesia : plain X-ray, CT, MRI, ultrasonography
1.7. Anatomy for anesthetic procedures :
1.7.1. Regional anesthesia and analgesia:
1.7.1.1. Spinal and epidural anesthesia
1.7.1.2. Common peripheral and brachial plexus block; femoral nerve block, wrist block,
ankle nerve block
1.7.1.3. Sympathetic nerve block
1.7.2. Vascular access: central and peripheral veins, arteries.
2. Physiology
2.1. Respiratory system : Lung functions and cellular processes
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2.1.1. Lung volumes : definitions, methods of measurement, normal values, time constants,
spirometry, static and dynamic volumes, dead space, N2 washout, O2 uptake, CO2
production, body plethysmography, exercise testing.
2.1.2. Lung mechanics : compliance, pleural pressure gradient, flow – volume loops and
hysteresis, surfactant, La Place law resistances ; principles of gas flow measurement,
methods of measurement, regulation of airway caliber, work of breathing
2.1.3. Ventilation – perfusion : distribution of ventilation, distribution of perfusion, hypoxic
pulmonary vasoconstriction, measurement of V/Q ratio, implications of A-aDO2, aADCO2, VD/VT, QP/QS, lung scan
2.1.4. Diffusion : definition: pulmonary diffusion capacity, apneic oxygenation, diffusion
hypoxia
2.1.5. Blood gas transport :
2.1.5.1. O2 transport, solubility, saturation ; Hb – O2 dissociation curve, P50, respiratory
enzymes, Hb as a buffer, 2,3 – DPG
2.1.5.2. CO2 transport, blood CO2 content, carbonic anhydrase, CO2 dissociation curve,
acid – base balance, acid – bass compensation, Bohr effect
2.1.5.3. Effect of temperature on blood gases
2.1.6. Regulation of ventilation : respiratory center, central and peripheral chemoreceptors,
proprioceptive receptors, respiratory muscles, reflexes and innervation, CO2 and O2
response curves
2.1.7. Non-respiratory functions of lungs: metabolic and immune.
2.1.8. Respiratory consequences of anesthesia
2.2. Cardiovascular system
2.2.1. Cardiac cycle : control of heart rate, synchronicity of pressure and flow, ECG, heart
sounds, valve action, impulse propagation, electrophysiology
2.2.2. Ventricular function : Frank-Starling law, preload, afterload, intracardiac pressure,
force, velocity, length, rate of shortening, myocardial contractility, measurement
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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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
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2.3.1.3. Cerebral blood flow
2.3.1.3.1. Effect of perfusion pressure, pH, PaCO2, PaO2, and cerebral metabolic
rate for O2 (CMRO2); inverse steal; gray and white matter
2.3.1.3.2. Autoregulation : normal, altered, and abolished
2.3.1.3.3. Pathophysiology of ischemia/hypoxia: global and focal, glucose effects,
effects of brain trauma or tumors
2.3.1.4. Cerebrospinal fluid
2.3.1.4.1. Formation, volume, composition, flow and pressure
2.3.1.4.2. Blood brain barrier, active and passive molecular transport across,
causes of disruption
2.3.1.4.3. Relation to blood chemistry and acid – base balance
2.3.1.5. Intracranial pressure (ICP)
2.3.1.5.1. Factors affect ICP.
2.3.1.5.2. Monro-Killie hypothesis
2.3.1.5.3. Response of increased ICP
2.3.1.5.4. Adverse effects of intracranial hypertension
2.3.2. Spinal cord :
2.3.2.1. General organization
2.3.2.2. Spinal reflexes
2.3.2.3. Spinal cord tracts
2.3.2.4. Evoked potentials
2.3.3. Neuromuscular and synaptic transmission
2.3.3.1. Morphology of receptors
2.3.3.2. Mechanism of membrane potential
2.3.3.3. Action potential : characteristics and ions flux
2.3.3.4. Synaptic transmission : transmitters, precursors, ions, termination of action,
transmission characteristics, presynaptic and postsynaptic functions
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2.3.4. Autonomic nervous system
2.3.4.1. Sympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release, responses,
termination of action
2.3.4.2. Parasympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release,
responses, termination of action
2.3.4.3. Ganglionic transmission
2.3.4.4. Reflexes: afferent and efferent limbs
2.3.5. Pain mechanism and pathway :
2.3.5.1. Nociceptors, nociceptive afferent neurons
2.3.5.2. Peripheral and central sensitization
2.3.5.3. Dorsal horn modulation and related receptors ie. opioid, glutamate, GABA
receptors
2.3.5.4. Spinal and supraspinal neurotransmission
2.3.5.5. Autonomic contributions to pain, visceral pain perception and transmission,
influences on pain perception
2.3.5.6. Gender and age differences in pain perception
2.4. Gastrointestinal and Hepatic systems
2.4.1. Dual blood supply and its regulation
2.4.2. Metabolic and synthetic functions
2.4.3. Excretory functions
2.4.4. Mechanisms of drug metabolism and excretion
2.4.5. Liver function tests
2.5. Renal and Urinary systems
2.5.1. Blood flow, glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion
2.5.2. Hormonal regulation of extracellular fluid and osmolality i.e. ADH, renin-angiotensin
aldosterone system
2.5.3. Regulation of acid – base balance
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2.5.4. Drug excretion
2.5.5. Renal function tests
2.6. Fluid, electrolytes and glucose homeostasis
2.6.1. Distribution, balance and compartments, regulation of electrolytes i.e. sodium,
potassium, calcium, chloride, bicarbonate, magnesium
2.6.2. Regulation of volume and organ perfusion
2.6.3. Regulation of osmolality
2.6.4. Regulation of acid – base: buffer systems
2.6.5. Effects of electrolytes imbalance
2.6.6. Glucose requirement
2.7. Endocrine system
2.7.1. Hypothalamus, pituitary
2.7.2. Thyroid, parathyroid
2.7.3. Adrenal medulla, adrenal cortex
2.7.4. Pancreas
2.8. Hematological system
2.8.1. Hematopoiesis
2.8.2. Coagulation system
2.9. Temperature Regulation
2.9.1. Temperature sensing : central and peripheral
2.9.2. Temperature regulating center : concept of set point
2.9.3. Heat production and conservation
2.9.4. Heat loss : mechanisms
2.9.5. Body temperature measurement : sites, gradients
2.9.6. Effect of drugs/anesthesia on temperature regulation
2.10. Metabolic responses to surgery
3. Pharmacology
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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:
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
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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
3.2.14. Comparative pharmacodynamics
3.2.15. Adverse effects : MH, compound A, renal toxicity
3.2.16. Drug interactions
3.3. Intravenous anesthetics (opioids, non – opioids i.e. barbiturates, propofol, etomidate,
benzodiazepines, dexmedetomidine, ketamine)
3.3.1. Mechanism of action
3.3.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.3.3. Effect on central nervous system
3.3.4. Effect on cardiovascular system
3.3.5. Effect on respiratory system
3.3.6. Effect on other organs
3.3.7. Adverse effects and toxicity
3.3.8. Indication and Contraindications
3.3.9. Antagonism : opioid, benzodiazepine and dexmedetomidine antagonist
3.4. Local anesthetics
3.4.1. Chemical structures
3.4.2. Mode of action
3.4.3. Biotransformation and excretion
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

หน้า43

3.4.4. Comparison of drugs and chemical groups
3.4.5. Prolongation of action (i.e. bicarbonate, adrenaline)
3.4.6. Adverse effects, toxicity and management
3.4.6.1. Central nervous system
3.4.6.2. Cardiac and respiration
3.4.6.3. Allergy
3.4.6.4. Preservatives/additives
3.4.6.5. Methemoglobinemia
3.4.6.6. Treatment : general and specific
3.5. Neuromuscular blocking agents
3.5.1. Mechanism of action
3.5.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.5.3. Effect on other organs
3.5.4. Indications and contraindications
3.5.5. Prolongation of action, synergism
3.5.6. Adverse effects, toxicity and abnormal responses
3.5.7. Antagonism of blockade
3.5.7.1. Competitive: anticholinesterase
3.5.7.2. Non-competitive : sugammadex
3.5.8. Drug interactions (antibiotics, antiepileptics, lithium, magnesium, inhalational
anesthetics, etc)
3.6. Autonomic drugs
3.6.1. Sympathetic agents :
3.6.1.1. Transmitters, types of receptors
3.6.1.2. Effects on metabolism and target organs
3.6.1.3. Peripheral and central actions
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3.6.1.4. Agonists and antagonists (alpha and beta blockers, antihypertensives,
ganglionic blockers, peripheral vasodilators)
3.6.1.5. Tocolytic uses
3.6.2.

Parasympathetic drugs :
3.6.2.1. Transmitters, types of receptors
3.6.2.2. Muscarinic effects
3.6.2.3. Nicotinic effects
3.6.2.4. Agonists : cholinergic and anticholinesterase
3.6.2.5. Antagonists : atropine, scopolamine, glycopyrrolate

3.7. Cardiovascular drugs : inotropes, antiarrhythmics, antihypertensive, antianginal agents,
systemic and pulmonary vasodilators, vasoconstrictors, digitalis, electrolytes
3.7.1. Mechanism of action
3.7.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.7.3. Effect on other organs
3.7.4. Adverse effects and toxicity
3.7.5. Drug interaction
3.7.6. Indication and Contraindications
3.8. Central nervous system drugs : antidepressants, major tranquilizers, hypnotics,
anticonvulsants, antiparkinson drugs, ethyl alcohol, analeptics (e.g. physostigmine,
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
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3.8.7. Drug abuse and addiction, tolerance and dependence
3.9. Antithrombotic agents : antiplatelets, antithrombin, anticoagulants
3.9.1. Mechanism of action
3.9.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.9.3. Effect on other organs
3.9.4. Adverse effects and toxicity
3.9.5. Drug interaction
3.9.6. Indications and contraindications
3.10. Diuretics
3.10.1. Mechanism of action
3.10.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.10.3. Effect on acid – base balance, electrolytes and other organs
3.10.4. Adverse effects and toxicity
3.10.5. Drug interaction
3.10.6. Indications and contraindications
3.11. Hormones and their antagonists : corticosteroid, thyroxin, anti-thyroid drugs, vasopressin,
insulin, angiotensin converting enzyme inhibitors
3.11.1. Mechanism of action
3.11.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics
3.11.3. Effect on other organs
3.11.4. Adverse effects and toxicity
3.11.5. Drug interaction
3.11.6. Indication and contraindications
3.12. Immunosuppressive and anti-rejection drugs (in organ transplantation)
3.12.1. Mechanism of action
3.12.2. Effect on other organs
3.12.3. Adverse effects and toxicity
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3.12.4. Drug interaction
4. Applied physics
4.1. Mechanics
4.1.1. Pressure measurement of gases and liquids
4.1.2. Transducers: overshoot, resonance, damping
4.1.3. Pressure regulators : Bourdon principle
4.2. Fluid mechanics:
4.2.1. Flow, viscosity, density, laminar and turbulent flow
4.2.1.1. Factors affecting flow
4.2.1.2. Flow meters and rotameter
4.2.1.3. Principle of Doppler ultrasound and flow measurement: ultrasonography,
echocardiography
4.2.1.4. Bernoulli’s principle and Venturi effect
4.2.2.

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

4.2.3. Gas laws
4.2.3.1. Boyle's law
4.2.3.2. Charles' law
4.2.3.3. Dalton's law of partial pressure
4.2.3.4. Avogadro's hypothesis
4.3. Electromagnetic
4.4. Pneumotachogram (flow-volume loop)
5. Biochemistry
5.1. Normal body metabolism
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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 SCIENCES ประกอบด้วย
1. Preoperative evaluation and preparation
1.

Preanesthetic evaluation

2.

ASA Physical Status

3.

Investigations and special investigations

4.

Information for patient : risk, education and informed consent

5.

NPO recommendations

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.

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.
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1.7.4 Adverse effects
2. General anesthesia
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; pressure-limited,
volume-limited; FiO2 control; periodic sigh, inverse ratio, high frequency
ventilation, intermittent mandatory ventilation (IMV), synchronized IMV,
pressure support, airway pressure release ventilation (APRV), pediatric
adaptation, non-Invasive techniques: biphasic positive airway pressure
(BIPAP), others
2.1.1.2.3 Monitor of ventilation: pressure (plateau, peak), oxygen, apnea,
inspiratory/expiratory ratio, dynamic compliance, static compliance,
2.1.1.3 Maintenance
2.1.1.4 Preanesthetic checklists
2.1.1.5 Monitors : gas concentrations: O2, CO2, nitrogen, anesthetic gases and vapors
2.1.1.6 Fail safe and other safety features
2.1.1.7 Waste gas evacuation systems
2.1.1.8 Complications
2.1.1.9 Vaporizer types
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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.

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
1.

Neuraxial : Spinal, epidural and caudal

2.

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

3.

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

4.

Intravenous regional anesthesia
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5.

Others : combined techniques

4. Fluid management
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)

2.

Electrolytes and acid-base abnormalities

3.

Patient blood management
4.3.1 Preoperative period : autologous blood donation, iron supplement, etc.
4.3.2 Intraoperative period : cell saver, pharmacological (tranexamic acid) acute
normovelmic hemodilution, controlled hypotension, blood substitutes, Jehovah’s
witness
4.3.3 Indication, compatibility test, blood components, transfusion threshold, complications.
4.3.4 Massive transfusion
4.3.5 Disorder of hemostasis
4.3.6 Anticoagulation and pharmacologic therapy : heparin, recombinant FVIIa

5. Airway management
1.

Airway assessment : history, physical examination and investigations

2.

Intubation equipment : direct laryngoscopy and airway adjuncts (supraglottic airway devices,
video-laryngoscope, rigid and fiberoptic bronchoscope)

3.

Surgical airway (cricothyroidotomy and percutaneous tracheostomy)

4.

Extubation criteria

5.

Complications and their management

6.

Difficult airway : algorithm and management (alternative to direct laryngoscopy)

6. Positioning and potential injuries
1.

Positions: supine, lithotomy, lateral, prone, head-elevated, head down, sitting, etc.
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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
1.

Clinical monitoring

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

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

4.

Respiratory monitoring
7.4.1 Oxygenation : oximetry, co-oximetry, pulse oximetry, transcutaneous O2
7.4.2 Ventilation : end-tidal CO2
7.4.3 Spirometry : pressure-volume loop, flow-volume loop
7.4.4 Compliance: static vs dynamic
7.4.5 Arterial blood gas interpretation

5.

Temperature monitoring
7.5.1 Site : core vs peripheral

6.

Biochemical, metabolic, hemostatic monitorings
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8. Special Techniques
1.

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

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)

3.

Hyperbaric O2 and anesthesia care

4.

High altitude anesthesia

9. Postoperative care :
1.

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

2.

Acute postoperative pain management : pharmacologic (drugs, routes, risks and benefits),
non-pharmacologic

3.

Perioperative complications: etiology, prevention, treatment.
9.3.1 Airway and respiratory system
9.3.2 Cardiovascular system.
9.3.3 Neurologic system : awareness during anesthesia, stroke
9.3.4 Renal system : postoperative oliguria, anuria
9.3.5 Biochemical, metabolic and hemostatic
9.3.6 Temperature : hypothermia, malignant hyperthermia, shivering
9.3.7 Nausea and vomiting
9.3.8 Pulmonary, venous and arterial thromboembolism: prevention and treatment
9.3.9 Other : visual loss, tourniquet, burns

10. Cardiopulmonary resuscitation
1.

Recognition
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2.

Monitoring

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.

4.

Post-resuscitation care

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
1.

Respiratory system
11.1.1 Obstructive disease
11.1.1.1 Upper airway : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body
11.1.1.2 Tracheobronchial : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign body
11.1.1.3 Parenchymal : asthma, bronchitis, emphysema, lung abscess, bronchiectasis,
cystic fibrosis, mediastinal masses
11.1.2 Restrictive Disease
11.1.2.1 Neurologic : CNS depression, spinal cord dysfunction, peripheral NS
11.1.2.2 Musculoskeletal : muscular, skeletal, obesity, chest trauma
11.1.2.3 Parenchymal : atelectasis, pneumonia, pneumonitis, fibrosis, RDS,
bronchopulmonary dysplasia
11.1.2.4 Pleural and mediastinal : pneumothorax, chylothorax, pleural effusion
11.1.2.5 Others: pain, abdominal distention, etc.
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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

3.

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

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

6.

Endocrine (hyper / hypo function), metabolic
11.6.1 Diabetes : Acute/ chronic complications, perioperative glucose control,
11.6.2 Pituitary disease : Anterior / posterior tumor
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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
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

8.

Neuromuscular diseases
11.8.1 Demyelinating diseases : multiple sclerosis, motor neuron diseases, Guillain-Barre
Syndrome, Charcot-Marie-Tooth disease
11.8.2 Primary muscle diseases : muscular dystrophies, mitochondrial myopathies
11.8.3 Myasthenic syndromes :
11.8.3.1 Myasthenia gravis
11.8.3.2 Eaton-Lambert, myasthenic syndrome
11.8.3.3 Congenital myasthenic syndromes
11.8.4 Ion channel myotonia : acquired neuromyotonia, myotonia congenita, hyperkalemic
periodic paralysis, paramyotonia congenita, potassium-aggravated myotonia,
hypokalemic periodic paralysis

9.

Genetic disease :
11.9.1 Malignant hyperthermia
11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase : atypical, deficiency. etc.
11.9.3 G6PD deficiency
11.9.4 Porphyria
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11.9.5 Others.
10.

Miscellaneous
11.10.1 Intoxication : drugs, carbon monoxide, insecticides.

12. CLINICAL SUBSPECIALTIES
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.

2.

Pain : acute, chronic
12.2.1 Pain taxonomy.
12.2.2 Mechanism-based approach
12.2.2.1 Nociceptive pain
12.2.2.2 Neuropathic pain
12.2.2.3 Central sensitization/dysfunctional pain
12.2.3 Pain assessment
12.2.4 Common pain problems
12.2.4.1 Acute postoperative pain, posttraumatic and burn pain
12.2.4.2 Cancer-related pain
12.2.4.3 Chronic non-cancer pain
12.2.4.3.1 Radicular and neuropathic pain : low back pain, post-herpetic neuralgia
12.2.4.3.2 Visceral pain
12.2.4.3.3 Sympathetically mediated pain : Complex regional pain syndromes
(CRPS)
12.2.4.3.4 Other somatic pain : myofascial pain, fibromyalgia, arthropathy
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12.2.4.3.5 Central and deafferentation pain : phantom limb pain
12.2.4.4 Pain in palliative care.
12.2.5 Pain management :
12.2.5.1 Pharmacologic treatment : principles, choices
12.2.5.2 Non-pharmacologic treatment
12.2.5.2.1 Regional analgesia for acute pain management
12.2.5.2.2 Interventional pain management for chronic pain
12.2.5.2.2.1 Neurolytic blocks
12.2.5.2.2.2 Others : TENS, epidural stimulation, neuroablation
12.2.5.3 Bio-psycho-social model
3.

Anesthesia for cardiac surgery
12.3.1 Perioperative management in cardiac surgery
12.3.2 Circulatory assistance
12.3.2.1 cardiopulmonary bypass : components (pump, oxygenator, heat exchanger,
filters) mechanisms of gas exchange, priming solutions, modified ultrafiltration,
flow rate, temperature, blood gas management (alpha, pH-stat), anticoagulant
(heparin, ACT, heparin assays, antithrombin III, thromboelastogram), protamine
and reactions, (myocardium, brain, kidney, others), complications and their
prevention and treatment, organ protection
12.3.2.2 Intraaortic balloon counterpulsation : rationale, indications, limitations
12.3.2.3 Artificial heart and ventricular assist devices : internal and external
12.3.2.4 Pacemakers and defibrillators
12.3.3 Complications : neurological complications, myocardial stunning, renal etc.

4.

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

5.

Obstetric anesthesia
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12.5.1 Physiology and pharmacology
12.5.1.1 Physiologic changes of pregnancy
12.5.1.2 Uteroplacental circulation and respiratory gas exchange
12.5.1.3 Placental transfer of drugs and perinatal pharmacology
12.5.2 Assessment of the fetus
12.5.2.1 Antenatal fetal assessment and treatment.
12.5.2.2 Intrapartum fetal monitoring.
12.5.3 Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery
12.5.3.1 Non-pharmacologic methods
12.5.3.2 Pharmacologic methods: Pharmacology, effects on uterine activity, progress in
labor and outcomes
12.5.3.2.1 Systemic and inhalational analgesia
12.5.3.2.2 Regional analgesia / anesthesia
12.5.4 Anesthesia for vaginal birth after cesarean delivery
12.5.5 Anesthesia for cesarean delivery
12.5.5.1 Choice of anesthesia and techniques
12.5.5.2 Postoperative multimodal acute pain management
12.5.5.3 Management of postoperative and postpartum issues
12.5.5.4 Chronic pain issues after cesarean delivery
12.5.6 Anesthesia for nondelivery obstetric procedures
12.5.7 Anesthetic management in complicated obstetrics
12.5.7.1 Hypertensive disorders of pregnancy
12.5.7.2 Abnormal fetal positions, shoulder dystocia, and multiple gestation
12.5.7.3 Preterm labor and delivery
12.5.7.4 Intrapartum fever, infection and sepsis
12.5.7.5 Obstetric hemorrhage : etiology, novel pharmacologic interventions, blood
conservation techniques,and hemorrhage protocols
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12.5.7.6 Substance abuse
12.5.7.7 Molar pregnancy
12.5.8 Anesthetic management of the parturient with coexisting disorders
12.5.9 Risks, strategies and management of anesthetic and obstetric related complications
12.5.9.1 Amniotic fluid embolism
12.5.9.2 Venous thromboembolism
12.5.9.3 Difficult and failed intubation
12.5.9.4 Pulmonary aspiration
12.5.10 Anesthetic considerations for reproductive, in-utero and non-obstetric procedures: in
vitro fertilization, fetal surgery.
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.

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.

8.

Geriatric anesthesia
12.8.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications.
12.8.2 Associated diseases and perioperative care.
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12.8.3 Postoperative cognitive dysfunction (POCD) and delirium.
9.

Anesthesia for patient with obesity and metabolic syndrome
12.9.1 Anatomy, physiology and pharmacology implications.
12.9.2 Bariatric surgery
12.9.3 Associated diseases and perioperative care.

10.

ENT anesthesia
12.10.1 Airway endoscopy and surgeries : microlaryngeal surgery, laser surgery, hazards,
complications, jet ventilation techniques, bronchoscopy, pediatric airway
emergencies, upper airway tumors and infection, adenoid-tonsillectomy,
tracheostomy, nasal surgeries
12.10.2 Middle ear, mastoid and sinuses surgeries

11.

Anesthesia for plastic surgery : tumescent anesthesia, maxillofacial abnormalities and
fracture, microvascular surgeries, reconstructive surgeries, aesthetic surgeries (liposuction,
etc.)

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.
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

14.

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

16.

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

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.

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)
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12.18.2.3 Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome
12.18.2.4 Invasive / noninvasive mechanical ventilation
12.18.3 Anesthesia for critically ill patients
12.18.4 Nutrition and metabolic control
12.18.5 Renal replacement therapies
12.18.6 Critical care protocol
12.18.7 Infection control
12.18.7.1 Catheter sepsis
12.18.7.2 Nosocomial infection
12.18.7.3 Antibiotics : antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic, antimicrobial
resistance
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)
1.

Team working : Coordinating activities with team, Exchanging information, Using authority and
assertiveness
13.1.1 Assessing capabilities
13.1.2 Supporting others

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

3.

Situation awareness
13.3.1 Gathering information
13.3.2 Recognizing and understanding
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13.3.3 Anticipating
4.

Decision making and evidence-based practices
13.4.1 Identifying options
13.4.2 Balancing risks and selecting options

13.4.3 Reevaluating
14. Professionalism
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

2.

Ethics: beneficience, non-maleficience, autonomy, confidentiality, truth telling, justice, etc.

3.

Resource allocations : equity

4.

End-of-life care : advance directive, Do Not Resuscitation (DNR) orders

5.

Medicolegal issues : พรบ.และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.

Continuous professional development

15. Quality and safety
1.

Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP

2.

Domains, indicators : WHO six domains (effective, efficient, accessible, patient-centered,
equitable, safe), performance or risk indicators (medication errors, adverse event, sentinel
event)

3.

Assurance and improvement : reporting system, tools and practices

4.

Adverse outcome : anesthetic accidents, closed claims findings, professional liability, risk
management

5.

Quality and safety culture
15.5.1 No blame, no shame culture
15.5.2 Supporting system
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6.

Environment and occupational safety
15.6.1 Physical hazards : Occupational safety and health administration standards, universal
precautions and isolation precautions
15.6.1.1 Anesthetic gas (Chronic environmental exposure: mutagenicity, teratogenicity,
carcinogenicity, scavenging), chemicals, radiation, noise pollution
15.6.1.2 Infection (general and universal precautions): respiratory virus, viral hepatitis,
pathogenic human retroviruses, tuberculosis, needle stick injury
15.6.1.3 Electrical safety, fire and explosion hazards : source of ignition (static, misuse
of O2 cylinders), prevention (grounding, isolation transformers), macro and
micro current hazards, safety regulations, lasers
15.6.2 Emotional consideration : stress, substance use / abuse / dependence, impairment,
physician burnout

16. Anesthetic records: keeping and quality assurance
17. Costs of medical/anesthesia care, operating room management
18. Research methodology : proposal, IRB/EC, GCP, statistics, manuscript writing
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ภาคผนวก 4
Clinical skills in anesthesia
4.1 Clinical skills in General (non-subspecialty)
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสญ
ั ญี ชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือ มี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสญ
ั ญี ชนิดการผ่าตัด และ / หรือ มีความสาคัญ ที่
น้อยกว่าระดับ ๑ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ อุปกรณ์ โรคประจาตัวผูป้ ่ วย ภาวะทางวิสญ
ั ญี ชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึ่งแพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้
โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย
Cardiovascular diseases

ระดับ ๑

- Hypertension
- Coronary artery diseases: anticoagulant,
S/P stent
- Common congenital heart diseases:
ASD, VSD, TOF
- Complex congenital heart diseases: S/P
Fontan's operation, single ventricle, TGA
- Valvular heart disease
- Cardiomyopathy
- Arrhythmias
- Aneurysm
- Congestive heart failure
- Others; heart transplanted patient
Respiratory diseases
- COPD, Asthma
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โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย
- Upper respiratory tract infection
- Lower respiratory tract infection
(pneumonia, TB, bronchiectasis etc.)
- ARDS
- Smoking
- Smoke injury
- Aspiration pneumonitis
Neurologic diseases

ระดับ ๑


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



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





- anemia, thalassemia, polycythemia,
thrombocytopenia, thrombophilia
- hematologic malignancy
- anticoagulated
- bone marrow transplantation
Endocrine diseases
- Diabetes mellitus
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โรคประจาตัว / ภาวะผู้ป่วย
- Hyper / hypothyroid
- Adrenal dysfunction
- Parathyroid
Collagen vascular diseases

ระดับ ๑




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







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

ระดับ ๑
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อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญี
- Thromboelastogram
Cardiac arrest
Patient blood management
a. Preoperative blood donation
b. Acute normovolemic hemodilution
c. Controlled hypotension
d. Intraoperative blood salvage
Fluid-electrolyte acid base management
Local anesthetic systemic toxicity
Laryngospasm and sequelae
Oxygen therapy
Occupational hazards
Malignant hyperthermia
Autonomic hyperreflexia
Temperature management
Allergic/anaphylaxis reaction
Postoperative pain management
Postanesthetic complications
- Cardiovascular complications
- Pulmonary dysfunction
- Hepatic complications
- Renal complications
- Metabolic complications
- Incidental trauma
- Altered mental status
- Postoperative nausea and vomiting
Anesthesiologist non-technical skill
ชนิดการผ่าตัด

ระดับ ๑

ระดับ ๒


ระดับ ๓
























ระดับ ๑
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ชนิดการผ่าตัด
Surface operation (e.g. mastectomy, skin
graft, hernia repair, etc)
Intraabdominal surgery
Hepatobiliary surgery
Liver transplantation
Laparoscopic surgery
Bariatric surgery
Extremity revascularization
Organ procurement

II.

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓










หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills)
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)

ชนิดของหัตถการ
Face mask ventilation
Supraglottic devices (e.g. LMA)
Intubation

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓



- Conventional (e.g. under anesthesia,
awake)
- Fiberoptic
- Video laryngoscope
- Manual-in-line stabilization
- Awake intubation
- Blind nasal
Percutaneous tracheostomy
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ชนิดของหัตถการ
Emergency cricothyrotomy
Arterial line
Central venous pressure
- jugular
- subclavian
- femoral
- peripheral inserted (PICC line)
Pulmonary artery catheterization
Positioning

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓



- Standard (supine, prone, jack-knife,
lithotomy, lateral (e.g. kidney, park
bench), trendelenberg, reverse
trendelenberg)
- Sitting in neurosurgery
- Sitting (e.g. beach chair)
Regional anesthesia
- Central neural blockade (adult)
spinal
Lumbar epidural
Thoracic epidural
Caudal
Combine spinal-epidural
- Peripheral neural blockade
Airway nerve block
Brachial plexus
Femoral nerve
Sciatic nerve
Popliteal
Ankle
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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ชนิดของหัตถการ
Wrist
Transversus abdominis plane block
Cervical plexus
- Bier's block
Ultrasound-guided RA and central venous
access
One-lung ventilation (double lumen)
One-lung ventilation (bronchial blocker)

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓





หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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4.2 Clinical skills in Obstetric and Gynecologic Anesthesia
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery,

vaginal birth after cesarean delivery (VBAC)
Anesthesia for cesarean delivery

Anesthetic management in complicated obstetrics

Anesthetic management of the parturient with coexisting

disorders
Risks, strategies and management of anesthetic and

obstetric-related complications
Anesthetic considerations for in vitro fertilization

Anesthetic considerations for fetal surgery, EXIT, OOPS

procedures
Anesthetic considerations for non-obstetric surgery

Anesthetic considerations for hysteroscopy

Anesthetic considerations for laparoscopic surgery: TLVH

Anesthetic considerations for tubal sterilization

Molar pregnancy

Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)


II.

หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
หัตถการระดับ ๑
Airway management in pregnancy

Painless labor (epidural block)

Left uterine displacement

Combined
spinal-epidural
(CSE)
anesthesia

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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4.3 Clinical skills in Orthopedic and Trauma Anesthesia
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ ๑








ระดับ ๒

ระดับ ๓

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

ระดับ ๑

ระดับ ๒


ระดับ ๓

II.








หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Rapid infusion system
Intubation with manual-in-line stabilization
Intercostal drainage system

หัตถการระดับ ๑




หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓
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4.4 Clinical skills in Anesthesia for Urologic Surgery
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้
I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
Transurethral Resection of the Prostate (TUR-P)
Transurethral Resection of the Bladder Tumor (TUR-BT)
Percutaneous nephrolithotomy (PCNL)
Radical nephrectomy, cystectomy, prostatectomy
Laparoscopic or Robotic surgery
(prostatectomy, nephrectomy, adrenalectomy)
Reconstructive urologic procedures (e.g. repair of UPJO,
posterior urethral valve, etc)
Urologic emergencies (e.g. torsion testis, fournier
gangrene, etc)
Pheochromocytoma
Adrenal gland tumor
Urinary calculi
- Ureterolithotomy
- Nephrolithotomy
- Pyelolithotomy
- Cystolithotripsy
Ureteroscopy (URS)
Kidney transplantation (Donors / Recipients)
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

ระดับ 1





ระดับ 2

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

ระดับ 1


ระดับ 2

ระดับ 3



II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชีย่ วชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Kidney position

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3


หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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4.5 Clinical skills in Anesthesia for ENT and EYE Surgery
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ ๑















หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคหรือภาวะ (EYE)
Retinal surgery
Penetrating eye injury
Retinoblastoma
Retinopathy of prematurity
Strabismus surgery
Glaucoma

II.

ระดับ ๑




ระดับ ๒

ระดับ ๓





หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสญ
ั ญี

JET ventilation
Cricothyroidotomy
Airway management in compromised airway

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓




หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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4.6 Clinical skills in Anesthesia for Procedures Outside OR
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
EGD colonoscopy

ERCP POEM single balloon

Diagnostic radiologic procedures: CT scan, MRI

Radiation Therapy

Neurological interventions: Coil, glue, study

Vascular: AVM bleomycin injection

Procedures in Liver mass: TACE, RFA

Anesthesia for ECT (Electroconvulsive therapy)

Anesthesia for dental procedures

Radiation hazards and prevention


II.

หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา

แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชีย่ วชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
Level of sedation


หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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4.7 Clinical skills in Ambulatory Anesthesia
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3








II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชีย่ วชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
TIVA, MAC

หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หัตถการระดับ 3
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4.8 Clinical skills in Neuroanesthesia
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้
I. โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัด
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้
โรคหรือภาวะ
Increased intracranial pressure
Brain protection
Neurological deficit
Perioperative seizure
Unstable cervical spine
Intraoperative brain swelling
Venous air embolism
Cerebral perfusion management
Fluid and electrolyte management
Neuroendocrine abnormalities
Electrophysiologic monitoring
Intracranial mass
Transsphenoidal surgery
Cerebrovascular:
-

Aneurysm and intraoperative rupture
Arteriovenous malformation
Carotid stenosis
Cerebral revascularization

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓
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โรคหรือภาวะ
Traumatic brain injury
Spinal cord injury
Spinal cord surgery
Epilepsy surgery
Hydrocephalus
Pediatric neurosurgery
Awake craniotomy
Surgery for abnormal movement
Interventional neuroradiology

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓











II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Scalp block
Transcranial Doppler ultrasonography
Cerebral oximetry
Precordial Doppler
Jugular venous saturation

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
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4.9 Clinical skills in Pediatric Anesthesia
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ/ หรือมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้
โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓
Common congenital heart diseases: ASD, VSD, PDA, TOF

Complicated congenital heart diseases: TGA, single ventricle

Common congenital anomalies: Down syndrome

Rare/Complicated congenital anomalies

Upper respiratory tract infection

Laryngospasm

Airway obstruction

Laryngeal edema

Emergence delirium

Neonates

Premature babies

Difficult airway

Hypothermia

Malignant hyperthermia

Muscular dystrophy

Glucose, fluid, electrolyte management

Massive bleeding

Postoperative pain management

Gastroschisis/omphalocele

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

ระดับ ๑

ระดับ ๒





ระดับ ๓













II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี
Inhalation induction
Mask ventilation
Under mask technique
Endotracheal intubation in infant and
children

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
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หัตถการวิสัญญี
หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
Endotracheal intubation in neonate

LMA in pediatric patients

Fiberoptic intubation in pediatric patients

Ventilator setting in neonate and infant

Peripheral nerve block
- Ilioinguinal, iliohypogastic nerve

block
- Penile block

- Brachial block

Caudal block

Lumbar epidural block
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4.10 Clinical skills in Cardiovascular and Thoracic anesthesia
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมีความสาคัญ
ซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้

โรคหรือภาวะ
Extracorporeal circulation
Circulatory assisted devices (e.g. IABP, LVAD, RVAD,
ECMO, etc)
Anesthesia for
- Atrial or ventricular septal defect repair
- Patent ductus arteriosus ligation or division
- Modified Blalock-Taussig shunt, central shunt,
other shunts
- Complex congenital heart (e.g. tetralogy of Fallot,
tricuspid atresia, etc)
- Valvular heart surgery
- Coronary artery bypass graft surgery (on pump
or off pump)
- Cardiac / lung transplantation
- Abdominal aortic aneurysmal repair
- Thoracic endovascular aneurysmal repair
- Cardiac implantable electronic devices
- Electrophysiology study with or without ablation
- Mediastinal mass biopsy or removal
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โรคหรือภาวะ
Mediastinoscope
Lung (open or video assisted thoracoscopic
surgery)
Chest wall and pleural surgery
Bronchopleural fistula
Tracheal surgery
Lung lavage
Postoperative pain therapy after lung surgery
Cardiac catheterization
Cardioversion
Bronchial stent

-

II.

ระดับ ๑


ระดับ ๒

ระดับ ๓











หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)

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

หัตถการระดับ ๑

หัตถการระดับ ๒


หัตถการระดับ ๓
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4.11 Clinical skills in Critical care
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึง่ แพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้

โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
Approaches of emergency situations
(diagnosis, treatment)
- Shock states
- Myocardial ischemia / infarction
- Heart failure (systolic / diastolic)
- Common cardiac dysrhythmias
- Respiratory failure
ARDS (acute respiratory distress syndrome)
AKI / ARF (acute kidney injury / acute renal failure)
DM & Glucose control
Thyroid/parathyroid disorders
Adrenal disorders
Delirium / Confusion / Agitation / Psychosis
TIA (transient ischemic attack) / Stroke
Hypoxic-ischemic encephalopathy
Anemia
Hemostasis / Massive transfusion
Coagulation disorders (hemophilia, thrombocytopenia
/ thrombophilia, DIC, ….etc)
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี
Prevention & management common infection (HAP,
VAP, CABSI, UTI etc.)
Antibiotics
Fluid & electrolytes management
Transfusion management
Nutrition management & metabolic support
Pain & sedation management
ACLS / Post-resuscitation care
End of life care
Brain death / organ donor
Interpretation of hemodynamic parameters
- Intra-arterial pressure, cardiac output monitoring
- TTE
- IABP , ECMO
Interpretation of respiratory parameters (CXR, ABG,
PFT,…etc )

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓















II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องทาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการทีแ่ พทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการ
Hemodynamics
- Arterial line
- Central venous line
- Pulmonary artery catheter

หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓
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หัตถการ
- 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
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4.12 Clinical skills in Chronic pain
เมือ่ สิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และทาหัตถการต่อไปนี้

I.

Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ ๑ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ / หรือมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านต้องดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๒ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑
และมีความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ ๓ โรคประจาตัวผูป้ ่ วยหรือภาวะทางวิสญ
ั ญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน ซึง่ แพทย์ประจา
บ้านอาจดูแลรักษาได้

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

ระดับ ๑

ระดับ ๒






ระดับ ๓



II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้านต้องรูข้ อ้ บ่งชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต้องทาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านควรทาได้ (ทาภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านอาจทาได้ (ช่วยทาหรือได้เห็น)
หัตถการวิสัญญี

หัตถการระดับ ๑

Trigger point eradication
Peripheral nerve analgesia
Sympathetic block
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หัตถการวิสัญญี

หัตถการระดับ ๑

Brachial plexus analgesia
Spinal analgesia
Epidural analgesia
Patient controlled analgesia
Intravenous lidocaine infusion
Acupuncture
Transcutaneous electrical nerve
stimulation

III.

หัตถการระดับ ๒

หัตถการระดับ ๓









การประเมินหรือดูแลรักษา

ระดับที่ ๑ การประเมินหรือดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่แพทย์ประจาบ้านทาด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ การประเมินและดูแลรักษาที่มีแพทย์ประจาบ้านควรมีโอกาสได้ทาด้วยตนเองหรือช่วยทา
ระดับที่ ๓ การประเมินและดูแลรักษาที่แพทย์ประจาบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยทา หรือเคยเห็น
การประเมินหรือดูแลรักษา
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ซักประวัติผปู้ ่ วยที่มีความปวด
ประเมินความปวดด้านคุณภาพและปริมาณ
ประเมินผลการระงับปวด
สั่งการรักษาโดยใช้ยาที่ใช้บ่อย
พิจารณาส่งต่อการรักษาได้ถูกต้อง
ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติ
ประสานงานและปรึกษากับผูร้ ว่ มการรักษาสาขา
อื่นได้เหมาะสม
เขียนแบบฟอร์มส่งปรึกษาได้ถกู ต้อง
แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่องและมีคุณธรรม

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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ภาคผนวก 5
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity
Entrusable Professional Activity in Anesthesia
1. Provide preanesthetic evaluation and preparation
2. Provide plan and conduct of anesthesia
3. Use and interpret anesthetic monitorings and equipments
4. Provide intra and post anesthetic care
5. Manage airway
6. Demonstrate technical skills
7. Manage crisis situation
8. Manage peri-anesthetic / peri-procedural complications
9. Demonstrate communication and team working skills
10. Demonstrate professionalism and non-technical skills
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity
1. Assessment of Procedural skills: Direct observe procedural skills (DOP)
1.1. DOP Spinal block
1.2. DOP Endotracheal intubation
1.3. DOP Rapid sequence induction
1.4. DOP Central venous catheterization (IJV)
1.5. DOP Arterial line cannulation
1.6. DOP Lumbar epidural block
1.7. DOP Brachial plexus block
1.8. DOP Fiberoptic assisted intubation
2. Selection for assessment of Clinical skills and Entrusable Professional Activity
2.1. Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedures
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

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
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

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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EPA and selection for assessment of clinical skills and EPA
Selection for
assessment of
clinical skills
and EPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EPA
1

2

3

4
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Milestones of assessment of clinical skills, procedural skills and EPA

Assessment of Clinical skills and Entrustable professional
activity (EPA)

R1
1 Basic RA
2 Basic GA ETT
3 Basic GA under mask
4 Complicated surgery

R2

R3

L3 #1
L3 #2
L3 #1
L3 #1

5 Basic OB GA
6 Basic OB RA

L3 #1
L3 #1

7 Complicated OB
8 GA supraglotic device

L3 #2
L3 #1
L3 #1

9 Pediatrics
10 Intracranial surgery

L3 #1

11 Airway procedure
12 Painless labor

L3 #1

13 Neonate/infant
18 TIVA

L3 #1

L3 #1
L3 #1

19 Spine sx in prone position
14 Simple open cardiac surgery

L3 #1
L3 #1

15 Thoracic surgery
16 Acute pain

L3 #1
L3 #1

Direct observe
procedural skills (DOP)

17 Cancer/neuropathic pain

L2 #1

1 Spinal Block

S3 #1

2 ETT
3 RSI

S3 #2
S3 #1

4 Lumbar epidural

S3 #1

5 Arterial line cannulation
6 Central venous catheterization

S3 #1
S3 #1

7 Brachial plexus block

S3 #1

8 Fiberoptic assissted intubation

S3 #1

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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DOPS 1 Spinal block เมื่อสิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน ..................................................................
Spinal block

วันที่.......................................................
ไม่ถกู ต้อง / ถูกต้องบางส่วน
ไม่ปฏิบัติ
/ ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

1. การเตรียมอุปกรณ์
1.1 เตรียมอุปกรณ์ชว่ ยหายใจ
1.2 Spinal set, needle, syringe นา้ ยาทาความสะอาด
1.3 ยา: ยาชา, vasopressor
2. การเตรียมผูป้ ่ วย
2.1 ตรวจสอบอัตราไหลเวียนของนา้ เกลือให้มีความเหมาะสม
2.2 อธิบายผูป้ ่ วยให้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการทาหัตถการ
2.3 Monitoring
2.4 Position
3. เทคนิคการ block
3.1 Sterile technique
3.2 ขัน้ ตอนถูกต้อง
3.3 ทดสอบระดับการชา
4. ทราบ complications
4.1 บอก complication ได้, รูว้ ิธีการแก้ไข, วิธีปอ้ งการและรักษา
บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………………………………………...
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต์)

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

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

ผ่าน*

ไม่ผา่ น

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
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DOPS 2 Endotracheal intubation เมื่อสิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน .....................................................
วันที.่ ..................................................................
ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

Endotracheal tube intubation

ถูกต้องบางส่วน / ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่สมบูณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

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

บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
อาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์)

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

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

ผ่าน*

ไม่ผ่าน

* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้เองและควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า

หน้า101

DOPS 3 RSI เมื่อสิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน .....................................................
Rapid sequence induction

วันที.่ .....................................................
ไม่ถกู ต้อง / ถูกต้องบางส่วน ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่ปฏิบัติ
/ไม่สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

1. เตรียมอุปกรณ์
1.1 Anesthetic machine and breathing circuit
1.2 Suction catheter and machine พร้อมใช้
1.3 Airway equipments : mask, ETT, stylet, lubricant, Magill forceps
1.4 เช็คเตียงพร้อมสาหรับหัวต่า
2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) ถูกต้องทัง้ ชนิด
และขนาด ฉีดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว
3. อธิบายผูป้ ่ วยถึง procedure
4. จัดท่าผูป้ ่ วยถูกต้องเหมาะสม
5. Preoxygenation ถูกต้องเหมาะสม
6. Cricoid pressure กดถูกตาแหน่ง หลังจากผูป้ ่ วยหลับ (optional)
7. Induction and intubation
7.1 Blow cuff ทันทีเมื่อใส่ ETT เสร็จ
7.2 เช็คตาแหน่ง ETT
7.3 ปล่อย cricoid pressure หลังจาก confirm ตาแหน่ง ETT แล้ว
บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………......…...………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ
ผ่าน*
ไม่ผ่าน
อาจารย์ผู้ประเมิน ..........................................(ลายเซ็นต์) * ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
............................................,(ตัวบรรจง) 2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองและควบคุมผูท้ ่มี ีประสบการณ์นอ้ ยกว่า

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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4. Central venous catheterization (IJV)
5. Arterial line cannulation
6. Lumbar epidural block

7. Brachial plexus block
8. Fiberoptic assisted intubation
DOPS 7, 8 เมื่อสิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง

DOPS 4, 5, 6 เมื่อสิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง

ชื่อแพทย์ประจาบ้าน.................................................
หัวข้อการประเมิน

วันที.่ ......................................................
ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

1. ก่อนทาหัตถการ
- ทราบข้อบ่งชี ้ ตาแหน่ง ขัน้ ตอน
- ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข
- สามารถเตรียมผูป้ ่ วยสาหรับทาหัตถการได้เหมาะสม
- สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring
2. ระหว่างการทาหัตถการ
- เทคนิคปลอดเชือ้
- ความสามารถในการทาหัตถการ
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาหัตถการ
3. ภายหลังหัตถการ
- สามารถจัดการอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้
- การดูแลผูป้ ่ วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน
4. ทักษะในการสื่อสารกับ
- ผูป้ ่ วย
- ผูร้ ว่ มงาน
5. Professionalism
- ขอความยินยอมผูป้ ่ วย
- ตระหนักถึงสถานการณ์
- ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม

บันทึกคาแนะนาเพิ่มเติม …………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตการ
ผ่าน*
ไม่ผ่าน
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทาถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต์)
................................................(ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 01: Spinal anesthesia in ASA 1, 2 patients in non-complicated procedure
เมื่อสิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน..............................................................................

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

1. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
 1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
 2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน
 3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปั ญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัดและการระงับ
ความรูส้ กึ ได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปั ญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
2. การเตรียมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA 1
 1 พบจุดบกพร่องที่สาคัญในการเตรียมผูป้ ่ วย
 2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผูป้ ่ วย
 3 สามารถเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
3. ทราบข้อดีขอ้ เสียของการทา spinal anesthesia
EPA 2
 1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย
 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรูส้ กึ EPA 3

 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสียแก่ผปู้ ่ วย
 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 3 มีอปุ กรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุ กรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
5 ระดับการชา (anesthetic level)
EPA 4,6
 1 ไม่ทราบ anesthetic level
 2 ทราบ anesthetic level
 3 ทราบ anesthetic level และแก้ไขปั ญหาถูกต้องเมื่อ anesthetic level ไม่เหมาะสม
6. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหว่างการทา spinal anesthesia
EPA 4,6,8
 1 ไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึน้
 2 ทราบปั ญหาที่เกิดขึน้ แต่แก้ปัญหาไม่ได้ หรือแก้ไม่ถกู ต้อง
 3 ทราบปั ญหาที่เกิดขึน้ และแก้ปัญหาได้ถกู ต้อง
7. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
EPA 4,6,8
 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้บางส่วน
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
8. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU
EPA 4,9
 1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
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 2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
 3 สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้าระวังต่อเนื่อง
9. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
EPA 6,7,10
 1ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 2 ลาดับความสาคัญได้บา้ ง ย้งต้องปรับปรุง
 3 สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
10. การสือ่ สารกับผูป้ ่ วย
EPA 9
 1ไม่สอื่ สารกับผูป้ ่ วย
 2 สื่อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 3 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 4 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
11. การสือ่ สารกับผูร้ ว่ มงาน
EPA 9,10
 1ไม่สอื่ สารกับผูร้ ว่ มงาน
 2 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
 3 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ดีเป็ นส่วนใหญ่
 4 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
12. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
EPA 7
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึน้
 2 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 4 แก้ไขปั ญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 5 แก้ไขปั ญหาได้ดเี หนือความคาดหมาย
13. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA 10
 1 ไม่รบั ผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายได้บางส่วน
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02
 Level 1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มปี ระสบการณ์น้อยกว่า
ชือ่ อาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................(ลายเซ็นต์). ............................................................ (ตัวบรรจง).
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Assessment of Clinical skills and EPA 02: Basic GA ETT
เมื่อสิน้ สุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 ครัง้ Assessment
of Clinical skills and EPA 03: Basic GA under mask เมื่อสิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน..............................................................................

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

1. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
 1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
 2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน
 3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัดและการระงับความรูส้ กึ ได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปั ญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
2. การเตรียมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA 1
 1 พบจุดบกพร่องที่สาคัญในการเตรียมผูป้ ่ วย
 2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผูป้ ่ วย
 3 สามารถเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
3. Choice of anesthesia
EPA 2
 1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย
 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรูส้ กึ EPA 3
 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสียแก่ผูป้ ่ วย
 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 3 มีอปุ กรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุ กรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
5 การให้ยาระงับความรูส้ กึ ในช่วง Induction
EPA 2,4,6
 1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม
 2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
 3 สั่งยาได้เหมาะสม
6 การเปิ ดทางเดินหายใจ ในช่วง Induction EPA 4,5,6
 1 open airway ไม่ได้
 2 open airway ได้บางส่วนแต่ยงั ไม่โล่ง
 3 open airway ได้ดี ในรายที่ไม่ยาก
 4 สามารถ open airway ได้ดี แม้ในรายที่ยาก
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation EPA 4,6
 1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 2 ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที
8 การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth)
EPA 4,6,7,8
 1 ทางานไม่ถกู ขัน้ ตอน ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
 2 ทางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
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 3 ทางานได้ราบรืน่ ทุกขัน้ ตอน
 4 ทางานได้ราบรืน่ ทุกขัน้ ตอน ทราบปั ญหาที่ อาจเกิดขึน้ เตรียมการป้องกันและแก้ไข
9. การให้สารนา้ ระหว่างการผ่าตัด
EPA 4,6
 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไม่รูข้ อ้ บ่งชีแ้ ละข้อควรระวังของสารนา้ ทีใ่ ช้
 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชีแ้ ละข้อควรระวัง
 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี ้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชีแ้ ละข้อควรระวัง
10. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
EPA 2,4
 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้บางส่วน
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
11. การให้ยาระงับความรูส้ กึ ในช่วง emergence
EPA 4,6
 1 ทางานไม่ถกู ขัน้ ตอน ผิดพลาดในจุดที่สาคัญ
 2 ทางานผิดพลาดบ้างในบางจุด
 3 ทางานได้ราบรืน่ ทุกขัน้ ตอน
 4 ทางานได้ราบรืน่ ทุกขัน้ ตอน ทราบปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ เตรียมการป้องกันและแก้ไข
12. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU
EPA 4,9
 1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
 2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
 3 สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้าระวังต่อเนื่อง
13. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง EPA 7,10
 1 ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 2 ลาดับความสาคัญได้บา้ ง ย้งต้องปรับปรุง
 3 สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
14. การสือ่ สารกับผูป้ ่ วย
EPA 9
 1ไม่สอื่ สารกับผูป้ ่ วย
 2 สื่อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 3 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 4 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
15. การสื่อสารกับผูร้ ว่ มงาน
EPA 9
 1ไม่สอื่ สารกับผูร้ ว่ มงาน
 2 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
 3 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ดีเป็ นส่วนใหญ่
 4 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
EPA 7
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึน้
 2 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
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 4 แก้ไขปั ญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 5 แก้ไขปั ญหาได้ดเี หนือความคาดหมาย
17. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA 10
 1ไม่รบั ผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายได้บางส่วน
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02
 Level 1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มปี ระสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.................................................................(ลายเซ็นต์).................................................................... (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 04: Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery)
เมื่อสิ้ นสุ ด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้าน..............................................................

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

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
2.3. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ส้ กึ
4.1. อุปกรณ์
4.2. ยา
4.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
5. Intraoperative
5.1. Specific considerations
5.1.1. Underlying disease related
5.1.2. Surgery related
5.2. General anesthesia
5.2.1. Induction
5.2.1.1. Technique
5.2.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
5.2.2. Airway management
5.2.3. Positioning
5.2.4. Maintenance
5.2.4.1. ยา
5.2.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
5.2.4.3. Transfusion management

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 3

EPA 3,4,5,6,8
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หัวข้อการประเมิน

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: ปริมาณและชนิด
5.3.3. Positioning
5.3.4. Fluid, glucose and electrolyte
5.3.5. Transfusion management
5.3.6. Hemodynamic
5.3.7. Ventilation / Oxygenation
5.3.8. Temperature control
Postoperative
6.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
6.2. การส่งต่อข้อมูล
6.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
6.4. Specific postoperative care & complications
management
6.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ว่ มงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึน้
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่ างใกล้ ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ผ้ปู ระเมิน......................................................(ลายเซ็นต์ )..............................................(ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 05: General anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้ นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
EPA 5 6for7basic
ใช้ของศิ
ริราช surgery (เมื่อสิ้ นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
Assessment of Clinical skills and EPA 06: Regional anesthesia
obstetric
Assessment of Clinical skills and EPA 07: Anesthesia for complicated obstetric surgery (เมื่อสิ้ นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง)
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน.........................................................................
วันที่....................................................

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.3. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific consideration
4.1. Physiology of pregnancy
4.2. Fetal well being
4.3. Management of uterine atony
4.4. Disease specific considerations
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ส้ กึ
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA 3,4,5,6,8
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หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
6.1.4.3. Transfusion management
6.1.4.4. Hemodynamic
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.6. Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด
6.2.3. Positioning
6.2.4. Fluid, glucose and electrolyte
6.2.5. Transfusion management
6.2.6. Hemodynamic
6.2.7. Ventilation / Oxygenation
6.2.8. Temperature control
Postoperative
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
7.4. Specific postoperative care & complications
management
7.5. การดูแลความปวด
การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ว่ มงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึน้
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มปี ระสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) ....................................................... (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 08: Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant
เมื่อสิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน..............................................................................

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

1. การประเมินผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด EPA 1
 1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ไม่ครบถ้วน
 2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน
 3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วย การผ่าตัดและการระงับความรูส้ กึ ได้ แต่ไม่ครบถ้วน
 4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปั ญหาและข้อควรระวังได้ครบทุกด้าน
2. การเตรียมผูป้ ่ วย ก่อนผ่าตัด
EPA 1
 1 พบจุดบกพร่องที่สาคัญในการเตรียมผูป้ ่ วย
 2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผูป้ ่ วย
 3 สามารถเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดได้ดี
3. Choice of anesthesia
EPA 2
 1 ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร
 2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก
 3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย
 4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอื่นเตรียมไว้
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา สาหรับการระงับความรูส้ กึ EPA 3
 1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่สาคัญ ทาให้เกิดผลเสียแก่ผูป้ ่ วย
 2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน
 3 มีอปุ กรณ์และยาครบตามมาตรฐาน
 4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอปุ กรณ์และยาเพิ่ม สาหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
5 การให้ยาระงับความรูส้ กึ ในช่วง induction EPA 2,4,6
 1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม
 2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม
 3 สั่งยาได้เหมาะสม
6. สามารถประเมิน anesthetic depth เพียงพอก่อนใส่อปุ กรณ์
EPA 4,5,6
 1 ไม่ทราบว่าต้อง ประเมิน
 2 ทราบว่าต้องประเมิน แต่ประเมินผิด
 3 ประเมินได้ถกู ต้อง แต่ไม่สามารถแแก้ปัญหาได้ กรณีใส่อปุ กรณ์ไม่เข้า
 4 ประเมินถูกต้อง และแก้ไขปั ญหาได้ กรณีใส่อปุ กรณ์ไม่เข้า
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction EPA 4,6
 1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 2 ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที
 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาที
8 การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth)
EPA 4,6,7,8
 1 ไม่ทราบการประเมิน
 2 ทราบแต่ประเมินผิด
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 3 ทราบวิธีการประเมิน แต่ไม่สามารถปรับ anesthetic depth ให้สอดคล้องกับ surgical stimuli
 4 สามารถปรับ anesthetic depth ได้เหมาะสมตาม surgical stimuli
9. การให้สารนา้ ระหว่างการผ่าตัด
EPA 4
 1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไม่รูข้ อ้ บ่งชีแ้ ละข้อควรระวังของสารนา้ ทีใ่ ช้
 2 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชีแ้ ละข้อควรระวัง
 3 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี ้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง
 4 สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชีแ้ ละข้อ ควรระวัง
10. การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
EPA 2,4
 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic complications
 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic complications ได้บางส่วน
 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic complications ได้ครบ
11. การถอดอุปกรณ์ supraglottic airway EPA 4,5,6
 1 ไม่ทราบเทคนิคการถอดอุปกรณ์
 2 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไม่ครบ
 3 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ แต่เลือกใช้ยงั ไม่เหมาะสม
 4 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ และเลือกใช้ได้เหมาะสม
12. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU
EPA 4,9
 1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็ นระบบ
 2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปั ญหา
 3 สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็ นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ตอ้ งเฝ้าระวังต่อเนื่อง
13. สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
EPA 7,10
 1 ไม่สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลัง
 2 ลาดับความสาคัญได้บา้ ง ยังต้องปรับปรุง
 3 สามารถลาดับความสาคัญก่อนหลังได้ดี
14. การสื่อสารกับผูป้ ่ วย
EPA 9,10
 1 ไม่สื่อสารกับผูป้ ่ วย
 2 สื่อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม
 3 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 4 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
15. การสื่อสารกับผูร้ ว่ มงาน
EPA 9,10
 1ไม่สอื่ สารกับผูร้ ว่ มงาน
 2 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานแต่ขอ้ มูลไม่ชดั เจน
 3 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ดีเป็ นส่วนใหญ่
 4 สื่อสารกับผูร้ ว่ มงานได้ชดั เจนและถูกต้องตลอดเวลา
16. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้
EPA 7
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึน้
 2 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
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 4 แก้ไขปั ญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
 5 แก้ไขปั ญหาได้ดเี หนือความคาดหมาย
17. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย ความตรงต่อเวลา
EPA 10
 1ไม่รบั ผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายได้บางส่วน
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 08
 Level 1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มปี ระสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................(ลายเซ็นต์)........................................................................... (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA 09: Anesthesia for pediatric
เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................

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

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

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 2

EPA 2
EPA 1

EPA 2,3

EPA 4,5,6,7
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หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

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

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

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

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.........................................................(ลายเซ็นต์)................................................. (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA10: Intracranial surgery
เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน...................................................................

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

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

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2

EPA 3

EPA3,4,5,6,8
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หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

6.1.4.4. Hemodynamic
6.1.4.5. Ventilation / Oxygenation
6.1.4.6. Temperature control
6.1.4.7. Management of complications : VAE, bleeding,
brain edema, ruptured aneurysm, etc.
6.1.5. Emergence (early / late)
Postoperative
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
7.2. การส่งต่อข้อมูล
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics,
fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care & complications management
7.5. การระงับปวด
การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและผูร้ ว่ มงาน
การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึน้
ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รบั มอบหมาย การตรงต่อเวลา

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...............................................................(ลายเซ็นต์)................................................. (ตัวบรรจง)
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Assessment of Clinical skills and EPA11: Anesthesia for airway procedure
เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน.................................................
วันที่.................................................

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia and anesthetic technique
4. Specific considerations
4.1. Airway management และการวางแผนสารอง
4.2. ภาวะแทรกซ้อนขณะทา airway procedure
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ส้ กึ
5.1. อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ airway management
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique และการประสานงานกับ
ศัลยแพทย์
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA 3,4,5,6,8
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หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

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

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่ างใกล้ ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ผ้ปู ระเมิน........................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................. (ตัวบรรจง)

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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Assessment of Clinical skills and EPA 12: Painless labor
เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน..........................................

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

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนการทา painless labor
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนการทา painless labor
2.1. การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย (บอกข้อดี / ข้อเสีย. 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. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ส้ กึ
5.1. อุปกรณ์: resuscitation equipment (airway /
vasopressors), O2, , RA equipment
5.2. ยา: LA and adjuvants
5.3. การเฝ้าระวัง: ECG, NIBP, SpO2, fetal HR
6. Intrapartum
6.1. Regional anesthesia
6.1.1. Technique and position of block

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1,9

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1,9

EPA 2
EPA 8

EPA 3

EPA 3,4,5,6,8

6.1.2. ยา: ชนิดและปริมาณ  adjuvants (bolus /
infusion), test dose
6.1.3. Assessment of block
6.1.4. Positioning (left lateral)
6.1.5. Fluid, glucose and electrolyte (without
glucose)
6.1.6. Hemodynamic

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

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

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,9

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์).................................................... (ตัวบรรจง)

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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Assessment of Clinical skills and EPA13: Anesthesia for neonatal / infant surgery
เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน..........................................

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

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ
1.2. ตรวจร่างกายที่สาคัญ
1.3. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.4. สามารถสรุปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.6. Premedication
3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่วมด้วยหรือไม่ ควรใช้วธิ ีใด
4. Specific consideration
4.1. Neonates: anatomy, physiology, pharmacology
4.2. Surgical problems
4.3. Potential problems
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ส้ กึ
5.1. อุปกรณ์: mask, blade, ET ขนาดที่เหมาะสม, anesthetic
circuit
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management: mask, ET
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 6,7

EPA 3

EPA 4,5,6
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หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

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

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,8

EPA 9
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่ างใกล้ ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ผ้ปู ระเมิน.......................................................(ลายเซ็นต์ ).................................................. (ตัวบรรจง)

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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Assessment of Clinical skills and EPA14: Anesthesia for open cardiac surgery
เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. Anesthetic considerations ตามโรคของผูป้ ่ วย
4.2. การดูแลผูป้ ่ วยตามขัน้ ตอนก่อนเริ่ม CPB
4.3. การดูแลผูป้ ่ วยในช่วง CPB
4.4. การดูแลผูป้ ่ วยหลังออกจาก CPB
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ส้ กึ
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte

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

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA 1,2

ถูกต้องบางส่วน / ถูกต้อง สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1,2

EPA 2
EPA 2,4

EPA 1,2,3,4

EPA 4,5,6,7

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

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

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน / ถูกต้อง สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,7,8,9,10

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน......................................................(ลายเซ็นต์).......................................................... (ตัวบรรจง)

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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Assessment of Clinical skills and EPA15: Thoracic anesthesia
เมื่อสิ้ นสุ ด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครั้ง
ชื่ อแพทย์ประจาบ้ าน.............................................................

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

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (รวมถึง PFT)
1.3. สามารถสรุปปั ญหาผูป้ ่ วยได้
2. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
5.7. Premedication
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1. การปรับ ventilator setting ระหว่างการทา one lung ventilation
4.2. การดูแลและแก้ไขปัญหา hypoxemia ระหว่างทา one lung ventilation
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู ส้ กึ
5.1. อุปกรณ์
5.2. ยา
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction
6.1.1.1. Technique
6.1.1.2. ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management และการตรวจสอบตาแหน่ง double lumen tube
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance
6.1.4.1. ยา
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte
6.1.4.3. Transfusion management
6.1.4.4. Hemodynamic

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ
EPA1

ถูกต้องบางส่วน / ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 1

EPA 2
EPA 2

EPA 3

EPA3,4,5,6,8
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หัวข้อการประเมิน

7.

8.
9.
10.

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

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ปฏิบัติ

ถูกต้องบางส่วน /
ไม่สมบูรณ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี)

EPA 4,8,9

EPA 9,10
EPA 7
EPA 10

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม






Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่ างใกล้ ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มปี ระสบการณ์ น้อยกว่ า

ชื่ ออาจารย์ผ้ปู ระเมิน....................................................(ลายเซ็นต์ )....................................................... (ตัวบรรจง)

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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Assessment of Clinical skills and EPA 16: Acute postoperative pain : PCA
เมื่อสิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 ครัง้
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน.......................................................
วันที.่ ...................................................
ไม่ทา /
ทาไม่ถกู

ทาได้ไม่
ครบถ้วน

ทาได้ถกู ต้อง
ครบถ้วน

1. สามารถเลือกผูป้ ่ วยที่เหมาะสมกับการใช้เครื่อง PCA ได้
2. อธิบายขัน้ ตอนการใช้ ข้อควรระวังในการใช้ให้กบั ผูป้ ่ วยได้
3. สามารถเลือกยาและตัง้ setting เครื่องได้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
4. สามารถเขียนใบ order ในการตัง้ PCA และการเฝ้าระวังภาวะที่อาจเกิดขึน้ ได้
5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป้ ่ วยได้
6. สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้
7. สามารถให้การแก้ไขเบือ้ งต้นได้เมื่อเครื่อง PCA มีปัญหา
8. สามารถสื่อสารกับแพทย์ผ่าตัด และพยาบาลประจาตึกในการดูแลผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่อง PCA
9. สื่อสารกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม
เกณฑ์ผ่าน : ทาได้ถกู ต้องครบถ้วนทุกข้อ EPA 2,3,4,6,7,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.............................................(ลายเซ็นต์)............................................. (ตัวบรรจง)

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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Assessment of Clinical skills and EPA 17: Cancer pain / neuropathic pain
เมื่อสิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 2 : 1 ครัง้
ชือ่ แพทย์ประจาบ้าน...........................................
วันที.่ ...................................................
ไม่ทา /
ทาไม่ถกู

ทาได้ไม่
ครบถ้วน

ทาได้ถกู ต้อง
ครบถ้วน

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

ซักประวัติอาการปวดและประเมินอาการปวดเบือ้ งต้นได้
ตรวจร่างกายเพื่อประเมินอาการปวดเบือ้ งต้นได้
จาแนกชนิดของอาการปวดเบือ้ งต้นได้
เลือกใช้ยาในการรักษาเบือ้ งต้นได้อย่างเหมาะสม
ทราบภาวะไม่พงึ ประสงค์ท่ีเกิดจากยาและสามารถให้การรักษาเบือ้ งต้นได้
สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผูป้ ่ วยได้ หลังจากได้รบั การรักษา
สามารถให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับการใช้ยาและภาวะไม่พึงประสงค์
ที่อาจเกิดขึน้ ได้
8. สื่อสารกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม

เกณฑ์ผ่าน : ทาได้ถกู ต้องทุกข้อ EPA 2,3,4,6,8,9,10
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัตงิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัตงิ านได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................(ลายเซ็นต์)............................................... (ตัวบรรจง)

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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ภาคผนวกที่ 7
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เวรวิสัญญี)
เวรวิสัญญี
- วันราชการ

16.00 – 08.00 น.
สาหรับ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, และ 6th call
16.00 – 20.00 น.
สาหรับเวรเสริ มแพทย์ประจาบ้านปี 1
16.00 – 20.00 น.
สาหรับเวรเสริ มแพทย์ประจาบ้านปี 2
16.00 – 20.00 น.
สาหรับเวรเสริ มแพทย์ประจาบ้านปี 3
- วันหยุดราชการ 08.00 – 08.00 น. ของวันต่อไปสาหรับ 1st-6thcall
เวรเสริม
- วันราชการ 16.00 – 20.00 น.
สาหรับเวรเสริ มแพทย์ประจาบ้านปี 1 – 2 - 3
- วันเสาร์ หรื อวันแรกของวันหยุดยาว
08.00 – 14.00 น.
สาหรับเวรเสริ มแพทย์ประจาบ้านปี 3
14.00 – 20.00 น.
สาหรับเวรเสริ มแพทย์ประจาบ้านปี 2 และปี 1
- วันอาทิตย์ หรื อวันที่ 2 ของวันหยุดยาวเป็ นต้นไป
08.00 – 14.00 น.
สาหรับเวรเสริ มแพทย์ประจาบ้านปี 2
14.00 – 20.00 น.
สาหรับเวรเสริ มแพทย์ประจาบ้านปี 1
การตรวจรับเวร
 แพทย์ประจาบ้านปี 1 ที่เป็ น 1351 ตรวจรับเวร สยามินทร์ ชั้น 3
 แพทย์ประจาบ้านปี 1 ที่เป็ น 1352.1 ตรวจรั บเวร สยามินทร์ ชั้น 4
 แพทย์ประจาบ้านปี 1 ที่เป็ น 1352.2 ตรวจรั บเวร สยามินทร์ ชั้น 5 และโทรศัพท์ตรวจเวรที่
trauma, สู ติฯ, scope, X-ray, MRI, Cath lab โดยวันราชการตรวจรับเวรตั้งแต่ 15.00 น. และมา
เขียนรายละเอียด cases ที่กระดานห้องกลางดมยาชั้น 4 ให้เสร็ จก่อน 15.30 น. และโทรศัพท์
แจ้ง ICU ว่ามี cases ที่จะขึ้น ICU และยังไม่เสร็ จ Operation อีกกี่ราย ยกเว้นวันพุธที่มีการเรี ยน
วิชา Basic Science เวลา 15.00 น. และในกรณีที่ไปเรี ยน Interhospital lecture วันอังคารต้อง
แจ้งแพทย์ประจาบ้านปี 2 ล่วงหน้า 1 วันให้ช่วยตรวจรับเวรแทน โดย 1351 ติดต่อ 1353-1354
วันหยุดราชการตรวจรับเวรตั้งแต่ 07.00 น. โดย 1351 เวรก่อน โทรศัพท์ติดต่อ 1351 เวรใหม่เพื่อแจ้งรายละเอียด
case, ทาผ่าตัดถึงไหนแล้ว, มีปัญหาระหว่างการระงับความรู ้สึกหรื อไม่ แล้ว 1351 เวรใหม่แจ้งรายงาน cases ต่อ 1355
เวรใหม่ (ภายใน 7.30 น.) และอาจารย์เวรใหม่เพื่อจัดคนไปรับเวรให้ทนั 8.00 น.
กรณีที่วนั รุ่ งขึ้นเป็ นวันปฏิบตั ิงานตามปกติ เวร 1st – 6th call ไม่ตอ้ งขึ้นปฏิบตั ิงาน
หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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หน้าที่
First Call (1351): แพทย์ประจาบ้านปี 1: รับปรึ กษาผูป้ ่ วยทุกรายที่จะมารับการให้ยาระงับความรู ้สึกเมื่อรับ
ปรึ กษาแล้วต้องรายงาน 1355 และรายงานอาจารย์ที่อยู่เวรรับทราบทุกราย เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเตรี ยมผูป้ ่ วย,
การเตรี ยมอุปกรณ์และยาเพื่อใช้ระงับความรู ้สึก และการจ่าย case
Second Call (1352.1, 1352.2): แพทย์ประจาบ้านปี 1: ปฏิบตั ิงานให้ยาระงับความรู ้สึกแก่ผปู ้ ่ วยตามที่ 5th call
หรื ออาจารย์มอบหมายงานให้ผา่ นมาทาง 1351
Third Call (1353 & A2): แพทย์ประจาบ้านปี 2: ปฏิบตั ิงานให้ยาระงับความรู ้สึกแก่ผปู ้ ่ วยตามที่ 1355 หรื อ
อาจารย์มอบหมายงานให้ และถือ call CPR code A2 นอกเวลาราชการ
Fourth Call (1354): แพทย์ประจาบ้านปี 2: ปฏิบตั ิงานให้ยาระงับความรู ้สึกแก่ผปู ้ ่ วยตามที่ 1355 หรื ออาจารย์
มอบหมายงานให้
Fifth Call (1355): แพทย์ประจาบ้านปี 3: เป็ นหัวหน้ าเวร รับรายงานจาก first call แล้วพิจารณาแจกจ่ายงาน
โดยต้องรายงาน case ให้อาจารย์ทราบทุกราย
Sixth Call (1356): แพทย์ประจาบ้านปี 3: ประจาห้องผ่าตัดสู ติเพื่อรับผิดชอบการผ่าตัดนอกเวลา
หน้ าที่ทั่วไปของ R 1 ที่อยู่เวร
1. จัดของให้เสร็จก่อนเวลาเริ่ ม case (ถ้า Plan RA ต้องเตรี ยม GA ด้วยเสมอ)
2. R1 ที่รับผิดชอบ case ให้ discuss กับ R2 หรื อ R3 ที่เป็ นคนคุมก่อน เพื่อจะรู ้ว่าจะเตรี ยมของอย่างไร มี Plan
อย่างไรบ้าง
3. เมื่อเสร็ จ case เก็บของให้เรี ยบร้อย
4. เมื่อมีปัญหาหรื อภาวะแทรกซ้อนใดๆ เกิดขึ้น ต้ องรีบรายงานให้ 1355 และอาจารย์ เวรทราบทันที ขณะเดียวกัน
ให้การรักษาที่เหมาะสมอย่างรี บด่วน
เวร ICU แพทย์ประจาบ้านปี 1 จะอยู่เวรสลับกันเอง
แพทย์ประจาบ้านปี 2, 3 จะอยูส่ ลับกัน
เวรออกหน่ วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต 2 ครั้ง/ปี
เวรอื่นๆ แพทย์ประจาบ้านปี 1 ต้องอยูเ่ วรห้องฉุ กเฉิ น ประมาณ 3-4 ครั้ง/เดือน โดยอยูเ่ วรครั้งละ 6 ชัว่ โมง และ
ถ้าอยูเ่ วรเวลา 24.00-06.00 น. จะได้หยุดพักในวันรุ่ งขึ้น
- กรณีที่แพทย์ ประจาบ้ านปี 1 ทาการแลกเวรในช่ วงเวลาอื่นๆ กับแพทย์ประจาบ้ านปี 1 ต่ าง
ภาควิชา เพื่ออยู่เวรในเวลา 24.00-06.00 น. นอกเหนือจากที่ทางคณะฯ จัดให้ ภาควิชาวิสัญญี
จะไม่ จัดวันหยุดพักให้ หากมีการแลกเวรต้องแก้ตารางเวรที่หอ้ งฉุ กเฉิ นและเขียนใบแจ้งขอ
แลกเวรทุกครั้ง ต้องไปปฏิบตั ิงานและกลับตรง
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เวลาทุกครั้ง ไม่มีการไม่เข้าปฏิบตั ิงานไม่ว่ากรณีใดๆ แม้แต่ติดสอบ หากมีปัญหาควรปรึ กษา
อาจารย์ในภาควิชาหรื อ แพทย์ประจาบ้านปี 2,3 ถึง แนวทางการปฏิบตั ิ
******แพทย์ ประจาบ้ านที่อยู่เวรจะต้ องนอนที่ห้องเวรเท่ านั้น ห้ าม!! นอนที่หอ*****
รายละเอียดในการปฏิบัติหน้ าที่สาหรับ 1351

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

หน้า138

Guideline 1351
1351 วันธรรมดา
วันก่อนอยูเ่ วร เตรี ยมใบประจาตาแหน่ง 1351, กรอกรายชื่อ พร้อมเบอร์ติดต่อของสมาชิกเวรทุกคน หากต้องฝากเช็ค
เวรให้ติดต่อ 1353,1354
7.00 น.
ไปเอาโทรศัพท์ VPN ที่ศูนย์โทรศัพท์ ตึก 84 ปี ชั้น 1 ให้อาจารย์เวร +/-ให้ตวั เอง
ก่อน 15.00 น. ให้ขออนุญาตอาจารย์ในห้องไปเชคเวร (คนที่ตอ้ งออกไปเชคเวร ควรแจ้งอาจารย์ในห้องตั้งแต่เช้าเพื่อ
จัดหาคนมาเปลี่ยนขณะที่ตอ้ งออกไปเชคเวร)โดย
1351 เช็คเวรที่สยามินทร์ ช้ นั 3
1352.1 เช็คเวรที่สยามินทร์ ช้ นั 4
1352.2 เช็คเวรที่สยามินทร์ ช้ นั 5 และโทรเช็คสู ติ, scope, X-Ray (angiogram), MRI, Cath lab, trauma (หรื อดู
ั ญีไปทางานอยู่ที่ไหนบ้าง เช่น บางวันก็ไม่มี MRI เป็ นต้น)
ตามตารางชีวิต ว่าวันนั้นๆ มีวิสญ
การเช็คเวรทาได้ดงั นี้ เข้าไปใน OR แต่ละห้อง แล้วถามบุคลากรวิสัญญีที่อยูใ่ นห้องนั้นว่า จะต้องรับเวรหรื อทา
ผ่าตัดนานกว่า 16.00 น. หรื อไม่ ถ้าต้องรับเวร ให้ถามรายละเอียด คือ อายุ เพศ, ASA class, โรคประจาตัว, โรคที่มา
ผ่าตัด, operation รายละเอียดการระงับความรู ้สึก, blood loss, ขึ้น ICU หรื อไม่, จดชื่อคนที่อยูใ่ นห้องนั้นมาด้วย,
operative time อีกนานไหม
ก่อน 15.30 น. เขียนรายละเอียดของ case ที่ไปเช็คมาบนกระดานชั้น 4 ให้เสร็ จ เพื่อที่ 1355 จะได้ทาการ
จ่ายเวรได้ทนั ก่อน 16.00 น.
หลังจากขึ้นกระดานเสร็ จ 1351 ต้องโทรบอก ICU ขอสาย resident (Tel 7941-4) ว่าจะมีเคสที่จะขึ้น ICU หลัง
16.00 น. อีกกี่เคส ถ้าเคสไหนเสร็ จแล้ว ไม่ข้ ึน ICU ก็ตอ้ งโทรขึ้นไปบอกด้วย
ถ้ามีหอ้ งไหนต้องอยูต่ ่อ 1351 หรื อฝากเพื่อน R1 ให้เดิน (หรื อโทร) ไปบอกคนในห้องว่า รบกวนอยูต่ ่อด้วย
ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ โดยไม่มีคนไปรับเวรและไม่บอก
1351 เขียนเบอร์หอ้ งของทุกคนไว้หลังชื่อ, อย่าลืมขอใบเช็คเวรจากเพื่อน มาไว้ที่1351, จดเบอร์หอ้ งทั้งหมดที่รับ
เวร และห้องนั้นส่ งใครไปรับ (R1,2,3, นรพ, พยบ), จดว่าห้องไหนต้องอยูต่ ่อบ้าง
ก่อน 16.00 น. 1351 โทร stand by เบอร์ VPN ที่ศูนย์แพทย์ 7666, 7777, 7888, 7999 ทุกคนต้องไปรับเวรยังห้องที่
ได้รับมอบหมายภายในเวลา 16.00 น. การโทรจาก VPN เข้าเบอร์ ภายในของโรงพยาบาล ให้กด 02-419-xxxx
ถ้าเสร็ จเคส และเก็บห้องเสร็ จแล้ว ให้ทุกคนโทรบอก 1351 ด้วยว่าเสร็ จแล้ว  1351 ถาม 1355 ว่าจะให้คนที่
เสร็ จแล้วไปไหนต่อ
17.00 น.
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 1351 เดินเช็คแต่ละห้องว่า มีหอ้ งไหนเสร็ จแล้วบ้าง ห้องไหนอยูต่ ่อ จะมี นศวพ. 2 คนที่อยูเ่ วรเสริ มต้องลงเวร
18.00 น. ให้ถาม 1355 ให้หาคนไปเปลี่ยน
 ถาม1355เรื่ องผลัดกันกินข้าว คนที่ได้กินข้าว ก็ควรกินข้าวให้เร็ วที่สุด เพราะต้องไปเปลี่ยนเพื่อนๆ ต่อไปอีกเป็ น
ทอดๆ
 โทรถาม 1356 และ ICU และทุกคนที่อยู่ outside ว่าเอาข้าวกี่กล่อง, ICU เอาข้าวกี่กล่อง ชุดกี่ชุด
ก่อน 18.00 น. 1351 เอาข้าวไปให้ ICU อาจฝาก นศวพ.เวรเสริ มที่ลง 18.00 น. ไปส่ งข้าวตามที่ต่างๆ ได้
19.00 น. เช็คเคสว่าเหลืออีกกี่เคส ถ้ามีเวรเสริ มทาเคสอยู่ ให้ถามว่าจะเสร็ จหลังสองทุ่มหรื อไม่ ถ้ายังไม่เสร็ จให้ถาม
1355 ว่าจะให้ใครไปเปลี่ยน แล้วถ้าได้คนที่จะไปเปลี่ยนแล้ว ให้โทรบอกก่อนอย่ างน้ อยครึ่งชั่วโมง
ถ้ามีเวรเสริ มเหลือ ให้ถาม 1355 ว่าจะให้ไปเปลี่ยนเวรจริ งไปพักหรื อไม่
ก่อน 20.00 น. เวรจริ งที่ได้รับอนุญาตไปพัก ต้องลงมาเปลี่ยนเวรเสริ ม ก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที เพราะเวรเสริม
ต้ องออกไป premed ต่ อ
7.00 น.เช็คเคส ถ้ายังมีเคสที่ทาอยู่ ถ้าเคสไหนเสร็ จหลัง 8.00 น. ให้โทรแจ้ง
1) 1355 คนปัจจุบนั
2) ถ้าเป็ นวันธรรมดา ให้โทรหา resident เจ้าของห้อง และ resident โตประจาหน่วย, พยาบาลรับเวรประจาวัน
นั้น (ดูจากตารางชีวิต ที่มีวงกลมรอบชื่อ) และรายงานอาจารย์ประจาห้องนั้น ถ้าติดต่อไม่ได้ ให้ติดต่อ SOF (staff of
floor) มีวงกลมรอบชื่อ
3) ถ้าเป็ นวันหยุด ให้โทรหา 1351 เวรถัดไปเพื่อส่งเวรต่อ
ถ้าเป็ นเช้าวันอังคาร ที่น้องต้องไปเรี ยน interhospital lecture นั้น ควรเข้ามา check ใน OR ตั้งแต่ 6.30 น. และทา
การส่ งเวรให้บุคคลในข้อ 2 ให้เรี ยบร้อยก่อนจะขึ้นรถไปเรี ยนตอน 7.00 น.
- เดินเก็บ corrugate และถอด pipeline 419, 420, 421 ให้เรี ยบร้อยก่อนลงเวร
- ทั้งวันธรรมดา และวันหยุด เก็บห้องกลาง และห้องกินข้าว ที่ยงั หลงเหลืออยูใ่ ห้เรี ยบร้อย (รวมทั้งจาน ชาม
ช้อนส้อม แก้วน้ า) มิฉะนั้นถ้าอาจารย์ผใู ้ หญ่เห็นไม่เรี ยบร้อย จะถูกดุ
- เขียนใบสรุ ปเคสแปะหน้าห้องพักเวร** อย่าลืมระบุเคสที่จะขึ้น MORNING**ไม่ควรส่ งใบสรุ ปช้าเกิน1วัน
การรับ SET CASE
 ถามรายละเอียดเหมือนในใบ premed โดยเฉพาะโรคประจาตัว, โรคที่มาผ่าตัด, ยาที่ใช้ประจา, จองเลือด, จอง
ICU แล้วบอกคนที่โทรมา set case ว่ายังไม่รับset ต้ องรายงานอาจารย์ ก่อน แล้วขอชื่อคนsetและเบอร์โทรกลับ
 โทรรายงาน case กับ 1355 พี่จะบอกว่าให้ใครไปทา case
 โทรรายงานอาจารย์
 เมื่ออาจารย์รับ set case แล้ว ให้โทรกลับไปบอกศัลย์ว่ารับ set case แล้วให้ศลั ย์ติดต่อ scrub ถ้าได้หอ้ งแล้วให้
โทรบอกเราด้วย ถ้าไม่โทรกลับมาบอกภายใน 20 นาที ให้โทรไปทวงที่เบอร์เดิม ว่าได้หอ้ งไหน อย่าลืมขอเวลา
จัดห้องครึ่ งชัว่ โมงด้วย
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 เมื่อทราบเบอร์ห้อง แล้วให้ 1351 โทรบอกเคสกับ R1 ที่จะไปทาเคสก่อน เพื่อที่จะไปเตรี ยมของและจัดห้องให้
พร้อม แล้ว 1351 ค่อยโทรบอก R2 หรื อ 3 ที่จะมาทาเคสด้วยหลังจากบอก R1 แล้ว สาหรับเคสไหนที่เป็ น
นศวพ. ทาเคสกับพยาบาล ให้บอก นศวพ. ก่อนเช่นกัน
 หลังจากได้รับแจ้งจาก 1351 แล้ว ให้มาเตรี ยมห้องก่อน ถ้ามีเวลาเหลือค่อยไปนัง่ รอ ในที่ที่สามารถเห็นได้ว่า
คนไข้มาแล้ว
 เมื่อทาเคสเสร็ จ R1 มีหน้าที่เก็บของให้เรี ยบร้อย แล้วโทรบอก 1351 ว่าเสร็ จแล้ว, 1351 โทรบอก 1355 ด้วย
 1351 อย่าลืมเขียนใบสรุ ปเคส และเคสนั้นส่ งใครไปทา, ถาม 1355 ว่าจะเอาเคสไหนขึ้น morning ให้วงกลมชื่อ
นั้นในใบที่แปะหน้าห้องด้วย
1351 วันหยุด
7.00 น. ต้องมาถึงใน รพ. แล้ว
- ให้โทรถาม 1351 วันก่อนว่ามีส่งเวรหรื อไม่
- ไปเอาโทรศัพท์ VPN ให้อาจารย์เวร
- ถ้ามีส่งเวร ให้โทรบอก 1355 วันใหม่ และอาจารย์วนั ใหม่ ว่ามีเคสส่ งเวร จะให้ใครไปทา โทรบอกให้เสร็ จ
ก่อน 7.30 น.
ก่อน 8.00 น. โทรสแตนด์บาย VPN ให้เรี ยบร้อย
คนที่มารับเวร ก็ควรถึงห้อง OR ก่อน 8.00 น.
รับ set case เหมือนวันธรรมดา
ก่อน 11.00 น. เนื่องจากวันหยุดไม่มีอาหารเวรให้ ให้ถามอาจารย์เวรว่าจะทานข้าวอย่างไร ส่ วนมากถ้าไม่มีเคสจะแยก
ย้ายกันทานข้าว อย่ าลืมโทรถาม ICU + 1356 ด้วยว่าจะกินอะไร และไปซื้อข้าว ส่ งข้าวให้เรี ยบร้อย
13.00 น. ให้เช็คว่าถ้ามีเคสที่เวรเสริ ม R2/R3 ทาอยู่ ให้หาคนไปเปลี่ยนด้วย โดยถาม 1355 ว่าจะให้ใครไปเปลี่ยน เพราะ
จะลงเวรตอน 14.00 น. และโทรบอกพี่ที่จะมารับต่อเวรเสริ มก่อน อย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง
17.00 น. ให้ถามอาจารย์เวรว่าจะทานข้าวอย่างไร ส่วนมากถ้าไม่มีเคสจะไปทานด้วยกัน อย่าลืมโทรถาม ICU กับ 1356
ด้วยว่าจะกินอะไร ซื้ อข้าวเสร็ จก็เอาข้าวไปส่งด้วย
19.00 น. ให้เช็คว่าถ้ามีเคสที่เวรเสริ ม R1/R2 ทาอยู่ ให้หาคนไปเปลี่ยนด้วย โดยถาม 1355 ว่าจะให้ใครไปเปลี่ยน เพราะ
จะลงเวรตอน 20.00 น. และโทรบอกเวรจริ งที่จะมาเปลี่ยน ก่อนอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง
7.00 น. เช็คว่ามีเคสต้องส่ งเวร 8.00 น. หรื อไม่ ทาเหมือน 1351 วันธรรมดา
 ถ้า 1351 โดนตาม code A2, ใส่ ETT ยาก, arrest, cath lab ให้โทรบอก 1353 หรื อบอกคนที่โทรมาตาม
(มักจะเป็ นศูนย์แพทย์) ว่าให้ตาม 1353 โดยตรง
หมายเหตุ หากในเวร 1351 ไม่ได้ทาหัตถการต่างๆ ไม่ตอ้ งกังวล เพราะต้องทาหน้าที่ประสานงานเป็ นหลัก และจะได้
ทาหัตถการในเวรอื่นๆ
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รายละเอียดในการปฏิบัติหน้ าที่สาหรับ 1352
1. check เวร ชั้น 4, 5 และ outside OR คือ OB/GYN, trauma, ERCP, x-ray, cath lab
2. สรุ ป Case ลงบนกระดานแจกเวรให้เสร็ จก่อน 15.30น.
3. หากมีผปู ้ ่ วยที่ยงั ผ่าตัดไม่เสร็ จและจะขึ้น ICU ให้แจ้ง 1351 เพื่อรวบรวมแล้วโทรแจ้ง ICU

หน้ าที่เวรเสริม
ปฏิบตั ิงานตามที่ 5th call หรื ออาจารย์มอบหมาย และขึ้นมาปฏิบตั ิงานในวันต่อไป ภาควิชาได้จดั ห้องเวรให้ที่อาคารสยา
มินทร์ ชั้น 4 ครึ่ ง
1. เมื่อเสร็ จcase ให้ไปบอก 1351
2. หากจะไป pre-med ให้ขออนุญาตที่ 1355 ก่อน หากได้รับอนุญาตต้องบอก 1351 ให้ทราบด้วย
3. แพทย์ประจาบ้านที่อยูเ่ วรเสริ มวันอาทิตย์ ต้อง premed ให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อนมาอยู่เวร ไม่มีการอนุญาตให้
ออกไป premed ในเวลาของเวรเสริ ม
หน้ าที่ทั่วไปของ R 1
5. จัดของให้เสร็ จก่อนเริ่ ม case (ถ้า Plan RA ต้องเตรี ยม GA ด้วยเสมอ)
6. R1 ที่รับผิดชอบ case ให้ discuss กับ R2 หรื อ R3 ที่เป็ นคนคุมก่อน เพื่อจะรู ้ว่าจะเตรี ยมของอย่างไร มี Plan
อย่างไรบ้าง
7. เมื่อเสร็ จ case เก็บของให้เรี ยบร้อย

แพทย์ประจาบ้ านที่อยู่เวรจะต้ องนอนที่ห้องเวรเท่ านั้น ห้ าม!! นอนที่หอ
เวร ICU แพทย์ประจาบ้านปี 1 จะอยู่เวรสลับกัน
แพทย์ประจาบ้านปี 2, 3 จะอยูส่ ลับกัน
เวรออกหน่ วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต 2 ครั้ง/ปี (ผนวก 8)
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เวรอื่นๆ
แพทย์ประจาบ้านปี 1 ต้องอยูเ่ วรห้องฉุ กเฉิน ประมาณ 3-4 ครั้ง/เดือน (ผนวก 9) โดยอยูเ่ วรครั้งละ 6
ชัว่ โมง และถ้าอยูเ่ วรเวลา 24.00-06.00 น. จะได้หยุดพักในวันรุ่ งขึ้น กรณีที่แพทย์ ประจาบ้ านปี 1 ทาการแลกเวรใน
ช่ วงเวลาอื่นๆ กับแพทย์ ประจาบ้ านปี 1 ต่ างภาควิชา เพื่ออยู่เวรในเวลา 24.00-06.00 น. นอกเหนือจากที่ทางคณะฯ จัด
ให้ ภาควิชาวิสัญญีจะไม่ จัดวันหยุดพักให้ หากมีการแลกเวรต้องแก้ตารางเวร่ ที่หอ้ งฉุกเฉิ นและเขียนใบแจ้งขอแลก
เวรทุกครั้ง ต้องไปปฏิบตั ิงานและกลับตรงเวลาทุกครั้ง ไม่มีการไม่เข้าปฏิบตั ิงานไม่ว่ากรณีใดๆ แม้แต่ติดสอบ หากมี
ปัญหาควรปรึ กษาอาจารย์ในภาควิชาหรื อ แพทย์ประจาบ้านปี 2,3 ถึง แนวทางการปฏิบตั ิ
การให้ยาระงับความรู ้สึก
1. แพทย์ประจาบ้าน 1 คน ดูแลผูป้ ่ วย 1 ราย ในแต่ละหน่วยเวลา ห้ามดูแลผูป้ ่ วย 2 คนในเวลาเดียวกัน
2. เมื่อมีปัญหาหรื อภาวะแทรกซ้อนใดๆ เกิดขึ้น ต้ องรีบรายงานให้ อาจารย์ เวรทราบทันที ขณะเดียวกันให้การรักษาที่
เหมาะสมอย่างรี บด่วน
3. ในกรณี ที่กาลังให้ยาระงับความรู ้สึกแก่ผปู ้ ่ วยอยู่ เกิดมีผปู ้ ่ วยหนักที่ตอ้ งมารับการผ่าตัดด่วน โดยที่แพทย์ประจาบ้าน
ปี 1 ยังไม่เคยเรี ยนรู ้ อาจให้แพทย์ประจาบ้านหรื อวิสัญญีพยาบาลคนอื่นที่อยู่เวรมาเฝ้าดูแล ผูป้ ่ วย

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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ภาคผนวกที่ 8 ประกาศ 34/2555

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

หน้า144

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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ภาคผนวกที่ 10

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
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หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560
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ผนวกที่ 11
2. คุณวุฒิของอาจารย์ ผ้เู ชี่ยวชาญในสาขา / อนุสาขาที่ขอเปิ ดฝึ กอบรม

ลาดับ
ที่

ชื่ อ - สกุล

1

ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงสุ มิตรา เชาวน
โยธิน

2

3

4

5
6

คุณวุฒิ

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญี
ป.ชั้นสู ง (วิสญ
วิทยา) FRCAT, อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว), Fellowship in Anesthesia
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฐิติมา ชินะโชติ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสู ง
(วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
ั ญีวิทยา), ศษ.บ.
(บริ หารการศึกษา), อ.ว. (เวชบาบัดวิกฤต),
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), FRCAT, Cert.
Ped. Anaesth, MSc (Clinical Epidemiology)
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรรณา ศรี โรจนกุล วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.
ชั้นสู ง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว.(วิสัญญีวทิ ยา),
FRCAT, Cert Anesth (Copenhagen U),
Traning in Pain and Neuro Anesthesia
(Mayo Clinic)
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอังคณา เหลืองนที วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญี
เทพ
ป.ชั้นสู ง (วิสญ
วิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), D.A.
(U.K.), MRCA (U.K.), FRCAT
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ อารี
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การแพทย์), พ.บ.,
ั ญีวิทยา),ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
วัฒนา
ป.ชั้นสู ง (วิสญ
FRCAT, Training in Anaesthesia
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริพร ปิ ติมานะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
อารี
พ.บ. (เกียรติ นิยมอันดับ๒), ป.ชั้นสู ง
วิสัญญีวิทยา, ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
FRCAT,Training in Anaesthesia, MSc
(Clinical Epidemiology), Anesthesia

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

ประเภท (ถ้ าเป็ น
บางเวลา ระบุ
จานวนชั่วโมง/
สัปดาห์ )
เต็มเวลา บาง
เวลา
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ลาดับ
ที่

7

8

9

10

11

ชื่ อ - สกุล

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุ ณีรัตน์ คงเสรี พงศ์

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริลกั ษณ์ สุ ขสมปอง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิมลลักษณ์ สนัน่ ศิลป์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวภาคย์ จาปาทอง

12

อาจารย์ นายแพทย์ยศ ทับเป็ นไทย

13

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเบญจรัตน์ หยกอุบล

คุณวุฒิ

Training,Critical Care Traing,อ.ว.(เวช
บาบัดวิกฤต)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.
ั ญี
(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
วิทยา),ว.ว.
(วิสัญญีวิทยา), FRCAT, Dip. of Amer
Board of Anesthesiology,Cert. CVT
Anesth, Cert. Critical Care, Cert. Research
in Cardiovascular Anesthesia, Cert. Ped.
Anesthesia ,
MSc (Clinical Epidemiology)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การแพทย์), พ.บ. (แพทยศาสตร
บัณฑิต), ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
ั ญี
วิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว),
C.F.A (UTSMC at Dallas, U.S.A), FRCAT,
Fellowship in Anesthesiology (Dallas, USA)
รป.บ. (บริ หารรัฐกิจ), รป.ม. (บริ หารรัฐกิจ) ปร.ด.
(การประเมินการศึกษา)
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
ั ญีวิทยา), อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว),อ.ว. (วิสัญญีวิทยาสาหรับการ
ผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก),
FRCAT,Cert. Ped. Anaesth, Cert. Cardiac Anaesth, MSc
(Clinical Epidemiology)
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) (วิทยาศาสตร์ การแพทย์),
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา), FRCAT, Cert. Pain Training
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา), FRCAT, Fellowship in Pediatric
Anesthesia
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT, Training in Anaesthesia
วท.บ. (ชีวเคมี), พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว.
(วิสญ
ั ญีวิทยา), FRCAT, Fellowship in Anesthesia

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

ประเภท (ถ้ าเป็ น
บางเวลา ระบุ
จานวนชั่วโมง/
สัปดาห์ )
เต็มเวลา บาง
เวลา
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ลาดับ
ที่

ชื่ อ - สกุล

14

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรวรรณ พงศ์รวีวรรณ

15

อาจารย์ นายแพทย์กิตติพงษ์ สุ จิรัตนวิมล

16

17
18

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรการ จิรานันตรัตน์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปฏิภาณ ตุ่มทอง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ อรุ ณพฤกษากุล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมานี รักษาเกียรติศกั ดิ์

19

20

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนัยนา อรุ ณพฤกษากุล

21

อาจารย์ นายแพทย์ปฐม ห์ลลี ะเมียร

22

อาจารย์ นายแพทย์เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์

23

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอริ ศรา เอี่ยมอรุ ณ

24

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย อมรโยธิ น

25

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฐิติกญั ญา ดวงรัตน์

คุณวุฒิ

ั ญีวิทยา),
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง(วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา), FRCAT, FRCA
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT, Cert. of Anesthesiology, Fellowship in
Obstetric Anesthesia
ั ญีวิทยา),ว.ว. (วิสญ
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT,Fellowship in Trauma Anesthesia,Cert. for
Sport Medicine
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา), ว.ว.
(วิสญ
ั ญีวิทยา), FRCAT, Training in Anaesthsia, อ.ว.
(เวชบาบัดวิกฤต)
ั ญีวิทยา),ว.ว. (วิสญ
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT
ั ญีวิทยา),.
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ ครอบครัว), อ.ว.
(เวชบาบัดวิกฤต), FRCAT, FRCA (UK), อ.ว. (อนุ
สาขาวิสญ
ั ญีผปู ้ ่ วยโรคทางระบบประสาท)
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา), อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว), FRCAT
ั ญีวิทยา) ,ว.ว.(วิสญ
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง(วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT
ั ญีวิทยา) ,ว.ว. (วิสญ
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
อ.ว.(เวชศาสตร์ ครอบครัว),FRCAT
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว), FRCAT
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา), อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว), FRCAT, อ.ว.(เวชบาบัดวิกฤต)
Cert . Cardiac Anesthesia and Recovery Unit
(University of Western Ontario,

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

ประเภท (ถ้ าเป็ น
บางเวลา ระบุ
จานวนชั่วโมง/
สัปดาห์ )
เต็มเวลา บาง
เวลา
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ลาดับ
ที่

26

27

28
29

30

ชื่ อ - สกุล

ศาสตราจารย์ธารา ตริ ตระการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรการ จิรานันตรัตน์

รองศาสตราจารย์วรรณา ศรี โรจนกุล

รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ สันตวัตร

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ขตั ติยา มโนมยางกูร

31

อาจารย์ นายแพทย์ประเสริ ฐ สวัสดิ์วิภาชัย

32

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุ วิมล ต่างวิวฒั น์

33

อาจารย์ แพทย์หญิงสายพิณ เมืองแมน

34

อาจารย์ แพทย์หญิงปราณี รัชตามุขยนันต์

คุณวุฒิ

Canada),Examination of Special Competence in
Perioperative Transesophageal Echocardiography
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (ศัลยศาสตร์ ), ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา), อ.ว. (เวช
ศาสตร์ ครอบครัว), FRCAT, FACA, FICS, Fellowship in
Cardio- Vascular Anesthesiology
ั ญีวิทยา),ว.ว. (วิสญ
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT,Fellowship in Trauma Anesthesia,Cert. for
Sport Medicine
ั ญีวิทยา, ว.ว. (วิสัญญี
วท.บ, พบ., ป. ชั้นสู งสาขาวิสญ
วิทยา), FRCAT, Cert. Anesth, Training in Pain and
Neuro Anesthesia
ั ญีวิทยา),ว.ว.
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
(วิสญ
ั ญีวิทยา), วท.ม. (ระบาดวิทยาคลินิก),
FRCAT,MBA,MA (Public Affairs).
ั ญีวิทยา),ว.ว. (วิสญ
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT, FRCAT, Clinical Fellow in Pediatric
Anesthesia
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา) ,ว.ว. (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT., American Board of Anesthesiology,
American Board of Critical Care medicine,
American Board of Perioperative Transesophageal
Echocardiography, Pediatric Cardiac Anesthesia
Fellwship.
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
FRCAT,Clinical Fellowship in Neuroanesthesia and
Regional Anesthesia (Cannada)
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
FRCAT Fellowship in Anesthesia (U Washingtion) ,.
Seattle, U.S.A
ั ญีวิทยา),ว.ว. (วิสญ
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT., อ.ว. อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับผูป้ ่ วย

หลักสู ตรและเกณฑ์การฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีวิทยา ศิริราชพยาบาล 2560

ประเภท (ถ้ าเป็ น
บางเวลา ระบุ
จานวนชั่วโมง/
สัปดาห์ )
เต็มเวลา บาง
เวลา
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ลาดับ
ที่

ชื่ อ - สกุล

35

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยทุ ธนา อุดมพร

36

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรอุมา ชัยวัฒน์

37

อาจารย์ นายแพทย์กาแหง วัชรักษะ

คุณวุฒิ

ทางระบบประสาท, Clinical Fellow in
Neuroanaesthesia and Neurointensive Care.
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT., Research Fellowship in Trauma
anesthesia (Harborview Anesthesiology Research
Center UWMC)
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวทิ ยา), ว.ว.(วิสญ
ั ญีวิทยา),

FRCAT ว.ว.(เวชบาบัดวิกฤต), Cert.of Research
Fellow in Critical care Medicine and
Anesthesiology (University of
Washington,U.S.A)
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวทิ ยา), ว.ว.(วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT ., อ.ว. อนุสาขาวิสัญญีวิทยา เพือ่ การผ่าตัด

ประเภท (ถ้ าเป็ น
บางเวลา ระบุ
จานวนชั่วโมง/
สัปดาห์ )
เต็มเวลา บาง
เวลา







หัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอกม อ.ว. อนุสาขา
วิสัญญีสาหรับการผ่าตัดเด็ก

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิชยา ไวทยะวิญญู

พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวทิ ยา), ว.ว.(วิสญ
ั ญีวิทยา),



39

อาจารย์ แพทย์หญิงบุศรา ศิริวนั สาณฑ์

FRCAT ., Cert Neuroanesthesia (U of
Washington, U.S.A) Cert. Pediatric Anesthesia
(CNMC, U.S.A)
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวทิ ยา), ว.ว.(วิสญ
ั ญีวิทยา),
F.R.C.A.T ., อ.ว. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับผูป้ ่ วย
ทางระบบประสาท, Clinical Research Fellow in
Regional and Neuroanesthesia.



40

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกษณา รักษมณี

41

อาจารย์ นายแพทย์ภูม์ ิ ตริ ตระการ

42

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยทุ ธนา อุดมพร

38

ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
FRCAT, Fellowship in Cardiac Anesthesia,
Fellowship in Paediatric Anesthesia, PG. Dip.Echo
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
FRCAT
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
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ประเภท (ถ้ าเป็ น
บางเวลา ระบุ
จานวนชั่วโมง/
สัปดาห์ )
เต็มเวลา บาง
เวลา

FRCAT.,Research Fellowship in Trauma
Anesthesia (Harborview Anesthesiology Research
Center UWMC.)
43

อาจารย์ แพทย์หญิงพัชรี ศรี สวัสดิ์

พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวทิ ยา), ว.ว.(วิสญ
ั ญีวิทยา) (ศึกษา
ต่อต่างประเทศ)



44

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นฤนาท โลมะรัตน์

ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
F.R.C.A.T



45

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงขัตติยา มโนมยางกูร

พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวทิ ยา), ว.ว.(วิสญ
ั ญีวิทยา),



FRCAT
46

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวิทย์ สุ นทริ คะ

47

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสหัสา หมัน่ ดี

48

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงน้ าทิพย์ ไตรยสุ นนั ท์

49

อาจารย์ แพทย์หญิงเสาวภาคย์ ลาภมหาไพศาล

50

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภูริพงศ์ ทรงอาจ

51

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิ น

52

อาจารย์ นายแพทย์ปราโมทย์ เอื้อโสภณ

ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
FRCAT , ว.ว. (วิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก)
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT, Clinical Fellow in Pediatric Anesthesia
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT, Clinical Fellowship in Obstetric
Anesthesia
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
FRCAT Clinical Fellow in Women’s & Obstetric
Anesthesia (IWK Health Centre, Canada)
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
FRCAT , อ.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
FRCAT,อ.ว. (เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน), Fellowship
in Anesthesia for Minimally Invasive Surgery and
Fast-Track Program, Fellowship in Clinical
Metabolic Research, Fellowship Ambulatory
Surgery in Anesthesia for Endoscopic and M.Sc.
(Experimental Surgery)



ั ญีวิทยา),ว.ว.(วิสญ
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา),
FRCAT, MMed (Pgt.)
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53

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุ โณทัย ศิริอศั วกุล

54

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นนั ตสรณ์ สิ ญจน์บุณยะกุล

55

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัชวรรณ จิระติวานนท์

56

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรี ยา นิวฒั น์ภูมินทร์

57

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวิณี ปางทิพย์อาไพ

58

อาจารย์ นายแพทย์อรรณพ พิริยะแพทย์สม

59

อาจารย์ แพทย์หญิงสุ กญั ญา เดชอาคม

60

อาจารย์ นายแพทย์สถิตย์ ชัยรัตนวานิช

61

อาจารย์ นายแพทย์อภิชาต ศุภธรรมวิทย์

62

อาจารย์ แพทย์หญิงกรุ ณา วงษ์ต้ งั มัน่

63

อาจารย์ แพทย์หญิงสุ กญั ญา จิระชัยพิทกั ษ์

64

อาจารย์ แพทย์หญิงสุ รัสวดี วังน้ าทิพย์

65

อาจารย์ นายแพทย์ณฐั วุฒิ มณีขตั ิย ์

66

อาจารย์ นายแพทย์ศุภชัย พูลสรรพสิ ทธิ์

67

อาจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญศิริ ศรี ชีวะชาติ

คุณวุฒิ

ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา),
พ.บ.,ป.ชั้นสู ง (วิสญ
FRCAT research fellow in liver transplantation
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา), FRCAT
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา) F.R.C.A.T., Clinical Fellow in
Vascular Anesthesia (Ottawa, Canada)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
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จานวนชั่วโมง/
สัปดาห์ )
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68

อาจารย์ แพทย์หญิงฐานิกา เกียรติชยั

69

อาจารย์ แพทย์หญิงนพนันท์ ชัยกิตติศิลป์

70

อาจารย์ นายแพทย์เชาวนันท์ คาตุย้ เครื อ

71
72

อาจารย์ แพทย์หญิงสวิตา คณาวิฑูรญ์
อาจารย์ แพทย์หญิงปาริ ฉัตต์ นิ ลแย้ม

73

อาจารย์ นายแพทย์ชูพงศ์ ล้วนศรี ติสกุล

74

อาจารย์ แพทย์หญิงวิริยา ไหมสาสน์

75

อาจารย์ นายแพทย์ภานพ หลิมรัตน์

76
77

อาจารย์ แพทย์หญิงศิริรัตน์ รัตนอาภา
อาจารย์ นายแพทย์ทศั ยุ อยูเ่ ย็น

คุณวุฒิ

ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
พ.บ., ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา),
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
พ.บ. , ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา)
ั ญีวิทยา), ว.ว. (วิสญ
พ.บ. , ป.ชั้นสู ง (วิสญ
ั ญีวิทยา)
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