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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(หลักสูตร พ.ศ. 2561) 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)   หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา 

(ภาษาอังกฤษ)     Residency training in Anesthesiology 
 

2.  ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย)     วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)   Diplomate of the Thai Board of Anesthesiology 
 
ชื่อย่อ 
(ภาษาไทย)   ว.ว. สาขาวิสัญญีวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ)   Diplomate, Thai Board of Anesthesiology 
 
3.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

4. รูปแบบของหลักสตูร 
4.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก   
4.2 ภาษาท่ีใช ้

ภาษาไทย  
4.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย  
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี 
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5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์ คือวิสัญญีแพทย์ อาจารย์แพทย์ 

นักวิจัย ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ท้ังภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทย รวมถึงสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับต่อยอด
สาขาวิสัญญีวิทยาในสถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 

 
6. กรรมการการศึกษาหลังปริญญา  

6.1 อ.พญ.ผกาพรรณ    บุปผา     ประธานฝึกอบรม  
6.2 อ.พญ.วนิดา   จงอรุณงามแสง    รองประธานฝึกอบรม 
6.3 ผศ.พญ.ดุจเดือน    สีละมาด     กรรมการ 
6.4 ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์    กุสุมาพรรณโญ    กรรมการ 
6.5 ผศ.พญ.พัชนี    ภาษิตชาคริต    กรรมการ 
6.6 ผศ.พญ.จุฑารัตน์  เลื่อนผลเจริญชัย    กรรมการ 
6.7 พญ.แวนด้า  ภัทรธรรม    กรรมการ 
6.8 อ.นพ.ประชานาถ  พรมเสนา    กรรมการ 
6.9 นางสาวสุกัญญา  พงษ์มาลา    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6.10 นางสาวทองสุข  ประมล     เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

7. อาจารย์ผู้สอน 
7.1 ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์    กุสุมาพรรณโญ 
7.2 ผศ.พญ.ดุจเดือน    สีละมาด 
7.3 ผศ.พญ.พัชนี    ภาษิตชาคริต 
7.4 ผศ.พญ.จุฑารัตน์  เลื่อนผลเจริญชัย  
7.5 พญ.ผกาพรรณ    บุปผา    
7.6 พญ.วนิดา   จงอรุณงามแสง 
7.7 พญ.แวนด้า  ภัทรธรรม  
7.8 อ.นพ.ประชานาถ  พรมเสนา 

 
8. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
9.  ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 

เปิดฝึกอบรมวันท่ี 1 มิถุนายน ของทุกปีเริ่ม 1 มิถุนายน 2561 (หรือตามประกาศของแพทยสภา) 
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หมวดที่ 2 หลักการและเหตุผล พันธกิจของการฝึกอบรม 
 
1. หลักการและเหตผุล 

วิสัญญีวิทยาเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาหน่ึงท่ีผู้เรียนและผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ท่ี
กว้างขวางและลึกซึ้งร่วมกับความสามารถในการท าหัตถการท่ีประณีตและซับซ้อน ปัจจุบันสาขาวิชาวิสัญญีวิทยาได้
ครอบคลุมการดูแลท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึงการระงับ
ความรู้สึกหรือการบริหารยากล่อมประสาทส าหรับการท าหัตถการต่างๆ ท้ังในและนอกห้องผ่าตัดเช่น หน่วยรังสีวิทยา 
ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น การระงับปวดฉับพลัน การระงับปวดเรื้อรัง และการดูแลผู้ป่วย
วิกฤติ อีกท้ังการปฏิบัติงานของวิสัญญีแพทย์และทีมงานวิสัญญีต้องมีความเชื่อมโยงกับแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา 
พยาบาลหลายหน่วยงาน เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา รวมถึงญาติผู้ป่วย ดังน้ัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญี
วิทยาจึงควรมีความรู้ครอบคลุมท้ังในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ การมีจริยธรรม เจตคติ และทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและ
ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย รวมถึงความสามารถทางด้านการท าวิจัย เพื่อเป็นหนทางสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของสาขาวิชา  
   การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมงานการเรียนการสอนและงานบริการของภาควิชา
วิสัญญีวิทยา แต่ยังตอบสนองต่อพันธกิจหลักของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือการผลิต
บัณฑิตแพทย์  และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวข้องระดับหลังปริญญา รวมท้ังฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อให้
เกิดความรู้คู่คุณธรรม และก้าวทันวิทยาการของโลก สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมภูมิภาคอาเซียน  
ซึ่งปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญหลายสาขาวิชาได้แก่ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อายุรศาสตร์ สูติ-นรีเวชศาสตร์ และ โสต ศอ นาสิก ลาริงค์ ซึ่ง
การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมฯ ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา จะช่วยส่งเสริมงานการเรียนการสอนและงานบริการของทุก
ภาควิชาฯ และทุกหน่วยงานอีกท้ังยังเป็นการเพิ่มโอกาสและศักยภาพของการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการ
ผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอ่ืนๆ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
คณะอ่ืนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
2. พันธกิจ 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยาก าหนดพันธกิจด้านการศึกษาของหลักสูตร “ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา
วิสัญญีวิทยา เป็นแพทย์ท่ีดีมีความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ” โดยฝึกอบรมวิชาวิสัญญีวิทยา ให้
บัณฑิตมีความรู้ทักษะด้านวิสัญญีวิทยา และมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การบริหาร จัดการ ความรู้ความเข้าใจในระบบ
สุขภาพ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มี
จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติท่ีดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการบริการทาง
วิสัญญีดังน้ัน  

การเรียนในภาคทฤษฎีอย่างเดียวจึงไม่สามารถท าให้เป็นวิสัญญีแพทย์ได้ แพทย์ผู้ฝึกอบรมต้องน า
ความรู้ ทักษะต่างๆมาบูรณาการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจนช านาญ ในระหว่างทางอาจมีภาวะแทรกซ้อนหรือภาวะวิกฤติท่ี
เกิดขึ้นน้ัน ยังท าให้แพทย์ประจ าบ้านได้ฝึกฝนเพิ่มเติมด้วย ภาควิชาฯใช้หลักการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
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ศูนย์กลาง เพื่อกระตุ้นเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความรับผิดชอบต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองและได้สะท้อนการเรียนรู้น้ันๆ (self-reflection) และชี้น าผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดย
อาศัยหลักการของการก ากับดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 
อย่างเป็นระบบ  
 
3. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม 

แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยาต้องมีคุณสมบัติ และความรู้
ความสามารถขั้นต่ าตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้านดังนี้  

3.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
3.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical 

knowledge and Skills)   
3.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)   
3.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   
3.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
3.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  

รายละเอียดสมรรถนะหลัก 

3.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
1) มีทักษะในการดูแลด้านวิสัญญีวิทยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ ภาวะแทรกซ้อนจากการ

ระงับความรู้สึก  
2) มีทักษะในการระงับความรู้สึกแบบท่ัวไป เฉพาะส่วน และเฝ้าระวังระหว่างการระงับความรู้สึกในผู้ป่วย

โรคต่างๆ  
3) มีทักษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)   
4) มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)  
5) มีทักษะในการดูแลและรักษาผู้ป่วยวิกฤต และ การบ าบัดทางระบบหายใจ (respiratory care)  
6) มีทักษะในการดูแลและรักษาความปวด  

3.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปญัหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 
(Medical knowledge and Skills)   

1) เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับวิสัญญีวิทยา   
2) มีความรู้ความสามารถในวิชาชพี และเชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา  

3.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)   
1) ด าเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้   
2) วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์   
3) เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ  
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3.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   
1) น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ   
2) ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์นิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
3) สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการ ตัดสินใจ

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
4) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  
5) เป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่แพทย์และบุคคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา 

3.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   
1) มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วยญาติผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน   
2) มีทักษะด้านท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills)   
3) มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Continuous 

Professional Development)  
4) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
5) ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

3.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)  
1) มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ   
2) มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย   
3) ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ความสัมพันธ์กับสถาบันร่วมสอน/ ภาควิชาฯ/ งานบริการที่เกี่ยวข้อง 

แต่งตั้งประธานหลักสูตร เพื่อท าหน้าท่ี 
1.1 ประสานงานกับสถาบันท่ีมีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา และโรงพยาบาลท่ีมีผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
เพื่อจัดให้แพทย์ผู้ฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

1.2 ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อท า
การสอนเก่ียวกับการท าวิจัยท่ีถูกต้อง รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาในงานวิจัยตลอดหลักสูตร 

 
2. อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสตูร 

2.1 ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์    กุสุมาพรรณโญ 
2.2 ผศ.พญ.ดุจเดือน    สีละมาด 
2.3 ผศ.พญ.พัชนี    ภาษิตชาคริต 
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2.4 ผศ.พญ.จุฑารัตน์    เลื่อนผลเจริญชัย 
2.5 พญ.ผกาพรรณ    บุปผา 
2.6 พญ.วนิดา     จงอรุณงามแสง 
2.7 พญ.แวนด้า     ภัทรธรรม 
2.8 นพ.ประชานาถ     พรมเสนา 

 
3. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชั้นปีละ 2 คน (หรือตามท่ีแพทยสภาและราชวิทยาลัยก าหนด) 
 
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเขา้รับการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
4.1 ได้รับปรญิญาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 
4.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

 
5. จ านวนปีการฝึกอบรม 

มีระยะเวลา 44 เดือน 
 

หมวดที่ 4 แผนการฝึกอบรมและการประเมินผล 
 
1. เนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1.1. ความรู้พื้นฐานของวิสัญญีวิทยาและระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

Basic sciences ประกอบด้วย  
- Anatomy 
- Physiology 
- Pharmacology  

- Applied physics 
- Biochemistry 

Clinical sciences ประกอบดว้ย 
- Preoperative evaluation and preparation 
- General anesthesia  
- Regional anesthesia 
- Fluid management 
- Airway management 
- Positioning  and potential injuries 
- Monitoring  

- Organ-based diseases 
- Clinical subspecialties 
- Anesthesiologist non-technical skills (ANTS) 
- Professionalism 
- Quality and safety 
- Anesthetic records 
- Costs of medical/anesthesia care 
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- Special Techniques 
- Postoperative care 
- Cardiopulmonary resuscitation 

- Research methodology   
 

1.2. โรคหรือภาวะของผู้ป่วย และหัตถการทางวิสัญญีวิทยา ตามท่ีก าหนดใน clinical skills, procedural 
skills ด้านต่างๆ  

1.3. การท าวิจัย 
1.4. การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการจะต้องมีทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ 

ความเป็นมืออาชีพการบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง พฤตินิสัย จริยธรรมการแพทย์ และ การเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีการประเมินองค์รวม 
entrustable professional activities และ direct observation of procedural skills, ANTS 

 
2. แผนการสอนภาคทฤษฎี 

หัวข้อ 
จ านวน
ชม./คร้ัง 

กิจกรรมการเรียน   
การสอนและสื่อท่ีใช ้

อาจารย์ผู้สอน 

แพทย์ชั้นปีที่ 1 
1.  Interhospital lecture จ านวน 18 คร้ัง 
2.  Basic anesthesia lecture จ านวน 10 คร้ัง 
3.  สถิตใินงานวิจัย 3 คร้ัง 
4.  Workshop 

 Endotracheal tube 

 Rapid sequence induction 

 Spinal block/epidural block 

 Peripheral IV cannulation 

 Anesthetic machine 

 Anesthetic record 
5.  Patient safety 

 
8 
2 
2 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
2 

การเรียนการสอน  
- อภิปรายบรรยายผ่าน

เครื่องฉายภาพ  
 
Workshop  
- อภิปรายบรรยายผ่าน

เครื่องฉายภาพ  
- ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย

จ าลองหรือ 
หุ่นจ าลอง อุปกรณ์
พิเศษ 

- คณาจารย์ประจ า
แต่ละสถาบันท่ี 
จัดการเรียนการ 
สอน interhospital 

- คณาจารย์ประจ า 
ภาควิชาวิสัญญี 
วิทยา 

- คณาจารย์ต่าง
ภาควิชา 

- งานระดับ 
การศึกษาหลัง 
ปริญญา  

 
 แพทย์ชั้นปีที่ 2 

6.  NCPR 
 

16 
แพทย์ชั้นปีที่ 3 
7.  ACLS 

 
16 

แพทย์ชั้นปีที่ 1-3 
8. Staff lecture 

 Pain 2 คร้ัง 

 
 
2 
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หัวข้อ 
จ านวน
ชม./คร้ัง 

กิจกรรมการเรียน   
การสอนและสื่อท่ีใช ้

อาจารย์ผู้สอน 

 Newborn 2 คร้ัง 

 Neuromuscular monitoring 1 คร้ัง 

 Obstetric anesthesia 2 คร้ัง 
9. Special lecture 1 คร้ัง/ปี 

 Cardiothoracic anesthesia 

 Critical care 

 Neuroanesthesia 
10. Workshop  

 APS : PCA 

 Basic ultrasound 

 Fiberoptic ET 

 Central line cannulation 
11. ANTS (จัดทุก 3 ปี) 

 

2 
2 
2 

 
 
6 
6 
6 
 
4 
4 
3 
3 
8 

รวมจ านวนชั่วโมงตลอด 3 ปีการศึกษา 264   

 
3. แผนการสอนภาคปฏิบัติ 

ภาควิชาฯวางแผนการฝึกอบรมให้แพทย์ฝึกอบรมได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายใน
สาขาวิชาหรือหน่วยต่างๆอย่างเท่าเทียม  

หัวข้อการฝึกอบรม ระยะเวลา สถานท่ี 

การฝึกอบรมปีที่ 1 (เดือนที่ 1 -12)    

การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดท่ัวไป 4 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก 2 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดสูติ -นรี เวชวิทยา 2 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมยูโร 1 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง 1 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดโสต ศอ นาสิก 1 เดือน มศว 
อายุรศาสตร์ (Cardiology/ Respiratory) 1 เดือน มศว 

รวม 12 เดือน  
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การฝึกอบรมปีที่ 2 (เดือนที่ 13 - 24)    

การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดท่ัวไป 1 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก 1.25 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดสูติศาสตร์ 1 เดือน ศิริราช 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดสูติ -นรี เวชวิทยา 1 เดือน ศิริราช 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมยูโร 1 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดโสต ศอ นาสิ ก 1.5 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง 1.5 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก 0.5 เดือน มข. 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท 1 เดือน จุฬาลงกรณ์ 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดเด็ก 1 เดือน รพ.เด็ก 
การดูแลผู้ป่วยเก่ียวข้องกับ Respiratory care and inhalation therapy 0.5 เดือน รามา 
Pain 0.5 เดือน รามา 
Research 0.25 เดือน - 

รวม 
 

24 เดือน  

การฝึกอบรมปีที่ 3 (เดือนที่ 25 - 36)    

การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดท่ัวไป 1.25 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก 1.5 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดสูติ -นรี เวชวิทยา 1.5 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมยูโร 1 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดโสต ศอ นาสิก 1 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้าง 1 เดือน มศว 
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก 1 เดือน มข. 
การดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก 1 เดือน ศิริราช 
การดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัดฉุกเฉิน 0.5 เดือน มศว 
Painless labor    1 เดือน มศว 
Research 0.25 เดือน มศว 
Elective 1 เดือน - 

รวม 36 เดือน  
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ตารางการเรียนภาคปฏิบัติ 
 

   

เดือน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 
มิถุนายน มศว มศว มศว มศว มศว มศว 
กรกฎาคม มศว มศว มศว มศว มศว มศว 
สิงหาคม มศว มศว มศว Ped1 Painless  

2 wks 
Painless  
2 wks 

กันยายน มศว มศว Ped1 มศว มศว มศว 
ตุลาคม มศว มศว มศว มศว มศว CVT 2 
พฤศจิกายน มศว มศว Neuro3 มศว CVT 2 มศว 
ธันวาคม Cardio + 

chest มศว 
มศว มศว มศว Elective มศว 

มกราคม มศว มศว มศว Inhalation 
+ Pain 4 

มศว ICU 5 

กุมภาพันธ์ มศว มศว Inhalation 
+Pain 4 

มศว ICU 5 มศว 

มีนาคม มศว Cardio +  
chest มศว 

มศว Neuro 3 มศว มศว 

เมษายน มศว มศว มศว มศว มศว Elective 
พฤษภาคม มศว มศว CVT 2 

2 wks 
CVT 2  
2 wks 

Painless  
2 wks 

Painless  
2 wks 

หมายเหตุ 
1  :กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
2  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
5  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
4. วิธีการให้การฝึกอบรม 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ ภาควิชาได้จัดการฝึกอบรมโดยมีการสอนความรู้ภาคทฤษฎีคู่ไปกับการ
ฝึกปฏิบัติงาน  โดยให้สอดคล้องกับเน้ือหาของการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล ตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน 
ดังนี ้
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4.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. มีทักษะในการดูแลดา้นวสิัญญีวทิยาระยะ
ก่อน ระหว่าง หลังผา่ตัด และ 
ภาวะแทรกซ้อนจากการระงบัความรู้สึก  

2. มีทักษะในการระงบัความรู้สึกแบบทั่วไป 
และแบบเฉพาะส่วน รวมถึงการเฝ้า
ระวังระหว่างการระงบัความรูส้กึใน
ผู้ป่วยโรคตา่งๆ 
 

1. ปีที่ 1 เรียนรู้ด้านดูแลเก่ียวกับวสิัญญีระดับพืน้ฐาน ได้แก่ ผู้ป่วยที่มารับการผา่ตัดศัลยกรรมทั่วไป 
ระบบสตูิ-นรีเวชวิทยา ระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง 
จักษุ โสต ศอ นาสิก และการดแูลผู้ป่วยทางวสิัญญนีอกห้องผ่าตัด  

2. ปีที่ 2, 3 เรียนรู้เก่ียวกับการดูแลทางดา้นวิสัญญีระดบัซับซ้อน ได้แก่ ผู้ป่วยเด็ก ผูป้่วยที่มารับการ
ผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก  ศัลยกรรมประสาท ระบบสูติ-นรีเวชวทิยา การ
ดูแลผู้ป่วยทางวิสัญญนีอกห้องผ่าตัด 

1. การสังเกตการ ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง  EPA01-19,  
DOPs 1-8  

2. การสอบข้อเขียน MCQ, 
OSCE, Essay  

3. การสอบปากเปล่า  
4. ใบประกาศนยีบัตร รับรอง

การผ่านฝึกอบรมจากมศว 
3. ทักษะในการดูแลทางเดินอากาศ

หายใจ (airway management) 
1. ปีที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการดูแลทางเดินอากาศหายใจพื้นฐาน มีการฝึกปฏบิัติกับ

หุ่นจ าลอง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานสองเดือนแรกจะมีอาจารย์ดูแลและสอนอยา่งใกล้ชดิ
ในการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง 

2. ปีที่ 2, 3 จัดอบรบเชิงปฏบิัติการเรื่อง difficult airway management โดยฝึกปฏบิัติกับ
หุ่นจ าลอง 
 

4. ทักษะในการช่วยฟื้นคนืชีพผู้ป่วย 1. ปีที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการ NCPR 
2. ปีที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการ ACLSและให้ฝึกปฏิบัตโิดยถือ code เพื่อ ร่วมทีมในการช่วยฟื้นคนื

ชีพผู้ปว่ย 
หมายเหตุ : แพทย์ฝึกอบรมปีที่ 1 ได้รับการอบรมเชิงปฏบิัติการ ACLS มาแล้วก่อนเข้าภาควชิา 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5. มีทักษะในการดูแลและรักษาผูป้่วย
วิกฤต และการบ าบัดทางระบบหายใจ 
(respiratory care) 

1. จัดสอนและฟืน้ฟูความรู้พื้นฐานแก่แพทย์ทุกชั้นป ี
2. เวียนเข้าฝึกประสบการณ์ที่ รพ.รามา และศิริราช ในชัน้ปทีี่ 2 และ 3 ตามล าดบั อย่างละ 2 - 4 

สัปดาห์ 
 

6. ทักษะในการดูแลและรักษาความปวด 1. ปีที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการการดูแลรักษาความปวดเฉียบพลนัหลังผา่ตัด (APS) ในเดือนที่ 3 
และฝึกประสบการณ์ในหน่วยระงับปวด 2 สัปดาห ์

2. ปีที่ 2, 3 จัดสอนความรู้พืน้ฐานให้แพทย์ฝึกอบรมในเดือนที่ 3 โดยปีที่ 2 จัดให้ฝึกประสบการณท์ี่ 
รพ.รามา 2 สัปดาห์ และ ปทีี่ 2 และ 3 จัดให้ฝึกประสบการณ์รับเคสผู้ป่วยใน ที่มศว  
 

 
4.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใชแ้ก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and Skills) 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล  
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่าง 
กายและจิตใจที่เก่ียวข้องกับวิสญัญีวิทยา 

1. ปีที่ 1 เรียนวิสัญญีวทิยาทัว่ไป และพื้นฐานทางวสิัญญีวิทยาควบคู่ไปกบัการปฏิบตัิงานให้การระงับ
ความรู้สึกผู้ป่วยที่ไม่ซบัซ้อน 
 

1. การสอบข้อเขียน MCQ, 
OSCE, Essay  

2. การสอบปากเปล่า  
3. การสังเกตการปฏิบัติงานใน

สถานการณ์จริง 
4. ประเมินการน าเสนอข้อมูล

ผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาใน
กิจกรรมวิชาการ 

2. ความรู้ความสามารถในวิชาชพีและ
เชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา 

1. ปีที่ 2, 3  เรียนและปฏิบตัิงานให้การระงับความรู้สึกผูป้่วยที่ซบัซ้อนและในสาขาวชิาเฉพาะทาง
ต่างๆ ของวิสัญญีวทิยา   

2. ปีที่ 1-3 ฝึกหัตถการ และเครื่องมือใหม่ๆที่ใช้ในวิสัญญีวิทยา เชน่ ultrasound 
3. ปีที่ 1-3 เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เชน่ interesting case, MM conference, journal 

club, interdepartment conference, ANTs 
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4.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม / กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล  
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้  

 

1. ท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional 
study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก/ร่วม  

1. การติดตามการด าเนินงานวจิัย
ตามเป้าหมายและเวลา 

2. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการ
แพทย์  

 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพื้นฐานวิธีวจิัย และฝึกน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาใน
กิจกรรมวิชาการ เช่น journal club  topic review เป็นตน้  

1. การประเมินการน าเสนองาน
ในห้องประชุม 

3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้้วย
ตนเองจากการปฏิบัติ  

1. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  สหวชิาชพี และบันทึกข้อมูลในเวช
ระเบียนผูป้่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  
 

1. การสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

 

4.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม /กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล  
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ทักษะการน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและ
อภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธภิาพ  

 

1. ฝึกน าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ เช่น case conference เป็นตน้  1. ประเมินการน าเสนอข้อมูล
ผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาใน
กิจกรรมวิชาการ 

2. ประเมิน 360o 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม /กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล  
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2. ทักษะการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
หัตถการ ให้แพทย์นิสิตแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์  

 

1. ฝึกตรวจรายงาน PUNS&DEN ของนิสิตแพทย์ใน website ภาควิชา 
2. ปฏิบัติงานสอนนสิิตแพทย์ และ แพทย์ฝึกอบรมรุ่นน้อง 

1. ประเมินการอภิปรายงานใน 
website 

3. ทักษะการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และ
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
โดยมีเมตตา เคารพการตัดสนิใจและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วย  
 

1. เข้าร่วมอบรมการสื่อสารให้
ข้อมูลแก่ญาติและผูป้่วย  

2. สอบ OSCE   

4. มนุษยสัมพนัธ์ที่ดที างานกบัผู้ร่วมงาน
ทุกระดับอย่างมปีระสิทธิภาพ 
  

1. ฝึกปฏิบัติในการท างานร่วมกับผูร้่วมงานทุกระดบั 1. ประเมิน ANTS 
2. ประเมิน 360o 

5. ทักษะการเป็นทีป่รึกษาและให้
ค าแนะน าแก่ แพทย์และบุคคลากรอ่ืน 
โดยเฉพาะทางวสิัญญีวิทยา  
 

1. ฝึกปฏิบัติโดยเป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่ ผูป้่วยแพทย์ และบุคคลากรอ่ืนที่ส่งผู้ป่วยมา
ปรึกษาก่อนการผ่าตัด รวมถึงผูป้่วยที่มีอาการปวดเร้ือรัง 

1. ประเมินใบรับค าปรึกษา 
2. ประเมิน 360o 
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4.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม /กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อ
ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
และชุมชน   
 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมทางการแพทย ์
2. จัดอบรมเรื่องจริยธรรมทางการแพทย์ 
 

1. การเข้าร่วมอบรมจริยธรรม
ทางการแพทย ์

2. ทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค 
(nontechnical skills)    

 

1. พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โดย เข้าอบรม counselling, 
Anesthesia Non-Technical Skills  

1. ประเมิน ANTS 

3. ความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่
ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Professional 
Development)  
 

1. ท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective หรือ prospective หรือ cross-sectional 
study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก/ร่วม  

 

1. การติดตามการด าเนินงาน
วิจัยตามเปา้หมายและเวลา 

4. ความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับ
มอบหมายและค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของภาควิชาและคณะฯ  1. ประเมิน 360o 
2. การติดตามความรบัผิดชอบ

ต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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4.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

 

มาตรฐานการเรียนรู ้
วิธีการให้การฝึกอบรม / 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาผูป้่วย  

 

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, patient  safety, crisis resource 
managementกระบวนการคุณภาพและความ ปลอดภัยทางวสิญัญีการดูแลและใช้เคร่ืองมือ
ด้านวสิัญญีอย่างมปีระสทิธิภาพ 

2. ปีที่ 2, 3 น าเสนอการคิดวิเคราะห์โดยระบบเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและแนวทาง
ป้องกันจากการน าเสนอเคส MM conference  

1. อัตราการเข้าร่วมกิจกรรม
ระบบพฒันาคุณภาพการดูแล
รักษาผู้ป่วย  

2. ประเมินผลการน าเสนอในที่
ประชุม 
 

2. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม 
(Cost Consciousness Medicine) 
และ สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษา
ผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวชิาชีพ  
 

1. กิจกรรม Hospital accreditation ของภาควิชา 
2. กิจกรรม MM conference เพื่อศึกษา route cause analysis เพื่อหาแนวทางในการท างาน

และการใช้ทรัพยากรให้เข้ากับบรบทขององครณ์ 
3. จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ทรัพยกรอย่างเหมาะสม 
 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ที่ภาควิชาจัดขึ้น 

3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ  

 

1. จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านระบบสุขภาพของประเทศ 1. การเข้าร่วมการอบรม 
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5. ตารางการหมุนเวียนศึกษาและฝึกปฏิบตั ิ

    

เดือน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 
มิถุนายน มศว มศว มศว มศว มศว มศว 
กรกฎาคม มศว มศว มศว มศว มศว มศว 
สิงหาคม มศว มศว มศว Ped1 Painless  

2 wks 
Painless  
2 wks 

กันยายน มศว มศว Ped1 มศว มศว มศว 
ตุลาคม มศว มศว มศว มศว มศว CVT 2 
พฤศจิกายน มศว มศว Neuro3 มศว CVT 2 มศว 
ธันวาคม Cardio + 

chest มศว 
มศว มศว มศว Elective มศว 

มกราคม มศว มศว มศว Inhalation 
+ Pain 4 

มศว ICU 5 

กุมภาพันธ์ มศว มศว Inhalation 
+Pain 4 

มศว ICU 5 มศว 

มีนาคม มศว Cardio +  
chest มศว 

มศว Neuro 3 มศว มศว 

เมษายน มศว มศว มศว มศว มศว Elective 
พฤษภาคม มศว มศว CVT 2 

2 wks 
CVT 2  
2 wks 

Painless  
2 wks 

Painless  
2 wks 

หมายเหตุ 
1  :กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
2  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
5  :ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
6. จ านวนปีของการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย 3 ปี แต่สามารถขยายเวลาการฝกึอบรมออกเป็น 5 ปี โดยดูจากการสอบ
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
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7. สภาวะการปฏิบัติงาน 
7.1 การปฏิบัติงานในเวลาราชการ 

 การประเมินผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก 

- จัดรายชื่อแพทย์ฝึกอบรมเข้าห้องผ่าตัดหมุนเวียนตาม rotation ของแต่ละคน 

- ประเมินผู้ป่วยฯ ทุกรายและรายงานอาจารย์ประจ าห้องผ่าตัด ก่อนเวลา 20.00 น. 

- กรณีอยู่เวรนอกเวลาราชการหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) อนุญาตให้แพทย์ฝึกอบรมเย่ียมประเมินผู้ป่วย
ฯ ส าหรับวันถัดไปได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เพื่อให้ปฏิบัติงานท่ีหน่วย ER ได้ทันเวลา 

 การเร่ิมและเสร็จสิ้นการระงับความรู้สึก 
- เวลางาน 8.30 - 16.00 (ยกเว้นวันท่ีมี activity) ไม่อนุญาตให้ขอกลับก่อน ยกเว้นเหตุฉุกเฉิน 
- เตรียมอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยรายแรกให้ทันก่อนเริ่ม activity และ pain round 
- มีอาจารย์เร่ิมให้การรระงับความรู้สึกผู้ป่วยทุกราย  
- กรณีผู้ป่วยย้ายห้องผ่าตัด ให้ด าเนินการแจ้งรายระเอียดผู้ป่วยให้วิสัญญีท่ีรับย้ายผู้ป่วยด้วย 
- กรณีท่ีไม่มีผู้ป่วยในห้องผ่าตัด ห้ามเก็บของและอุปกรณ์ ปิดเคร่ือง ถอด pipeline ก่อนเวลา 15.00 น. 

ยกเว้นห้องท่ีใช้เป็นห้องเวรนอกเวลาราชการไม่ต้องปิดเครื่อง 
- เพื่อความคุ้มค่าของการใช้ห้องผา่ตัด เมื่อใกล้เสร็จผ่าตัด ให้เช็คกับ scrub เพื่อตรวจสอบความพร้อม

ในการรับผู้ป่วยรายต่อไป รวมถึงเผื่อเวลาส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนท่ี induction zone 
ด้วย 

 Induction zone 
- พื้นท่ีส าหรับท าหัตถการก่อนเข้าห้องผ่าตัด เช่น epidural block, peripheral nerve block เป็นต้น 
- แจ้งพยาบาลประจ า induction zone ล่วงหน้าก่อนท าหัตถการ เพื่อรับทราบและจัดเตรียมผู้ป่วย 
- จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ส าหรับท าหัตถการผู้ป่วยด้วยตนเอง 

 การเย่ียมผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึก 
- แพทย์ฝึกอบรมต้องท าการเย่ียมผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึกทุกรายในช่วงเวลาเช้าหรือเท่ียง และไม่

ควรเกินเวลา 16.00 ของวันถัดไป 

 การพักระหว่างวัน 
- จัดให้มีการพักระหว่างวันเป็น 2 ช่วงเวลา คือ พักกลางวันและพักช่วงบ่าย 
- พักกลางวันส าหรับการรับประทานอาหารกลางวัน ไม่เกินครึ่งชั่วโมง (รวม postop. visit ถา้ม)ี 
- พักช่วงบ่าย ไม่เกิน 15 นาที ท้ังน้ีขอให้ดูตามสถานการณ์และความเหมาะสมของผู้ป่วยรายน้ันๆ ด้วย 

 การ round pain 
Acute pain service (APS) 

- แพทย์ฝึกอบรมเจ้าของผู้ป่วยต้องตรวจเย่ียม PCA, epidural anesthesia ในตอนเช้าก่อนเร่ิมให้การ
ระงับความรู้สึกผู้ป่วยรายแรกและรายงานอาจารย์ท่ีรับผิดชอบหน่วยระงับปวดวันน้ันๆ  

- หมุนเวียนปฏิบัติงาน Acute Pain Service (APS) คนละ 1 เดือน โดยมีหน้าท่ีเย่ียมผู้ป่วยพร้อมกับ
พยาบาล APS (round APS) ในวันท่ีอาจารย์ APS ติดภาระกิจอ่ืน โดยเย่ียมผู้ป่วยก่อนเวลา 12.00 น.  
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- แพทย์ฝึกอบรมปี 1 เร่ิม round APS หลังปฏิบัติงานครบ 6 เดือน 
Chronic pain service 

- จัดแพทย์ฝึกอบรม ปี 2 และปี 3 หมุนเวียนปฏิบัติงาน Chronic pain service คนละ 1 เดือน 
- จดบันทึกลงในแบบฟอร์ม chronic pain service เมื่อตรวจเย่ียมผู้ป่วยทุกราย   
- ให้ลงทะเบียนผู้ป่วยในแฟ้ม และเขียนวันนัด F/U เมื่อผู้ป่วย discharge ทุกครั้ง 

 การรับ consult 
- เมื่อมีการแจ้งขอปรึกษาผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ีธุรการจะจัดแพทย์ฝึกอบรมและอาจารย์แพทย์เพื่อรับปรึกษา

ผู้ป่วยรายน้ันๆ  
- เจ้าหน้าท่ีธุรการจะแจ้งให้แพทย์ฝึกอบรมทราบ และน าใบ consult ใส่ไว้ในกล่องท่ีจัดเตรียมไว้ 
- จัดหมุนเวียนรับ consult ผู้ป่วยให้กับแพทย์ฝึกอบรมทุกคน ยกเว้น chronic pain ให้ส่งปรึกษา

เฉพาะแพทย์ฝึกอบรมท่ีปฏิบัติงานในหน่วยระงับปวดขณะน้ัน 
- ตอบใบ consult ภายใน 24 ชม. 
- การปรึกษาผู้ป่วยให้ปรึกษาตามชื่ออาจารย์ท่ีรับ consult  

 Painless labor 
- จัดให้แพทย์ฝึกอบรมปี 3 หมุนเวียนปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 เดือน โดยให้ท าหัตถการอย่างน้อย 1 ราย 
- ช่วงเวลาบ่าย หากไม่มีผู้ป่วยท่ีต้องดูแล ให้กลับมาปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดฉุกเฉิน 

 ตารางปฏิบัตงิานต่างๆ 
     ให้หัวหน้าแพทย์ฝึกอบรมด าเนินการจัดส่งตารางปฏิบัติงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าท่ีธุรการภาค ดังนี ้

- จัดตารางเวรประจ าเดือนถัดไปและส่งก่อนวันท่ี 20 ของทุกเดือน 
- ตาราง round acute pain และ chronic pain (จัดทุกเดือน) 
- ตารางกิจกรรม MM conference (เฉพาะ dent 2,3) และให้แจ้งท่ีบอร์ดกิจกรรมก่อนวัน activity  
- ตางราง activity ต่างๆประจ าปี โดยน ามาติดไว้ในท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 

 
7.2 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

แพทย์ฝึกอบรมทุกคนต้องอยู่เวรนอกเวลาราชการ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 เวรต่อเดือน โดยมีหน้าท่ี ดังน้ี 
- รับรายงานผู้ป่วยฉุกเฉินจากศัลยแพทย์และประเมินผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึกทุกราย 
- รายงานผู้ป่วยทุกรายให้อาจารย์แพทย์ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันน้ันๆ ทราบ เพื่อวางแผนการระงับ

ความรู้สึก 
- ให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยทุกรายภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์แพทย์ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวัน

น้ันๆ 
- ตรวจเย่ียมและประเมินผู้ป่วยท่ีได้รับการบริการระงับปวด พร้อมรายงานอาจารย์แพทย์ท่ีปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการวันน้ันๆ ทราบเพื่อวางแผนการรักษาต่อเน่ือง 
- รับให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือกรณีใส่ท่อช่วยหายใจยากภายในโรงพยาบาล 
- ปฏิบัติงานในทีมอุบัติเหตุหมู่ตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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โดยการท างานในภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ดังน้ันแพทย์ฝึกอบรมท่ี
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 00:00-08:00 น. และมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดในช่วงเวลาน้ัน จะต้องนอน
พักผ่อนอย่างน้อย 8 ชม.หลังเสร็จสิ้นการระงับความรู้สึกผู้ป่วยรายสุดท้าย ก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงานในวันถัดไป 
 
กิจกรรมส าหรับแพทย์ฝึกอบรม 

กิจกรรม รายละเอียด 

Interdepartment 
conference 

แพทย์ฝึกอบรมท่ีรับผิดชอบ เลือกกรณีศึกษาผู้ ป่วยท่ีน่าสนใจท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาอ่ืนมาน าเสนอ และร่วมอภิปรายในชั้นเรียนถึงรายละเอียดและประเด็นท่ีส าคัญ
ทางวิสัญญีในผู้ป่วยรายน้ันโดยมีอาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น 

Interesting  case 
น าเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยท่ีน่าสนใจ หรือเคสท่ีพบได้น้อย มาน าเสนอในท่ีประชุมพร้อม
อภิปราย 

MM conference  
 

แพทย์ฝึกอบรมปี 2-3 ปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสี่ยงของภาควิชาฯ (risk 
management) คัดเลือกและน าเสนอกรณีผู้ป่วยท่ีเกิดปัญหาหรือมีภาวะแทรกซ้อนในขณะ
ได้รับการระงับความรู้สึก โดยให้ผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยรายน้ันๆ ค้นหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
พร้อมแนวทางป้องกันและวิธีการรักษามาน าเสนอต่อท่ีประชุม  

Topic review 
review article  หรือ update guideline ปีล่าสุดท่ีน่าสนใจและปรึกษากับอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อน ามาเสนอในท่ีประชุม 

Journal critical 
appraisal  

ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์และอภิปรายงานวิจัยทางวิสัญญีวิทยาและการ
น าเสนอ 

Mini topic น าเสนอความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับวิสัญญีขั้นพื้นฐานในหัวข้อท่ีก าหนด 

วิชาการภาควิชา เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมทางวิชาการท่ีน าเสนอโดยวิสัญญีพยาบาล 

 
ตารางกิจกรรมส าหรับแพทย์ฝกึอบรม 

วัน กิจกรรม 

จันทร์ Mini topic ทุกสัปดาห์ท่ี 1 และ 3 
อังคาร วิชาการภาควิชาทุกสัปดาห์ท่ี 4 
พุธ Journal club, topic review, interesting/interdepartment case เดือนคี่ 
พฤหัสบดี Journal club, topic review, interesting/interdepartment case เดือนคู่ 
ศุกร์ MM conference ทุกสัปดาห์ท่ี 2 
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8. การท าวิจัย 

เน่ืองจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการประเมินคุณสมบัติผู้ท่ีจะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังน้ันแพทย์ฝึกอบรม
จะต้องรับผิดชอบการท างานวิจัยตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัย และน าเสนองานวิจัย
ในท่ีประชุมวิชาการ และจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อน าส่งราชวิทยาลัยฯ  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับการฝึกการท าวิจัย โดยก าหนดให้ 
8.1 ผลงานวิจัยของแพทย์ฝึกอบรมทุกคนจะต้องน าเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชา

วิสัญญีวิทยา เป็นผู้ประเมินคุณภาพก่อนเพื่อให้คะแนน และเก็บไว้ใช้ในการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 
8.2 น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของสถาบันราชวิทยาลัยฯ หรือสมาคมวิชาชีพดา้นสาธารณสุข 

หรือตามท่ีราชวิทยาลัยก าหนด 
8.3 ต้องมีผลงานวิจัยเป็นบทความพร้อมส่งตีพิมพ์ (Manuscript) มาเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อประกอบการ

สอบวุฒิบัตร 
8.4 ขั้นตอนการท าวิจัยตาม 

 ปีการศึกษาที่ 1 
มิถุนายน  - เรียนการท าวิจัยเบ้ืองต้น 

- ปฏิบัติงานวิสัญญีตามตารางปฏิบัติงาน 
กรกฎาคม – กันยายน - ปฏิบัติงานวิสัญญีเพื่อค้นหาค าถามวิจัย 
ตุลาคม – ธันวาคม - น าเสนอโครงร่างงานวิจัยให้คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชา

วิสัญญีวิทยา อย่างน้อย 2 คร้ัง 
มกราคม – พฤษภาคม - ส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อขออนุมัติทุนและจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ 

 

 ปีการศึกษาที่ 2 
มิถุนายน –  
พฤษภาคม ปีถัดไป 

- เก็บข้อมูลวิจัย 

- วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

- ส่งโครงร่างงานวิจัยให้ราชวิทยาลัย (เดือนท่ี 18) 
 

 ปีการศึกษาที่ 3 
มิถุนายน – มีนาคม  - น าเสนอ oral presentation งานประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มีนาคม – พฤษภาคม  - จัดส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความพร้อมส่งตีพิมพ์ (Manuscript) ให้

ราชวิทยาลัยฯ 
 

8.5 รายละเอียดงานวิจัยต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังน้ี 

- วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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- ขอบเขตและวิธีวิจัย 

- ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- ผลการวิจัย 

- การวิจารณ์ผลการวิจัย 
8.6 คุณลักษณะของงานวิจัย 

- งานวิจัยทุกเร่ืองต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยท าวิจัยในมนุษย์ 

- เป็นงานวิจัยท่ีริเริ่มใหม่หรือใช้แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนท้ังในและต่างประเทศ แต่น ามาปรับ
หรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน 

 
หมวดที่ 5 การวัดและการประเมินผล 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ในระหว่างการ
เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง บันทึกวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูล และรวบรวมไว้ใน portfolio เพื่อให้ผู้เรียน อาจารย์ท่ี
ปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
การสอนของอาจารย์ 

 
2. ประกอบด้วย 
 การประเมินโดย ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประเมินคุณสมบัติของแพทย์ฝึกอบรมเพื่อ
ติดตามผลการฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยา 

ภาคต้นและภาคปลาย  
(2 คร้ังต่อปี/ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา) 

ภาควิชาฯ/ 
ราชวิทยาลัยฯ 
 

2.  การประเมินผลส าหรับการสอบวุฒิบัตรฯ
สาขาวิสัญญีวิทยา 

- คร้ังท่ี 1 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมปีท่ี 2 
- คร้ังท่ี 2 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมปีท่ี 3 

 

ราชวิทยาลัยฯ 

 
3. การประเมินคุณสมบัติของแพทย์ฝึกอบรม เพื่อติดตามผลการฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยา 
มีการประเมิน 4 ด้าน คือ 

1) ภาคทฤษฎี 
2) ภาคปฏิบัติ 
3) จริยธรรมในวิชาชีพ 
4) การสร้างงานวิจัยและการน าเสนอ (ประเมินในส่วนของการท าวิจัย) 
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1) ภาคทฤษฎี 

ปีการศึกษาที่ 1 

การศึกษาภาคต้น 

รายวิชา 
เครื่องมือที่ใช้

ประเมิน 
จ านวน
ข้อสอบ 

น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

รวม
คะแนน 

เกณฑ์ผ่าน 

Basic  
Anesthesiology I 
(วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน I) 

MCQ 80 60 

100 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และใน 
แต่ละ part ต้องได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ข้อสอบชุดน้ัน 
 

 Short essay 4 40 

การศึกษาภาคปลาย 

รายวิชา 
เครื่องมือที่ใช้

ประเมิน 
จ านวน
ข้อสอบ 

น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

รวม
คะแนน 

เกณฑ์ผ่าน 

Basic  
Anesthesiology II 
(วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน II) 

MCQ 120 50 

100 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 และใน แต่ละ 
part ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของข้อสอบ
ชุดน้ัน 
 

Long essay 2 10 
MEQ 2 10 
OSCE 15 30 

 
 

ปีการศึกษาที่ 2  

การศึกษาภาคต้น 

รายวิชา 
เครื่องมือที่ใช้

ประเมิน 
จ านวน
ข้อสอบ 

น้ าหนัก
คะแนน 
(ร้อยละ) 

รวม
คะแนน 

เกณฑ์ผ่าน 

Advanced 
Anesthesiology I 
(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I) 

MCQ 80 60 
100 

ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 และใน แต่ละ 
part ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของข้อสอบ
ชุดน้ัน 
 

Long essay 2 40 
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การศึกษาภาคปลาย 

รายวิชา 
เครื่องมือที่ใช้

ประเมิน 
จ านวน
ข้อสอบ 

น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

รวม
คะแนน 

เกณฑ์ผ่าน 

Advanced 
Anesthesiology II 

(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง II) 

MCQ 
80 50  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 และใน แต่ละ 
part ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของข้อสอบ
ชุดน้ัน 

 Long essay 2 10  
 MEQ 2 10  
 OSCE 15 30  
     

ปีการศึกษาที่ 3 
การศึกษาภาคต้น 

รายวิชา 
เครื่องมือที่ใช้

ประเมิน 
จ านวน
ข้อสอบ 

น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

รวม
คะแนน 

เกณฑ์ผ่าน 

Advanced 
Anesthesiology I 

(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง I) MCQ 
80 60  

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 และในแต่ละ 
part ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของข้อสอบ
ชุดน้ัน 
 

 
Long essay 2 40  

    

การศึกษาภาคปลาย 
Advanced 
Anesthesiology II 

(วิสัญญีวิทยาขั้นสูง II) 

MCQ 
80 40  

ได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 และในแต่ละ 
part ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของข้อสอบ
ชุดน้ัน 

 Long essay 2 10  
 MEQ 2 10  
 OSCE 20 20  
 Oral 2 20  
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2) ภาคปฏิบัติ 
ภาควิชาฯ ก าหนดให้แพทย์ฝึกอบรมขอรับการประเมินการปฏิบัติงานโดยเกณฑ์ผ่านตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

ตามท่ีราชวิทยาลัยก าหนด  
แพทย์

ฝึกอบรม
ปีท่ี 

ก าหนดการ
สอบ 

หัวข้อการสอบ หมายเหตุ 

  EPA DOP  
1 กย. - พย. 01, 02 (คร้ังท่ี1) 1 (คร้ังท่ี1), 2   
 ธค. – พค. 02(คร้ังท่ี2) 1 (คร้ังท่ี2), 3 - สามารถสอบ EPA 03 ได้ 
2 มิย. - พค. 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 

11 
4, 5, 6 - สามารถสอบ EPA 07, 13 ได ้

- สามารถสอบ DOP 7, 8 ได้ 
3 มิย. - เมย. 07, 12, 13, 14, 15, 16, 17 7, 8  

 
3) จริยธรรมในวิชาชีพ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนและการปฏิบัติงานของตนเอง มีความรับผิดชอบใน
งานท่ีได้รับมอบหมาย มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อน   มีน้ าใจ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพแพทย์ และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความไวต่อ
ประเด็นทางจริยธรรม (ethical sensitivity) ในขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วย   

การประเมินผล 
- ประเมินผลเจตคติจากการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น และหอผู้ป่วย 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ประเมินผลจากการประเมินประจ าปีในระดับคณะฯ จากแพทย์ผู้ร่วมงานและพนักงานคร่อมสายงานท่ี

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ใช้แบบฟอร์มการประเมินจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมวิสัญญีแพทย์ (ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย)  
- ใช้เกณฑ์การประเมินคือ ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) 
- มีการประเมินปีละ 1 คร้ังในภาคปลาย 
- ในกรณีท่ี 50% ของผู้ประเมิน ให้หัวข้อใดหัวข้อหน่ึงแม้เพียง 1 หัวข้อของแบบประเมิน “ต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน” ถือว่าไม่ผา่นและภาควิชามีสิทธ์ิให้ออกจากการฝึกอบรม 
 
โดยผู้ฝึกอบรมต้องผ่านตามเกณฑ์ในทุกหัวข้อการประเมิน หากมีหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงท่ีตกเกณฑ์การประเมิน

อาจส่งผลให้ผู้ฝึกอบรมต้องออกจากการฝึกอบรมก่อนจบการฝึกอบรม และหรือไม่ถูกส่งรายชื่อเพื่อสอบวุฒิบัตร 
(รายละเอียดในเกณฑ์การผ่าน)  
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ปีการศึกษาที่ 1 

หัวข้อการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน เกณฑ์การผ่าน 

1. ความรู้ทางวิชาการ 
 

- คะแนนจากการสอบภาคทฤษฏีในภาคต้น
และภาคปลาย 

- คะแนนรวมเฉลี่ยในการสอบ
แต่ละคร้ังไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

2. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 

- คะแนนจากการสอบปฏิบัติตามระดับชั้นปี 
(EPA) 

- สอบได้ผ่านตามเกณฑ์ของราช
วิทยาลัยฯ และตามก าหนด
ของภาควิชาฯ - ผลการประเมินการท าหัตถการทางวิสัญญี

ตามระดับชั้นปี (DOPs) 

3. จริยธรรมในวิชาชีพ - ผลการประเมินจากแบบฟอร์มการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม 

- ต้องได้รับการประเมิน S ใน
ทุกหัวข้อการประเมิน 

4. การสร้างงานวิจัยและการ
น าเสนอ 

- การน าเสนอผลงานในชั่วโมง reseach 
hour 

- โครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- ต้องได้รับการประเมินผ่าน (S) 
หลังการน าเสนอ 

- มีโครงร่างวิจัยฉบับบสมบูรณ์ 
- เสนอขอรับทุนสนับสนุนการ

ท าวิจัย 
- เสนอขออนุญาติการท าวิจัยใน

มนุษย์ 
 

ปีการศึกษาที่ 2 

หัวข้อการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน เกณฑ์การผ่าน 

1. ความรู้ทางวิชาการ 
 

- คะแนนจากการสอบภาคทฤษฏี - คะแนนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

2. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 

- คะแนนจากการสอบปฏิบัติตามระดับชั้นปี 
(EPA) 

- สอบได้ผ่านตามเกณฑ์ของราช
วิทยาลัยฯและตามก าหนด
ของภาควิชาฯ - ผลการประเมินการท าหัตถการทางวิสัญญี

ตามระดับชั้นปี (DOPs) 

3. จริยธรรมในวิชาชีพ - ผลการประเมินจากแบบฟอร์มการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม 

- ต้องได้รับการประเมิน S ใน
ทุกหัวข้อการประเมิน 

4. การสร้างงานวิจัยและการ
น าเสนอ 

- ใบรับรองจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ 
- ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย 

- เร่ิมด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
วิจัย 
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ปีการศึกษาที่ 3 
หัวข้อการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน เกณฑ์การผ่าน 

1. ความรู้ทางวิชาการ 
 

- คะแนนจากการสอบภาคทฤษฏี - คะแนนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

2. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 

- คะแนนจากการสอบปฏิบัติตามระดับชั้นปี 
(EPA) 

- สอบได้ผ่านตามเกณฑ์ของราช
วิทยาลัยฯและตามก าหนด
ของภาควิชาฯ - ผลการประเมินการท าหัตถการทางวิสัญญี

ตามระดับชั้นปี (DOPs) 

3. จริยธรรมในวิชาชีพ - ผลการประเมินจากแบบฟอร์มการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม 

- ต้องได้รับการประเมิน S ใน
ทุกหัวข้อการประเมิน 

4. การสร้างงานวิจัยและการ
น าเสนอ 

- การน าเสนอผลงานวิจัยของผู้ฝกึอบรมใน
การประชุมระดับชาติ เช่น ในงานประชุม
วิชาการประจ าปีของคณะแพทย์ หรืองาน
ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ  

- การผ่านการน าเสนอผลงาน 
- จัดท าบทความพร้อมส่งตีพิมพ์ 

(Manuscript) ส่งราชวิทยาลัย
ประกอบการขอสอบเพื่อ
วุฒิบัตร 
 

 
4) การสร้างงานวิจัยและการน าเสนอ (ประเมินในส่วนของการท าวิจัย) 

 
4. การประเมินผลหลักสตูรส าหรบัการสอบวุฒิบัตรฯสาขาวิสัญญีวิทยา 

ระหว่างฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรมท่ีได้รับการประเมินว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน จะถูกส่งรายชื่อเพื่อเข้าสอบ
วุฒิบัตรฯ จัดสอบโดยส่วนกลาง (ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย) ปีละ 1 คร้ัง 

คร้ังที่ ข้อสอบ เกณฑ์การผ่าน 

คร้ังท่ี 1  
- เมื่อสิ้นสุดการ

ฝึกอบรมปีท่ี 2  
 

- MCQ 
 

- หากสามารถท าคะแนนได้ผ่านตามเกณฑ์ (คิดตามค่า 
MPL ของข้อสอบแต่ละชุด) ไมต่้องสอบ MCQ ซ้ าอีกใน
การสอบของปีท่ี 3 

คร้ังท่ี 2 

- เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรมปีท่ี 3  

 

- MCQ (กรณีไม่ผ่านคร้ังท่ี 1) 

- MEQ 

- OSCE 

- Oral examination 

- หากผู้ฝึกอบรมสอบผ่านเกณฑ์ในทุกส่วนของการสอบ 
ถือว่าส าเร็จการฝึกอบรมและจะได้รับวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาวิสัญญี
วิทยาต่อไป 
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5. เกณฑ์การฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพื่อชดเชยเวลาฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ 
การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วยร้ายแรง การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง สามารถลาได้โดย

อ้างอิงตามระเบียบการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 โดยอนุญาตให้ลาคลอดได้ไม่เกิน 60 วัน แต่จ าเป็นต้องฝึกอบรมเพิ่มเติม
ในกรณีท่ีแพทย์ฝึกอบรมปฏิบัติงานไม่ถึงร้อยละ 80 ท้ังน้ีการส่งสอบวุฒิบัตรขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญาภาควิชาฯ  และหัวหน้าภาควิชาฯ ท้ังนี้ในกรณีท่ีเวลาการฝึกอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ก าหนดโดย
เหตุอันไม่สมควร คณะกรรมการฯ มีสิทธ์ิในการพิจารณาให้ผู้ฝึกอบรมพ้นสภาพจากการฝึกอบรมได้ 

 
หมวดที่ 6 สิทธิ์และสวัสดิการของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
1. การรักษาพยาบาล 

แพทย์ฝึกอบรมมีสิทธ์ิในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ 

2. การลา 
1. แพทย์ฝึกอบรมมีสิทธิลาได้ท้ังหมด 10 วัน นับตามปีงบประมาณ และไม่มีการสะสมวันลาข้ามปีงบประมาณ 
2. แพทย์ฝึกอบรมต้องแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลทุกครั้งก่อนส่งใบลา เพื่อตรวจเช็คว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถลาได้หรือไม่ 
3. กรณีหมุนเวียนปฏิบัติงานนอกภาควิชา ต้องส่งใบลาท้ังสองท่ีคือ ภาควิชาฯ และสถาบันท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

ขณะน้ัน 
4. อนุญาตให้แพทย์ฝึกอบรมปีท่ี 1 ลาพักผ่อนได้เมื่อผ่านการฝึกอบรมครบสามเดือน ยกเว้นว่ามีเหตุจ าเป็น 
5. การลาตรงกับวันท่ีมี activity จะนับว่าขาดการเข้า activity ของวันน้ัน (ตามกฎต้องเข้า activity มากกว่า 

80%) 
6. การลาป่วย ลาฉุกเฉินให้โทรแจ้งอาจารย์ผู้ดูแล  ในช่วงเช้าวันท่ีจะลาและส่งใบลาย้อนหลังทันทีในวันท่ี

กลับมาปฏิบัติงาน 
7. การลาป่วยติดต่อกันมากกว่า 1 วัน หรือ การลาป่วยหลายครั้งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ต้องมีใบรับรอง

แพทย์ 
8. การลากรณีอื่นๆ ให้แจ้งวันลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
9. การลาพักร้อนติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับสามวัน ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาสามสัปดาห์ 

เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในตารางการท างาน 
10. กรณีท่ีลาหยุดมากกว่าท่ีก าหนดไว้ ทางภาควิชาฯ จะพิจารณาจัดให้ท างานชดเชยเวลาตามเห็นสมควรเพื่อให้

เวลาในการฝึกอบรมครบตามเกณฑ์ 
11. ไม่อนุญาติให้แพทย์ฝึกอบรมลาพร้อมกันถ้าไม่มีเหตุจ าเป็น  
12. ไม่อนุญาติให้แพทย์ฝึกอบรมลาตรงกับวันท่ีมี activity ของตัวเอง 
13. ไม่อนุญาติให้แพทย์ฝึกอบรมลาติดต่อกันเกิน 4 วันท าการ ยกเว้นมีธุระจ าเป็น  
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3. สวัสดิการด้านอื่นๆ  
สวัสดิการจากมหาวิทยาลัยฯ 
 สวัสดิการท่ีจะได้รับจะเป็นสวัสดิการพื้นฐานท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ส าหรับคุลากรมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ ได้แก่  

- ห้องสมุดกลาง, E-library  

- โรงอาหาร 

- รหัสเพื่อใช้บริการ wifi ท่ัวมหาวิทยาลัย 

- รถโดยสารสาธารณะบริการรับส่งฟรีท่ัวมหาวิทยาลัย 

- ศูนย์กีฬา สนามกีฬา และ Fitness  

- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สวัสดิการจากคณะแพทยศาสตร์ 

- หอพักแพทย์ 

- ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

- โรงอาหาร 

- อาหารและเครื่องดื่มมื้อเช้าและมื้อกลางวันท่ีห้ององค์กรแพทย์ ชั้น 6  
 
สวัสดิการจากภาควิชา 

- ห้องพักแพทย์ฝึกอบรม 

- คอมพิวเตอร์และระบบ wifi 

- เงินสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการท่ีภาควิชาฯเห็นสมควร 
 

หมวดที่ 7 บทลงโทษและการพ้นสภาพการอบรม 
 

1. บทลงโทษความผิดระหว่างฝึกอบรม 
 ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องไม่บกพร่องต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง และไม่ท าความผิดร้ายแรงใดๆ เช่น 
การขาดงาน การหนีเวร การไม่ตรงต่อเวลา ทุจริตข้อสอบ หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
สถาบันฝึกอบรม ท้ังน้ีรวมถึงความผิดทางวินัยตามกฏพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่เช่นน้ันอาจต้องถูก
ลงโทษตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ความผิดไม่ร้ายแรง 

- คร้ังท่ี 1 เรียกพบเพื่อตักเตือนพร้อมให้ลงชื่อรับทราบ 

- คร้ังท่ี 2 ภาคทัณฑ์ลงชื่อรับทราบ 

- คร้ังท่ี 3 ให้พ้นสภาพการเป็นแพทย์ฝึกอบรม 
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2. ความผิดร้ายแรง 

- เรียกเข้าพบเพื่อแจ้งพ้นสภาพการเป็นแพทย์ฝึกอบรม  
 
หมายเหตุ: ความผิดร้ายแรง เช่น ความผิดทางวินัยต่างๆ การบกพร่องต่อการปฏิบัติงานโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร 
การทุจริตข้อสอบ การผิดศีลธรรมหรือกฏหมายร้ายแรง อ่ืนๆ เป็นต้น 

2. การพ้นสภาพการอบรม 
แพทย์ฝึกอบรมพ้นสภาพจากการฝึกอบรม ตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
1. เสียชีวิต 
2. มีความเจ็บป่วยทางร่ายกายหรือทางจิตใจท่ีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาฯ ลงความเห็นว่ามีผล

ให้ไม่สามารถฝึกอบรมต่อหรือท าให้ดูแลผู้ป่วยไม่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ผลการประเมินจริยธรรมในวิชาชีพไม่ผา่นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของราชวิทยาลัย คือกรณีท่ี 50% ของผู้

ประเมิน ประเมินให้ “ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน”  ในหัวข้อใดหัวข้อหน่ึง แม้เพียงหน่ึงหัวข้อประเมิน และ
ผ่านกระบวนการพิจารณาของภาควิชาฯ ถงึขั้นสุดท้ายคือให้ออกจากการฝึกอบรม 

4. ผู้ฝึกอบรมสอบซ่อมภาคทฤษฎี ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาฯ ก าหนดเป็น
จ านวน 4 คร้ัง ตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 

5. ผู้ฝึกอบรมสอบซ่อมภาคปฏิบัติ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาฯ ก าหนดเป็น
จ านวน 4 คร้ัง ตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 

6. มีความผิดทางวินัยหรือถูกให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(รายละเอียด ดังปรากฏในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ปี พศ. 
2559) 

 

หมวดที่ 8 การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี    

- ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบ วิชาชีพ

เวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

2. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ภาควิชาฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ 1 คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 2 คน รวมท้ังต้องมีงานบริการต่อจ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 1 คน ตามท่ีก าหนด โดยในปี 2558 ภาควิชาผ่านการประเมินสถาบันฝึกอบรมในการรับแพทย์ฝึกอบรมได้
ชั้นปีละ  2 คน  
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หมวดที่ 9 อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 
1. คุณสมบัติอาจารย์ 

1.1 คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม  

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอบรมหลังปริญญา  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับ

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา และ

ปฏิบัติงานด้านการระงับความรู้สึกไม่น้อยกว่า 5 ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ และท างานด้าน

การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

1.2 คุณสมบตัิของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม    

อาจารย์แพทย์ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังนี้ 

- ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

วิสัญญีวิทยา  

- ปฏิบัติงานด้านการระงับความรู้สึกอย่างน้อย 2 ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ  

- มีคุณธรรม  

- โดยมีนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

 
1.3  จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

ภาควิชามีอาจารย์จ านวนท้ังสิ้น 8 คน ซึ่งได้รับวุฒิบัตรและปฏิบัติงานเต็มเวลาจ านวน 7 คน  และก าลังลา
ศึกษาต่อจ านวน 1 คน ซึ่งสามารถให้การอบรมแก่แพทย์ฝึกอบรมตามท่ีได้รับอนุมัติจ านวนปีละ 2 คน ได้ โดยมี
รายชื่ออาจารย์พร้อมวุฒิการศึกษา  

 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ 

2.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อคณะและภาควิชา  

คณะฯ ก าหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามพันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม อย่างน้อย ร้อยละ 40 : 30 : 20 : 10 ของเวลาตามล าดับภาระ

งานของอาจารย์โดยภาพรวมท้ังภาควิชาและสามารถขับเคลื่อนพันธกิจท้ังหมดของภาคได้ 

2.2 หน้าท่ีของอาจารย์  

อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทและหน้าท่ีในการสร้างบัณฑิตให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตร คณะและ

มหาวิทยาลัยก าหนด  ได้แก่ 

- มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  
- ศึกษาปรัชญา เป้าหมายของหลักสูตรท่ีสอน  
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- ศึกษาจุดเน้นท้ังของหลักสูตร ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา ค่านิยม เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย และคณะท่ีสังกัด  

- ศึกษากฎระเบียบ กติกา ข้อก าหนด ตั้งแต่ระดับชาติ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร  
อีกบทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีต้องปฏิบัติกันทุกคน คือหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีอาจารย์

ต้องศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อมูลต่างท่ีได้กล่าวมาแล้วเพื่อให้สามารถน าไปแนะน าแก่นักศึกษาได้ถูกต้องอย่างมีเหตุมีผลท่ี
เชื่อถือได้ มิฉะน้ันนักศึกษาจะไม่เชื่ออาจารย์ อันแสดงว่าอาจารย์ไม่มีความสามารถพอท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาได้  

 
หมวดที่ 10 ทรัพยากรทางการศึกษา 

 
1. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
  มีส านักงานภาควิชาฯ ตั้งอยู่ท่ีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชั้น 

4 และมีห้องส าหรับการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีท่ีอาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น  9 มี internet wireless และ 

computer ให้สามารถค้นคว้าและศึกษา ทุกหน่วยงานบริการของโรงพยาบาล ห้องพักแพทย์ฝึกอบรม ห้องสมุดและ

ห้องคอมพิวเตอร์  และมี website ภาควิชาฯ เพื่ออ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า  

 
2. งานบริการระงับความรู้สึก  

- ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชั้น 4 

- การปฏิบัติงานนอกห้องผ่าตัด ได้แก่ 

 ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด 

 ห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้ว ศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ 

 ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  

 ห้องตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก (MRI) 

 ห้องอภิบาลส าหรับดูแลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติหลังการผ่าตัดจ านวน 8 เตียง 

 หออภิบาลส าหรับดูแลผู้ป่วยวิกฤติหลังการผา่ตัดจ านวน 5 เตียง  

 
3. งานสนับสนุนการเรียนการสอน 

- อุปกรณ์ในการระงับความรู้สึกและเฝ้าระวังครบตามมาตรฐานทุกหน่วยบริการ (Anesthetic machine and 

monitor) 

- Difficult airway management equipment  

- อุปกรณ์ท่ีทันสมัยตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ultrasound, patient controlled analgesia 

(PCA), Target controlled anesthesia (TCA) เป็นต้น 

- หุ่นฝึกปฏิบัติ ส าหรับสอนและฝึกปฏิบัติก่อนปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง เช่น  
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 หุ่น Spinal block  

 หุ่น Endotracheal intubation  

 หุ่น CPR  

 
หมวดที่ 11 การประเมินแผนการฝึกอบรม 

 
ภาควิชาฯด าเนินการให้ผู้เข้าฝึกอบมรมและอาจารย์ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรทุกปลายปีการศึกษา

โดยครอบคลุม  
- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์  
- แผนการฝึกอบรม  
- ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม  
- การวัดและประเมินผล  
- พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม  
- ทรัพยากรทางการศึกษา  
- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
นอกจากน้ียังด าเนินการหาข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต และ วิสัญญีแพทย์

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ท างานประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร  
 

หมวดที่ 12 การทบทวนพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
 
หลังจากได้ข้อมูลการประเมินหลักสูตร จะน าเข้าประชุมในกรรมการและวิเคราะห์สรุปเป็นข้อดีและข้อควร

ปรับปรุง น าเสนอในท่ีประชุมอาจารย์และผู้เข้าอบรมเพื่อการพัฒนาในอนาคตทุกปลายปีการศึกษา 
 

หมวดที่ 13 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
   

ภาควิชาฯ ให้ความส าคัญเก่ียวกับการมีธรรมาภิบาลภายในภาควิชา และมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ท่ีโปร่งใส จึงจัดให้มีการบริหารจัดการ ดังน้ี 
1. บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ในด้านต่างๆได้แก่  

- การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนท่ีรับ)  

- กระบวนการฝึกอบรมการวัดและประเมินผลและผลลัพธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์  

- ออกใบประกาศนียบัตรรับรองการการส าเร็จการฝึกอบรม  
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2. ก าหนดให้กรรมการการศึกษาหลังปริญญามีหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการ

งบประมาณของแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม  

3. จัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

 
หมวดที่ 14 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

  
มีการประเมินสถาบันฝึกอบรมและมีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้  

1. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการฝึกอบรมภายในทุกปี  

2. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก

คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวกที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization profile) 

 
ประวัติความเป็นมา 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยาเป็นภาควิชาหน่ึงท่ีได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี 2528 โดยด าเนินการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีท่ี 5 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 จนถึง
ปัจจุบัน  ในเวลาน้ัน ส านักงานภาควิชาตั้งอยู่ท่ีชั้น 3 ตึกผ่าตัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยา
บาล หรือ วพบ. (วชิรพยาบาลในขณะน้ัน) จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2545 (ในปีการศึกษา 2544 มีการจัดการเรียนการ
สอนท้ังท่ี วพบ.และท่ีคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์) ท าการสอนนิสิตแพทย์ มศว และนักศึกษาแพทย์ของ วพบ. 
ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2545 หลังจากน้ันจึงได้ ย้ายส านักงานมาอยู่ ณ ท่ีตั้งปัจจุบัน ชั้น 4  ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มศว องครักษ์ และมีรายนามหัวหน้าภาควิชา ดังน้ี 

1. นายแพทย์มนัส   อดุลย์ศิริสวัสดิ์  2528 – 2534 
2. นายแพทย์เจริญ     ฉันทวานิช  2534 – 2537 
3. นายแพทย์ยุทธนา   สาวะดี  2537 – 2543 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมัญญา   ทิศาวิภาต  2543 - 2547 
5. นายแพทย์ชัยพฤกษ์    กุสุมาพรรณโญ  มิ.ย. 2547 - ส.ค. 2548 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมัญญา   ทิศาวิภาต  ก.ย. 2548 -  พ.ย. 2550 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจเดือน    สีละมาด  ม.ค. 2551 – เม.ย. 2552 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมัญญา   ทิศาวิภาต  พ.ค. 2552 - มิ.ย. 2553 
9. แพทย์หญิงพัชนี  ภาษิตชาคริต  ก.ย. 2553 - ก.ค. 2555 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจเดือน    สีละมาด  ส.ค. 2555 - ก.ค. 2558 
11. แพทย์หญิงจีรลักษณ์  ลิ้มอิ่ม  ก.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฑารัตน์ เลื่อนผลเจริญชัย ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน 

 
หลักสูตร 

ระดับแพทยศาสตรบัณฑติ 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ด าเนินการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในชั้นปีท่ี 5 ท้ังหลักสูตรปกติ

และหลักสูตรโครงการร่วมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยน็อตติ้งแฮม โดยมีเน้ือหาสอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 ท้ังภาคทฤษฎี ได้แก่รายวิชาวญ 501 วิสัญญี

วิทยาพ้ืนฐาน  และภาคปฏิบัติ รายวิชา วญ 511 วิสัญญีวิทยาปฏิบัติการทางคลินิก  ทั้ง 2 รายวิชา จัดการเรียน

การสอนผสมผสานในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
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อีกท้ังภาควิชายังด าเนินการสอนรายวิชาเลือกส าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีท่ี 6 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ หรือต่างสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ได้แก่รายวิชา วญ 622 วิสัญญีวิทยาประยุกต์
ทางคลินิก 2   เพื่อให้นิสิตแพทย์ท่ีสนใจในเน้ือหาการเรียนวิสัญญีวิทยาได้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจส าหรับการเรียนต่อเฉพาะทางวิสัญญีวิทยาในอนาคตอีกด้วp 

 

ระดับการศึกษาหลังปริญญา 

  ภาควิชาด าเนินการสอนหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา โดยได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันร่วมสอนได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มุ่งเน้นเพื่อผลิตวิสัญญีแพทย์ท่ีมีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของระบบสาธารณสุขไทย โดยมีเน้ือหาสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานท่ีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนด 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจของภาควิชาฯ 

 
วิสัยทัศน์  

“เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อผลิตวิสัญญีแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
และรองรับการขยายตัวด้านการสาธารณสุขของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2560″ 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME 
2. ให้บริการวิสัญญีอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม 
4. สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย 
5. พัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย 
http://elearning-anesswu.com/anesdept/about/our-vision 
 
บุคลากร 

ปัจจุบัน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มีอาจารย์ประจ าปฏิบัติงานเต็มเวลาท้ังสิ้น 7 ท่าน ลาศึกษาต่อ 1 
ท่าน และก าลังด าเนินการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีก 2 ต าแหน่ง  วิสัญญีพยาบาล  19  คน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3 คน และพนักงานบริการ 2 คน  
 
  

http://elearning-anesswu.com/anesdept/about/our-vision
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อาจารย์ประจ าภาควิชา 
ล าดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ภาระงานอ่ืน 

1. 

 

 

 

 

ผศ.พ.ญ.จุฑารัตน์  

เลื่อนผลเจริญชัย 

  

  

  

  

1.แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) 

2.ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) 

3.ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 

4.อนุสาขา Fellowship  in Neuroanesthesia, 

University medical center, Johannes 

Gutenberg-university, Germany. 

- ปฏิบัติงานบริหาร 

ต าแหน่งหัวหน้า

ภาควิชา 

2. 

 

 

 

 

ผศ. น.พ.ชัยพฤกษ์    

กุสุมาพรรณโญ 

  

  

  

  

1.แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) 

2.ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) 

3.ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 

4.อนุสาขาFellowship Medicine Education, The 

University of Illinois at Chicago, College of 

Medicine, USA  

- กรรมการบริหาร

หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต  

- ผู้ช่วยบรรณาธิการ

วิสัญญีสาร 

3. 

 

 

 

ผศ.พ.ญ.ดุจเดือน    

สีละมาด 

  

  

  

1.แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) 

2.ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) 

3.ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 

4.อนุสาขา Clinical Fellowships, Regional 

Anesthesia(Canada) 

- ปฏิบัติงานบริหาร 

ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

พัฒนาองครักษ์ 

4. 

 

 

ผศ.พ.ญ.พัชนี    

ภาษิตชาคริต 

  

1.แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) 

2.ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) 

3.ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 

- หัวหน้างานประกัน

คุณภาพงานบริการ

วิสัญญี 

5. 

 

 

 

พ.ญ.ผกาพรรณ    

บุปผา 

  

  

1.แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) 

2.ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) 

3.ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 

4.อนุสาขาการระงับปวด (รามาธิบดี) 

- ประธานหลักสูตร

การศึกษาหลัง

ปริญญา 

6. 

 

 

 

พ.ญ.วนิดา     

จงอรุณงามแสง 

  

 

1.แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) 

2.ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) 

3.ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 

- รองประธาน

หลักสูตรการศึกษา

หลังปริญญา 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ภาระงานอ่ืน 

   4.อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเด็ก (สถาบันสุขภาพ

แห่งชาติมหาราชินี) 

7. 

 

 

 

 

พ.ญ.แวนด้า    

ภัทรธรรม 

  

  

  

1.แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) 

2.ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) 

3.ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 

4.อนุสาขา Clinical research and clinical 

observation in organ transplant 

anesthesiology (U.S.A) 

 

8. นพ.ประชานาถ   

พรมเสนา 

1.แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) 

2.ป.ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) 

3.ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 

4. ลาศึกษาต่อ CVT anes MD. FRCAT, fellow in 

CVT anesthesia (KKU) 

ลาศึกษาต่อ 

 
องค์ประกอบที่มีผลต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

กลุ่มบุคลากร องค์ประกอบส าคัญ ความต้องการเพ่ิมเติม 

 อาจารย์แพทย์ - เน่ืองจากอาจารย์มีวัยวุฒิท่ีใกล้เคียงกัน จึงมีระบบการ
ท างานแบบพี่-น้อง อีกท้ังเป็นกลุ่มวัยท่ีรับรู้ระบบ IT ใหม่ๆ 
และพัฒนาต่อเนื่องได้ จึงท าให้การท างานก้าวหน้า และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

- บุคลิกของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ยอมรับข้อผิดพลาดของ
ตนเองและยินดีปรับปรุงตามค าแนะน าท่ีได้รับ  

- สามารถท างานแทนกันได้แบบไม่มีเงื่อนไข 
- ทุกคนมีความรับผิดชอบงานส่วนรวมนอกเหนือจากงาน

การเรียนการสอนประจ า 
 

- ต้องการอัตราก าลังเพิ่มเติม
ทดแทนต าแหน่งท่ีต้อง
ปฏิบัติงานบริหาร ท่ีท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานใน
ห้องผ่าตัดได้อย่างเต็มเวลา 

 วิสัญญีพยาบาล - ปฏิบัติงานวิสัญญีพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ 
- มีระบบการท างานแบบพี่-น้อง 
- ให้การสนับสนุนงานการเรียนการสอนอย่างเต็ม

ความสามารถ 
- ให้การสนับสนุนการท าวิจัยภายในภาควิชา 

- เพิ่มอัตราก าลังเพื่อให้เพิ่ม
ศักยภาพการบริการได้มาก
ขึ้นเช่น งานระงับปวด  งาน
ระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน 
เป็นต้น 
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กลุ่มบุคลากร องค์ประกอบส าคัญ ความต้องการเพ่ิมเติม 

 

 เจ้าหน้าท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

- ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 
- เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานของ

ภาควิชาง่ายย่ิงขึ้น 

- ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 1 
ต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ี
รายวัน ควรได้รับการบรรจุ 
 

 บุคลากร

ภายนอก

ภาควิชา 

- ทุกหน่วยงานของศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติหน้าท่ีเต็ม
ความสามารถเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะฯ และ ศูนย์การแพทย์ 

- เพิ่มจ านวนพยาบาลใน
ภาพรวมโดยเฉพาะอย่างย่ิง
พยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อให้
สามารถเปิดห้องผ่าตัดเพิ่ม
ได้มากขึ้น 
 

 
ทรัพยากรและสถานที่ปฏิบัติงาน 

 จ านวนห้องผ่าตัด, การบริการอ่ืน 
    ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ตึก – ชนิดการผ่าตัด / การบรกิาร 
จ านวนห้องผ่าตัด / 

การบริการวิสัญญี / เตียง 
- ห้องผ่าตัดศัลยกรรม ชั้น 4 7 

- ห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 4 1 

- ศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ ชั้น 3 2 

- ห้องคลอด ชั้น 3 1 

- ห้องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 1 

- ห้องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 

- คลินิกระงับปวด 1 
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 จ านวนผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึก 

ล าดับ จ านวนหัตถการ/ภาระงานบริการ (คร้ัง) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2561 
(10 เดือน) 

1 การบริการทางวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดส าหรับผู้ป่วยใน 5,415 5,700 5,521 

2 การบริการทางวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดส าหรับผู้ป่วยนอก 119 146 219 

3 การบริการทางวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด 52 61 57 

4 การบริการทางวิสัญญีส าหรับผู้ป่วย elective 4,056 4,224 4,215 

5 การบริการทางวิสัญญีส าหรับผู้ป่วย emergency 1,478 1,622 1,525 

6 การบริการทางวิสัญญีท้ังหมด 5,534 5,846 5,740 

7 การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม   285 

8 การดูแลผู้ป่วยท่ีมีความปวดเฉียบพลัน - 250 317 

9 การดูแลผู้ป่วยท่ีมีความปวดเรื้อรัง - 64 117 

 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
โอกาสและข้อมูลเชิงบวก  

สถานการณ์ปัจจุบันของระบบสาธารณสุขไทย และการเติบโตขึ้นของศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแสดงให้เห็นจากข้อมูลปี พ.ศ. 2555 ท่ีมีจ านวนผู้ป่วยในท่ีมารับการ
ระงับความรู้สึก จ านวน 4,519 รายต่อปี และในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 5,700 รายต่อปี คิดเป็นร้อยละ 26.13 อีก
ท้ัง คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นคณะแพทย์ท่ีอยู่ในช่วงของการเติบโตและขยายงานบริการ   ทุกภาควิชามีอาจารย์
แพทย์ท่ีก าลังศึกษาต่อเฉพาะทางและก าลังจะกลับมาเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงศัลยแพทย์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
และสูตินรีแพทย์ จึงท าให้ภาระงานวิสัญญีเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ  ดังน้ันทรัพยากรทางด้านผู้ป่วยจึงเพียงพอต่อการ
เรียนการสอนส าหรับหลักสูตรหลังปริญญา อีกท้ังสถาบันร่วมสอนท่ีให้ความร่วมมือและเข้าใจในสถานการณ์ของคณะ
แพทยศาสตร์ มศว เป็นอย่างดี ยังคงให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ และให้ความร่วมมือกับสถาบันด้วยดีตลอดมา 
 
ความท้าทาย 
  ความขาดแคลนพยาบาลในภาพรวมของท้ังประเทศรวมถึง ศูนย์การแพทย์ฯ ก็ประสบปัญหา
เช่นเดียวกัน ดังน้ัน แม้ว่าทรัพยากรทางด้านผู้ป่วยและบุคลากรทางด้านวิสัญญีจะเพียงพอ แต่ปัญหาในภาพรวมเช่น 
พยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต ย่อมส่งผลกระทบต่อการท างานของห้องผ่าตัด ศัลยแพทย์และงานการ
พยาบาลวิสัญญีอย่างแน่นอน ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ไม่มีบุคลากรเพียงพอในการเปิดห้องผ่าตัด elective เพิ่มเติม 
ดังนั้น เพื่อลดปัญหาคิวผ่าตัดท่ียาวนานเน่ืองจากไม่สามารถเปิดห้องผ่าตัดเพิ่มเติมได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จึงมี
นโยบายไม่งดผ่าตัดผู้ป่วย elective แม้ว่าการผ่าตัดจะด าเนินต่อเน่ืองไปจนกระท่ังนอกเวลาราชการ (เกินกว่า 16:00 
น.) ยกเว้นศัลยแพทย์จะงดผ่าตดัเอง  แม้ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระงาน และเพิ่มความเหนี่อยล้าให้กับบุคลากร แต่ใน



45 
 

ภาพรวมของการลดคิวผ่าตัด ลดความไม่เข้าใจกันในทีมงานท้ังหมด  สนับสนุนหลักสูตรหลังปริญญาของภาควิชาท่ี
เก่ียวข้อง  ส่งผลให้การท างานราบรื่น และมีบรรยากาศของการท างานแบบสหสาขาท่ีดีในศูนย์การแพทย์ฯ 
 
ข้อด้อยและจุดอ่อน 
  เน่ืองด้วยความขาดแคลนบุคลากรทุกระดับการท างานของภาควิชาฯ จึงท าให้มีการจัดเก็บงาน
เอกสารท่ีมีความส าคัญอย่างไม่เป็นระบบท่ีดีเท่าท่ีควร เช่นเอกสารแสดงการรับและให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัยของ
แพทย์ฝึกอบรม เป็นต้น ท้ังน้ีด้วยความท่ีภาควิชามีบุคลากรน้อย การพบปะและพูดคุยกันจึงท าได้ง่าย ไม่มีความ
จ าเป็นต้องผ่านระบบนัดหมาย จึงท าให้ละเลยการจัดเก็บเอกสารเหล่าน้ีไปได้ ซึ่งภาควิชาได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญ จึงได้ด าเนินการแก้ไขและจะให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต    อีกท้ังระบบการจัดการหลักสูตรหลังปริญญา 
(แพทย์เฉพาะทาง) ของคณะแพทยศาสตร์ ยังขาดความชัดเจน ข้อมูลส่วนใหญ่ของการพัฒนาบุคลากร งานบริการ
วิชาการและงานวิจัย ยังถูกรวบรวมในระบบข้อมูลของงานแพทยศาสตรศึกษา ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ขาดการน ามาใช้ประโยชน์ในส่วนของหลักสูตรหลังปริญญา ดังน้ัน การแก้ปัญหาขณะน้ีคือภาควิชาท่ีมีระบบแพทย์
ฝึกอบรมเฉพาะทาง ได้ประชุม ร่วมมือและแบ่งปันข้อมูล การเรียนการสอนส่วนกลางเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามระบบ 
WFME ของทุกภาควิชาฯ เช่นการสอนหัวข้อ กฎหมายทางการแพทย์ การระงับปวดฉับพลัน ระบบหมุนเวียนโลหิต
และการหายใจ เป็นต้น 
 
  ภาควิชาวิสัญญีวิทยาปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาฯ ซึ่งครอบคลุมการผลิตท้ัง
บัณฑิตแพทย์และแพทย์ผู้มีความรู้ความช านาญสาขาวิสัญญีวิทยา  ภายใต้บริบทของโรงเรียนแพทย์ภูมิภาค โดยได้
รับค าชี้แนะ และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากสถาบันร่วมสอนท่ีมีทรัพยากรและศักยภาพท่ีครบครัน ภาควิชาฯ 
ยังคงยึดมั่นในการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อผลิตวิสัญญีแพทย์ให้เพียงพอกับความ
ต้องการ และรองรับการขยายตัวด้านสาธารณสุขของประเทศ และพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 

# # # # # # # # # # 
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ภาคผนวกที่ 2 โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างองค์กร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

คณบดี 

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

งานการศึกษาหลังปริญญา งานประกันคุณภาพโรงพยาบาล 
 

งานบริหารและธุรการ 
 

งานการเรียนการสอน 
 

รับผิดชอบด้าน 
1. การเรียนการสอนระดับ

แพทยศาสตรบัณฑิต 
2. การประกันคุณภาพการศึกษา 
3. งานบริการวิชาการ 
4. งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 

รับผิดชอบด้าน 
1. การเรียนการสอนระดับหลัง

ปริญญา 

2. งานบริการวิชาการระดับสหสาขา 

และระดับสหสถาบัน 

3. พัฒนางานวิจัย 

รับผิดชอบด้าน 
1. งานบริการวิสัญญีให้เป็นไปตาม

มาตราฐานที่ราชวิทยาลัยก าหนด 

2. งานประกันคุณภาพโรงพยาบาล 

3. ก ากับดูแลงานการพยาบาลวิสัญญี 

4. สนับสนุนการท าวิจัยส าหรับงานการ

พยาบาลวิสัญญี 

รับผิดชอบด้าน 
1. งานแผนและงบประมาณ 
2. งานธุรการและสารบรรณ 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. การเงินและบัญชี 
5. การพัสดุ 
6. โครงการกิจการพิเศษ 
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ภาคผนวกที่ 3 

คุณวุฒิของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/อนุสาขาทีข่อเปิดฝกึอบรม 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถ้าเป็นบาง
เวลาระบุ จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห)์ 
เต็มเวลา บางเวลา 

1 
  
  
  
  

ผศ.พ.ญ.จุฑารัตน ์ 
เลื่อนผลเจริญชัย 
  
  
  
  

1.แพทยศาสตรบัณฑติ (พ.บ) 
2.ป.ชัน้สูง (วิสัญญีวทิยา) 
3.ว.ว. (วิสัญญีวทิยา) 
4. อนุสาขาFellowship  in 
Neuroanesthesia, University medical 
center, Johannes Gutenberg-university, 
Germany. 
 

   
    
    

    

    
2 
  
  
  
  

ผศ. น.พ.ชัยพฤกษ ์   
กุสุมาพรรณโญ 
  
  
  
  

1.แพทยศาสตรบัณฑติ (พ.บ) 
2.ป.ชัน้สูง (วิสัญญีวทิยา) 
3.ว.ว. (วิสัญญีวทิยา) 
4.อนุสาขาFellowship Medicine Education, 
The University of Illinois at Chicago, 
College of Medicine, USA  
 

   
    
    

    

    
3 
  
  
  

ผศ.พ.ญ.ดุจเดือน    
สีละมาด 
  
  
  

1.แพทยศาสตรบัณฑติ (พ.บ) 
2.ป.ชัน้สูง (วิสัญญีวทิยา) 
3.ว.ว. (วิสัญญีวทิยา) 
4.อนุสาขา Clinical Fellowships, Regional 
Anesthesia(Canada) 
 

   
    
    

    
4 
  
  

ผศ.พ.ญ.พัชน ี   
ภาษิตชาคริต 
  
  

1.แพทยศาสตรบัณฑติ (พ.บ) 
2.ป.ชัน้สูง (วิสัญญีวทิยา) 
3.ว.ว. (วิสัญญีวทิยา) 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 

ประเภท (ถ้าเป็นบาง
เวลาระบุ จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห)์ 

เต็มเวลา บางเวลา 
5 
  
  
  

พ.ญ.ผกาพรรณ    
บุปผา 
  
  
  

1.แพทยศาสตรบัณฑติ (พ.บ) 
2.ป.ชัน้สูง (วิสัญญีวทิยา) 
3.ว.ว. (วิสัญญีวทิยา) 
4.อนุสาขาการระงบัปวด (รามาธิบดี) 

   
    
  
    

    
6 
  
  
  
  

พ.ญ.วนิดา     
จงอรุณงามแสง 
  
  
  
  

1.แพทยศาสตรบัณฑติ (พ.บ) 
2.ป.ชัน้สูง (วิสัญญีวทิยา) 
3.ว.ว. (วิสัญญีวทิยา) 
4.อนุสาขาวิสัญญวีิทยาส าหรับเด็ก (สถาบนั
สุขภาพแห่งชาติมหาราชนิี) 
  

   
    
    

    

    
7 
  
  
  
  

พ.ญ.แวนด้า   
 ภัทรธรรม 
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ภาคผนวกที่ 4 

เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อหนังสือวุฒิบัตร  สาขาวิสัญญีวิทยา 
 
จะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
I   BASIC SCIENCES ประกอบด้วย 

1. Anatomy 
1.1. Respiratory system 

1.1.1. Nose 
1.1.2. Pharynx :  subdivisions, innervations 
1.1.3. Larynx 

1.1.3.1. Innervations, muscles, blood supply, cartilages 
1.1.3.2. Vocal cords, positions with paralysis 
1.1.3.3. Differences between infant and adult  

1.1.4. Trachea:  structures and relationships in neck and chest 
1.1.5. Lungs:  divisions and bronchoscopic anatomy, bronchial and pulmonary 

circulation, microscopic anatomy 
1.1.6. Muscles of respiration, accessory muscles  

1.2. Cardiovascular system : anatomy of the heart and major vessels, coronary circulation, 
cardiac conduction system, blood supply of other major organs 

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

circle of  Willis, venous drainage 
1.3.2. Spinal cord and spine :  variations in vertebral configurations, spinal nerves, 

blood supply 
1.3.3. Meninges : Epidural, subdural and subarachnoid spaces  
1.3.4. Sympathetic nerves : ganglions 
1.3.5. Parasympathetic :  location of ganglions 

1.3.5.1. cranial nerves : eye, salivary glands, larynx 
1.3.5.2. sacral nerves : innervation of pelvic structures 
1.3.5.3. vagal reflex pathways 

1.3.6. Carotid and aortic bodies, carotid sinus 
1.4. Musculoskeletal system 

1.4.1. Bone 
1.4.2. Muscle 
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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; ankle nerve block, 

femoral nerve block, wrist block, ankle nerve block 
1.7.1.3. Sympathetic nerve block 

1.7.2. Vascular access; central and peripheral veins, arteries. 
 

2. Physiology 
2.1. Respiratory system : Lung functions and cellular processes 

2.1.1. Lung volumes : definitions, methods of measurement, normal values, time 
constants, spirometry, static and dynamic volumes, dead space, N2 washout, 
O2 uptake, CO2 production, body plethysmography, exercise testing.  

2.1.2. Lung mechanics : compliance, pleural pressure gradient, flow – volume loops 
and hysteresis, surfactant, La Place law resistances ; principles of gas flow 
measurement, methods of measurement, regulation of airway caliber, work of 
breathing  

2.1.3. Ventilation – perfusion : distribution of ventilation, distribution of perfusion, 
hypoxic pulmonary vasoconstriction, measurement of V/Q ratio, implications 
of A-aDO2, a-ADCO2, VD/VT, QP/QS, lung scan  

2.1.4. Diffusion : definition: pulmonary diffusion capacity, apneic oxygenation, 
diffusion hypoxia  

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  
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2.1.5.2. CO2 transport, blood CO2 content, carbonic anhydrase, CO2 
dissociation curve, acid – base balance, acid – bass compensation, 
Bohr effect  

2.1.5.3. Effect of temperature on blood gases  
2.1.6. Regulation of ventilation : respiratory center, central and peripheral 

chemoreceptors, proprioceptive receptors, respiratory muscles, reflexes and 
innervation, CO2 and O2 response curves 

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

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

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

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

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

2.2.4. Blood pressure :  systolic, diastolic, mean, perfusion, intracardiac pressure, 
systemic and pulmonary venous pressure, systemic and pulmonary vascular 
resistance, blood viscosity, baroreceptor function 

2.2.5. Microcirculation  :  capillary diffusion, osmotic pressure, pre and post capillary 
sphincter control, viscosity, rheology 

2.2.6. Organ perfusion  :  cerebral and spinal cord, cardiac, lung, renal, liver, 
splanchnic, hepatic, muscle and skin, uterine and placental 

2.2.7. Regulation of circulation and blood volume 
2.2.7.1. Central : vasomotor center, pituitary renal axis 
2.2.7.2. Peripheral : receptors and reflexes 
2.2.7.3. Hormonal control  

2.3. Central and peripheral nervous system 
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 
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2.3.1.1.3. Depth of anesthesia 
2.3.1.1.4. Memory and consciousness 
2.3.1.1.5. Sensory and motor evoked potentials  
2.3.1.1.6. Specific anesthetics and drug effects, 

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

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

metabolic rate for O2 (CMRO2); inverse steal; gray and white 
matter  

2.3.1.3.2. Autoregulation: normal, altered, and abolished  
2.3.1.3.3. Pathophysiology of ischemia/hypoxia: global vs. focal, glucose 

effects, effects of brain trauma or tumors 
2.3.1.4. Cerebrospinal fluid  

2.3.1.4.1. Formation, volume, composition, flow and pressure,  
2.3.1.4.2. Blood brain barrier, active and passive molecular transport 

across, causes of disruption  
2.3.1.4.3. Relation to blood chemistry and acid – base balance 

2.3.2. Spinal cord  :   
2.3.2.1. General organization,  
2.3.2.2. Spinal reflexes,  
2.3.2.3. Spinal cord tracts,  
2.3.2.4. Evoked potentials  

2.3.3. Neuromuscular and synaptic transmission 
2.3.3.1. Morphology of receptors 
2.3.3.2. Mechanism of membrane potential  
2.3.3.3. Action potential: characteristics and ions flux  
2.3.3.4. Synaptic transmission : transmitters, precursors, ions, termination of 

action, transmission characteristics, presynaptic and postsynaptic 
functions 

2.3.4. Autonomic nervous system 
2.3.4.1. Sympathetic: receptors, transmitters, synthesis, storage, release, 

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

responses,  termination of action 
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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 ie., ADH, renin-

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

2.6. Fluid, electrolytes and glucose homeostasis 
2.6.1. Distribution, balance and compartments, regulation of electrolytes ie. 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  



54 
 

2.7.3. Adrenal medulla, adrenal cortex  
2.7.4. Pancreas 

2.8. Hematological system 
2.8.1. Hematopoiesis 
2.8.2. Coagulation system 

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

2.10. Metabolic responses to surgery 
3. Pharmacology  

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

uptake, bioavailability, elimination, biotransformation, termination of action 
3.1.2. Pharmacodynamics :  mechanism of drug actions, effect on organ systems 
3.1.3. Pharmacogenomics  

3.1.3.1. Pharmacogenetics : pseudocholinesterase deficiency, malignant 
hyperthermia (including diagnosis and therapy) 

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

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

3.2.5. Effects on cardiovascular system 
3.2.6. Effects on respiratory system 
3.2.7. Effects on neuromuscular function 
3.2.8. Effects on renal function 
3.2.9. Effects on hepatic function 
3.2.10. Effects on hematologic and immune systems 
3.2.11. MAC : factors affecting MAC 
3.2.12. Biotransformation, toxicity  
3.2.13. Trace concentrations, OR pollution, personnel hazards 
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 ie. barbiturates, propofol, etomidate, 
benzodiazepines, dexmedetomidine, ketamine)  
3.3.1. Mechanism of action 
3.3.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 
3.3.3. Effect on central nervous system 
3.3.4. Effect on cardiovascular system 
3.3.5. Effect on respiratory system  
3.3.6. Effect on other organs 
3.3.7. Adverse effects and toxicity 
3.3.8. Indication and Contraindications 
3.3.9. Antagonism : opioid, benzodiazepine and  dexmedetomidine antagonist 

3.4. Local anesthetics  
3.4.1. Chemical structures  
3.4.2. Mode of action 
3.4.3. Biotransformation and excretion  
3.4.4. Comparison of drugs and chemical groups 
3.4.5. Prolongation of action (i.e.bicarbonate, adrenaline) 
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3.4.6. Adverse effects, toxicity and management 
3.4.6.1. Central nervous system 
3.4.6.2. Cardiac and respiration  
3.4.6.3. Allergy 
3.4.6.4. Preservatives/additives 
3.4.6.5. Methemoglobinemia   
3.4.6.6. Treatment : general and specific 

3.5. Neuromuscular blocking agents 
3.5.1. Mechanism of action 
3.5.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 
3.5.3. Effect on other organs 
3.5.4. Indications and contraindications 
3.5.5. Prolongation of action, synergism 
3.5.6. Adverse effects, toxicity and abnormal responses 
3.5.7. Antagonism of blockade  

3.5.7.1. Competitive: anticholinesterase 
3.5.7.2. Non-competitive: sugammadex 

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

3.6. Autonomic drugs  
3.6.1. Sympathetic agents : 

3.6.1.1. Transmitters, types of receptors  
3.6.1.2. Effects on metabolism and target organs  
3.6.1.3. Peripheral and central actions  
3.6.1.4. Agonists and antagonists (alpha and beta blockers, antihypertensives, 

ganglionic blockers, peripheral vasodilators) 
3.6.1.5. Tocolytic uses 

3.6.2. Parasympathetic drugs :  
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 
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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 (eg. physostigmine, 
butyrophenone, metoclopramide, anticholinergics, 5-HT3 antagonists, etc.), H1, H2 and 
mixed antihistamines  
3.8.1. Mechanism of action 
3.8.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 
3.8.3. Effect on other organs 
3.8.4. Adverse effects and toxicity 
3.8.5. Drug interaction 
3.8.6. Indications and contraindications 
3.8.7. Drug abuse and addiction, tolerance and dependence 

3.9. Antithrombotic agents: antiplatelets, antithrombin, anticoagulants 
3.9.1. Mechanism of action 
3.9.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 
3.9.3. Effect on other organs 
3.9.4. Adverse effects and toxicity 
3.9.5. Drug interaction 
3.9.6. Indications and contraindications 
 

3.10. Diuretics   
3.10.1. Mechanism of action 
3.10.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 
3.10.3. Effect on acid – base balance, electrolytes and other organs  
3.10.4. Adverse effects and toxicity 
3.10.5. Drug interaction 
3.10.6. Indications and contraindications 

3.11. Hormones and their antagonists : corticosteroid, thyroxin, anti-thyroid drugs, 
vasopressin, insulin, angiotensin converting enzyme inhibitors 
3.11.1. Mechanism of action 
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3.11.2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics 
3.11.3. Effect on other organs  
3.11.4. Adverse effects and toxicity 
3.11.5. Drug interaction 
3.11.6. Indication and contraindications 

3.12. Immunosuppressive and anti – rejection drugs (in organ transplantation) 
3.12.1. Mechanism of action 
3.12.2. Effect on other organs  
3.12.3. Adverse effects and toxicity 
3.12.4. Drug interaction 

4. Applied physics 
4.1. Mechanics 

4.1.1. Pressure measurement of gases and liquids 
4.1.2. Transducers: overshoot, resonance, damping 
4.1.3. Pressure regulators: Bourdon principle 

4.2. Fluid mechanics:  
4.2.1. Flow, viscosity, density, laminar and turbulent flow 

4.2.1.1. Factors affecting flow  
4.2.1.2. Flow meters and rotameter 
4.2.1.3. Principle of Doppler ultrasound and flow measurement: 

ultrasonography, echocardiography 
4.2.1.4. Bernoulli’s principle and Venturi effect 

4.2.2. Properties of liquids, gases and vapors:  
4.2.2.1. Diffusion of gases  
4.2.2.2. Solubility coefficients 
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 
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5.1. Normal body metabolism 
5.1.1. Carbohydrates :  

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

glucagon, epinephrine),   
5.1.1.3. Effect of stress 

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

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

II  Clinical science ประกอบด้วย 
1. Preoperative evaluation and preparation   

1.1 Preanesthetic evaluation 

1.2 ASA Physical  Status 

1.3 Investigations  and  special  investigations 

1.4 Information for patient: risk, education and informed  consent 

1.5 NPO  recommendations  

1.6 Patient optimization: specific  problems  in  disease  states e.g., diabetes  mellitus, 
hypertension, heart  disease, uremia, increased CSF pressure, chronic steroid  
ingestion, morbid obesity, depression, COPD  etc 

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

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

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

1.7.4 Adverse  effects   
1.7.5  

2. General anesthesia  

2.1 Inhalation  
2.1.1 Anesthesia machine  and anesthesia ventilators 

2.1.1.1 Anesthesia machine :     
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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  
2.1.1.10 Medical gas supply system : cylinder and pipeline, oxygen, nitrous 

oxide, medical air supply system  
2.1.1.11 Breathing system  

2.1.1.11.1 Circle systems : semi-closed for adult and pediatric 
2.1.1.11.2 Non–circle systems : insufflation, open, semi – open 
2.1.1.11.3 Components : connectors, adaptors, breathing tubes, reservoir 

bag,    bacterial filter, mask, endotracheal tube, unidirectional 
valves, relief valve, CO2 absorption (principles, canisters, 
efficiency)   

2.1.1.11.4 Pediatric adaptation 
2.1.1.11.5 Nebulizers and heat and moisture exchanger (HME) 

2.1.1.12 Techniques 
2.1.1.12.1 Principle of low flow anesthesia 
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2.2 Total intravenous anesthesia (TIVA) and  Monitored anesthesia care (MAC) 
2.2.1 Techniques  
2.2.2 Risks and complications 
2.2.3 Infusion pump and target controlled infusion (TCI) 
2.2.4 Practice guidelines for conscious sedation 

3. Regional anesthesia: indications, contraindications, techniques, clinical  assessment, sites of  
actions, factors influencing onset, extent, duration and termination of action, complications 

3.1 Neuraxial: Spinal, epidural and caudal  

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

penile nerve block, ilioinguinal/iliohypogastric nerve block 

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

3.4 Intravenous regional anesthesia 

3.5 Others : combined techniques 
4. Fluid management 

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

directed therapy) 

4.2 Electrolytes and acid-base abnormalities 

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

normovolemic 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  
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5.1 Airway assessment : history, physical examination and investigations 

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

5.3 Surgical airway (cricothyroidotomy and percutaneous tracheostomy) 

5.4 Extubation criteria 

5.5 Complications and their management 

5.6 Difficult airway : algorithm and management (alternative to direct laryngoscopy)               
6. Positioning  and potential injuries   

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

6.2 Potential injuries: peripheral nerve injury, pressure sore, hemodynamic effects, 
respiratory effects, ocular injury (corneal abrasion, postoperative visual loss, etc.), etc 

7. Monitoring : purposes, standards, complications and cost effectiveness 

7.1 Clinical monitoring  

7.2 Central and peripheral nervous system 
7.2.1 Anesthetic depth (clinical and processed EEG) 
7.2.2 Intracranial pressure 
7.2.3 Neurophysiologic : EEG, evoked potentials, cranial nerve monitoring, cerebral 

oximetry, jugular bulb oximetry 
7.2.4 Neuromuscular 
7.2.5 Wake up test 

7.3 Cardiovascular monitoring : invasive vs noninvasive, static vs dynamic 
7.3.1 ECG 
7.3.2 BP 
7.3.3 CVP, PAP, PCWP, LAP, LVEDP 
7.3.4 Cardiac output 
7.3.5 Volume assessment  
7.3.6 Perioperative echocardiography 

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

7.5 Temperature monitoring 
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7.5.1 Site: core vs peripheral 

7.6 Biochemical, metabolic, hemostatic monitoring 
8. Special Techniques   

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

8.2 Deliberate hypothermia: 
8.2.1 Indications/contraindications 
8.2.2 techniques (drugs, posture, ventilation, rewarming) 
8.2.3 complications (see hypothermia in postoperative complication)  

8.3 Hyperbaric O2 and anesthesia care 

8.4 High altitude anesthesia 
9. Postoperative care :  

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

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

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

10. Cardiopulmonary resuscitation 

10.1 Recognition 

10.2 Monitoring 

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

10.4 Post-resuscitation care 

10.5 Complications of therapy and management  
11. Organ-based diseases : clinical problems and their management 

- Pathophysiology 
- Clinical manifestations & diagnosis (relevant investigations) 
- Preoperative risk assessment & optimization 
- Anesthetic considerations & management  
- Postoperative care 

11.1 Respiratory system 
11.1.1 Obstructive disease 

11.1.1.1 Upper airway : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign 
body 

11.1.1.2 Tracheobronchial : congenital, infectious, neoplastic, traumatic, foreign 
body 

11.1.1.3 Parenchymal : asthma, bronchitis, emphysema, lung abscess, 
bronchiectasis, cystic fibrosis,  mediastinal masses 

11.1.2 Restrictive Disease 
11.1.2.1 Neurologic : CNS depression, spinal cord dysfunction, peripheral NS 
11.1.2.2 Musculoskeletal : muscular, skeletal, obesity, chest trauma 
11.1.2.3 Parenchymal : atelectasis, pneumonia, pneumonitis, fibrosis, RDS, 

bronchopulmonary dysplasia  
11.1.2.4 Pleural and mediastinal :  pneumothorax, chylothorax, pleural effusion 
11.1.2.5 Others:  pain, abdominal distention, etc.  

11.2 Cardiovascular system 
11.2.1 Ischemic heart disease 
11.2.2 Valvular heart disease  
11.2.3 Congenital heart disease (CHD) 
11.2.4 Hybrid cardiac procedures  
11.2.5 Rhythm disorders and conduction defects  

- Basic electrophysiology, mechanism of arrhythmias 
- Etiology, diagnosis and therapy of chronic and intraoperative arrhythmias 
- Perioperative use of pacemaker : indications, complications 
- Anesthetic management for ablation, implantable cardioverter defibrillator (ICD) 
- Cardioversion 
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11.2.6 Cardiac failure, cardiomyopathy  (ischemic, viral, hypertrophic)  
11.2.7 Cardiac transplantation 
11.2.8 Cardiac tamponade, constrictive pericarditis 
11.2.9 Hypertension  
11.2.10 Vascular diseases 

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

11.2.11 Pulmonary embolism  

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

11.4 Gastrointestinal, hepatic-biliary diseases  
11.4.1 Gastrointestinal  diseases 

11.4.1.1 obstruction :  causes (paralytic ileus, mechanical, vascular), 
physiological changes (fluid, electrolyte, respiratory), anesthesia 
management (full, stomach, fluid therapy, nitrous oxide) 

11.4.1.2 Hemorrhage and perforation 
11.4.1.3 Infection. 
11.4.1.4 Tumor. 

11.4.2 Hepato-biliary diseases:  Acute, subacute, chronic cirrhosis, liver mass, liver 
dysfunction and failure, portal hypertension, postanesthetic jaundice, biliary 
tract diseases, hepatorenal syndrome 

11.5 Renal and urinary system   
11.5.1 Renal failure 

11.5.1.1 Acute kidney injury 
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11.5.1.2 ESRD 
11.5.1.3 Anesthetics and factors reducing renal function 

11.5.2 Diseases :  calculi, tumor , BPH,  etc. 
11.5.3 Anesthesia for vascular access procedures; A - V fistula    

11.6 Endocrine (hyper / hypo function), metabolic  
11.6.1 Diabetes : Acute/ chronic complications, perioperative glucose control,  
11.6.2 Pituitary disease : Anterior / posterior tumor 
11.6.3 Thyroid disease : Abnormal thyroid function, thyroid mass 
11.6.4 Parathyroid :  Primary/secondary hyperparathyroidism 
11.6.5 Adrenal disease : Disease of adrenal cortex/ medulla 
11.6.6 Carcinoid syndrome 

11.7 Hematologic system 
11.7.1 Disease of the blood 

11.7.1.1 Anemia: compensatory mechanisms 
11.7.1.2 Polycythemia: primary vs. secondary 
11.7.1.3 Clotting disorders: congenital, acquired, pharmacologic (antiplatelets, 

anticoagulant and antagonists) 
11.7.1.4 Hemoglobinopathies 

11.8 Neuromuscular diseases 
11.8.1 Demyelinating diseases : multiple sclerosis, motor neuron diseases, Guillain-

Barre Syndrome, Charcot-Marie-Tooth disease 
11.8.2 Primary muscle diseases : muscular dystrophies, mitochondrial myopathies 
11.8.3 Myasthenic syndromes :  

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

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

11.9 Genetic diseases:  
11.9.1 Malignant hyperthermia 
11.9.2 Abnormal pseudocholinesterase: atypical, deficiency. etc. 
11.9.3 G6PD deficiency 
11.9.4 Porphyria 
11.9.5 Others. 
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11.10 Miscellaneous  
11.10.1  Intoxication: drugs, carbon monoxide, insecticides. 

12. CLINICAL SUBSPECIALTIES 

12.1 Transplantation :  (kidney, liver, pancreas, cardiac, lung, etc.) 
12.1.1 Donors:  

12.1.1.1 Cadaveric and living 
12.1.1.2 Selection of donors  
12.1.1.3 Care of organ donors 

12.1.2 Perioperative care of recipients 
12.1.3 Ethical and legal issues: brain death, etc. 

12.2 Pain : acute, chronic 
12.2.1 Pain taxonomy. 
12.2.2 Mechanism-based approach 

12.2.2.1 Nociceptive pain 
12.2.2.2 Neuropathic pain 
12.2.2.3 Central sensitization/dysfunctional pain 

12.2.3 Pain assessment 
12.2.4 Common pain problems 

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

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

12.2.4.3.2 Visceral pain 
12.2.4.3.3 Sympathetically mediated pain : Complex regional pain 

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

12.2.4.4 Pain in palliative care. 
12.2.5 Pain management : 

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

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

12.2.5.2.2.1 Neurolytic blocks 
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12.2.5.2.2.2  Others:- TENS, epidural stimulation, neuroablation 
12.2.5.3 Bio-psycho-social model 

12.3 Anesthesia for cardiac surgery  
12.3.1 Perioperative management in cardiac surgery 
12.3.2 Circulatory assistance 

12.3.2.1 cardiopulmonary bypass  :  components (pump, oxygenator, heat 
exchanger, filters) mechanisms of gas exchange, priming solutions, 
modified ultrafiltration, flow rate, temperature, blood gas management 
(alpha, pH-stat), anticoagulant (heparin, ACT, heparin assays, 
antithrombin III, thromboelastogram), protamine and reactions, 
(myocardium, brain, kidney, others), complications and their 
prevention and treatment, organ protection 

12.3.2.2 Intraaortic balloon counterpulsation : rationale, indications, limitations 
12.3.2.3 Artificial heart and ventricular assist devices : internal and external 
12.3.2.4 Pacemakers and defibrillators 

12.3.3 Complications: neurological complications, myocardial stunning, renal etc. 

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

12.5 Obstetric anesthesia 
12.5.1 Physiology and pharmacology 

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

12.5.2 Assessment of the fetus 
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 
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12.5.5.1 Choice of anesthesia and techniques  
12.5.5.2 Postoperative multimodal acute pain management 
12.5.5.3 Management of postoperative and postpartum issues 
12.5.5.4 Chronic pain issues after cesarean delivery 

12.5.6 Anesthesia for nondelivery obstetric procedures 
12.5.7 Anesthetic management in complicated obstetrics 

12.5.7.1 Hypertensive disorders of pregnancy 
12.5.7.2 Abnormal fetal positions, shoulder dystocia, and multiple gestation 
12.5.7.3 Preterm labor and delivery 
12.5.7.4 Intrapartum fever, infection and sepsis 
12.5.7.5 Obstetric hemorrhage: etiology, novel pharmacologic interventions, 

blood conservation techniques,and hemorrhage protocols 
12.5.7.6 Substance abuse 
12.5.7.7 Molar pregnancy 

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

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

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

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

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

12.6.4 Neurodevelopmental effects of anesthesia. 

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

therapy, blood replacement, etc. 
12.7.3 Airway problems and management: difficult intubation, laryngospasm, etc. 
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12.7.4 Associated diseases:  congenital heart disease, URI, OSA, etc. 
12.7.5 Postoperative care: pain, temperature, nonpharmacological care, etc. 

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

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

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

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

12.10.2 Middle ear, mastoid and sinuses surgeries 

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

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

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

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

12.14 Anesthesia for Orthopedic surgery : tourniquet management, complications, regional 
vs. general anesthesia, bone cement, fat embolism syndrome, arthroscopic, spinal 
surgery, special positions 
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12.15 Trauma, burn management: principle of advanced trauma life support, massive 
trauma and hemorrhagic shock, burn management, mass casualty (crisis 
management and teamwork, biological warfare), near drowning. 

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

12.17 Anesthesia in remote areas:  
12.17.1 Dental procedures 
12.17.2 Endoscopic procedures 
12.17.3 Radiologic procedures: CT scan, MRI, PET, interventional radiology, radiation 

therapy, etc. 
12.17.4 Electroconvulsive therapy 
12.17.5 Cardiac intervention. 

12.18 Management of critically ill patients in intensive care units 
12.18.1 Shock states 

12.18.1.1 Etiology, classification, pathophysiology 
12.18.1.2 Septic shock and life-threatening infection 
12.18.1.3 Systemic inflammatory response syndrome 
12.18.1.4 Multiple organ dysfunction syndrome 

12.18.2 Respiratory care 
12.18.2.1 Acute respiratory failure 

12.18.2.1.1 Management of respiratory failure 
12.18.2.1.2 Monitoring and supportive medical therapy 
12.18.2.1.3 Non ventilatory respiratory management  : O2 therapy and 

toxicity, tracheobronchial toilet, positive airway pressure, 
respiratory drugs 

12.18.2.2 Ventilatory management: criteria for ventilatory commitment and 
weaning, choice of ventilator, mode of ventilation, complications of 
mechanical ventilation (eg. ventilator-induced lung injury) 

12.18.2.3 Acute lung injury / acute respiratory distress syndrome 
12.18.2.4 Invasive / noninvasive mechanical ventilation 

12.18.3 Anesthesia for critically ill patients 
12.18.4 Nutrition and metabolic control 
12.18.5 Renal replacement therapies 
12.18.6 Critical care protocol 
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12.18.7 Infection control 
12.18.7.1 Catheter sepsis 
12.18.7.2 Nosocomial infection 
12.18.7.3 Antibiotics : antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic, 

antimicrobial resistance 
12.18.8 Sedation and neuromuscular blocking 
12.18.9 Patient transportation 
12.18.10 Severity assessment: APACHE score 

13. Anesthesiologist non-technical skills( ANTS) 

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

13.2 Task management 
13.2.1 Planning and preparing 
13.2.2 Prioritizing 
13.2.3 Providing and maintaining standards 
13.2.4 Identifying and utilizing resources 

13.3 Situation awareness 
13.3.1 Gathering information 
13.3.2 Recognizing and understanding 
13.3.3 Anticipating 

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

14. Professionalism  

14.1 Medical counseling and communication skills  (Verbal/written skill training(OSCE, oral 
exam)     
14.1.1 Informative and advocative counseling 
14.1.2 Disclosure: truth telling, conflict of interest 
14.1.3 Breaking bad news 
14.1.4 Conflict management 

14.2 Ethics:  beneficence, non-maleficence, autonomy, confidentiality, truth telling, justice, 
etc. 
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14.3 Resource allocations: equity 

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

14.5 Medicolegal issues: พรบ.และกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

14.6 Continuous professional development  
15. Quality and safety          

15.1 Definitions: Institute of Medicine, WHO-ICP 

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

15.3 Assurance and improvement : reporting system, tools and practices 

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

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

15.6 Environment and occupational safety 
15.6.1 Physical hazards : Occupational safety and health administration standards, 

universal precautions and isolation precautions 
15.6.1.1 Anesthetic gas (Chronic environmental exposure: mutagenicity, 

teratogenicity, carcinogenicity, scavenging), chemicals, radiation, noise 
pollution 

15.6.1.2 Infection (general and universal precautions): respiratory virus, viral 
hepatitis, pathogenic human retroviruses, tuberculosis, needle stick 
injury 

15.6.1.3 Electrical safety, fire and explosion hazards :  source of ignition (static, 
misuse of O2 cylinders), prevention (grounding, isolation transformers), 
macro and micro current hazards, safety regulations, lasers 

15.6.2 Emotional consideration : stress, substance use / abuse / dependence, 
impairment, physician burnout   

16. Anesthetic records: keeping and quality assurance 
17. Costs of medical/anesthesia care, operating room management 
18. Research methodology : proposal, IRB/EC, GCP, statistics, manuscript writing    

 
# # # # # # # #  
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ภาคผนวกที่ 5 

Clinical skills in anesthesia  

General (non-subspecialty) 
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหตัถการต่อไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1  อุปกรณ์ โรคประจ าตัวผูป้่วย ภาวะทางวิสัญญี ชนดิการผ่าตัดทีพ่บบ่อย  และ / หรือ มี  
               ความส าคัญ ซึง่แพทย์ประจ าบา้นต้องดูแลรักษาได ้
ระดับที่  2  อุปกรณ์ โรคประจ าตัวผูป้่วย ภาวะทางวิสัญญี ชนดิการผ่าตัด และ / หรือ มีความส าคัญ ที่  
               น้อยกว่าระดับ  1  ซึ่งแพทย์ประจ าบา้นควรดูแลรกัษาได ้
ระดับที่  3  อุปกรณ์ โรคประจ าตัวผูป้่วย ภาวะทางวิสัญญี ชนดิการผ่าตัดที่ซบัซ้อน  ซึ่งแพทยป์ระจ า   
               บ้านอาจดูแลรักษาได้  

 
โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Cardiovascular diseases    

- Hypertension    

- Coronary artery diseases: anticoagulant, S/P stent    

- Common congenital heart diseases: ASD, VSD, TOF     

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

 
  

- Valvular heart disease    

- Cardiomyopathy    

- Arrhythmias    

- Aneurysm    

- Congestive heart failure    

- Others; heart transplanted patient    

Respiratory diseases  

- COPD, Asthma    

- Upper respiratory tract infection    

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

   

- ARDS    

- Smoking    

- Smoke injury    
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โรคประจ าตัว / ภาวะผู้ป่วย ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

- Aspiration pneumonitis    

Neurologic diseases  

- Stroke, cerebrovascular accident (CVA)    

- Degenerative: dementia, Alzheimer, Amyotrophic lateral 
sclerosis,  

   

- Parkinsonism    

- Neuromuscular diseases: myasthenia gravis    

- Postoperative cognitive disorder    

- Post spinal cord injury    

GI and hepatobiliary disease    

- tumor/cancer    

- trauma    

- infection , peritonitis    

Hematologic disease  

- anemia, thalassemia, thrombocytopenia, thrombophilia    

- hematologic malignancy    

- anticoagulated    

- bone marrow transplantation    

Endocrine diseases  

- Diabetes mellitus    

- Hyper/hypothyroid    

- Adrenal dysfunction    

- Parathyroid     

Collagen vascular diseases    

- Rheumatoid arthritis    

- Systemic lupus erythematosus    

Morbid obesity    
Aging     
Full stomach    

 
 
 



76 
 

อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญ ี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Preoperative evaluation and preparation    

Premedication     
Airway management    
Anesthetic machine and circuit    
Monitoring during anesthesia: general (RCAT standard)    
Monitoring during anesthesia: specific  

- Neuromuscular monitoring    

- Depth of anesthesia monitoring    

- Cerebral oximetry    
- Electrophysiologic monitoring    
- Transesophageal echocardiography    
- Central venous pressure    

- Pulmonary catheter with/without cardiac output    
- Non-invasive cardiac output monitoring    

- Arterial line    

- Thromboelastogram    

Cardiac arrest    
Patient blood management 

a. Preoperative blood donation 
b. Acute normovolemic hemodilution 
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    
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อุปกรณ์ ภาวะทางวิสัญญ ี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Postanesthetic complications    

- Cardiovascular complications    

- Pulmonary dysfunction    

- Hepatic complications    

- Renal complications    

- Metabolic complications    

- Incidental trauma    

- Altered mental status    

- Postoperative nausea and vomiting    

Anesthesiologist non-technical skill    
 

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

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

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา (Procedural skills) 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ 1   หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 
Face mask ventilation    
Supraglottic devices (e.g. LMA)    



78 
 

ชนิดของหัตถการ หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 
Intubation     

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

   

- Fiberoptic     

- Videolaryngoscope    

- Manual-in-line    

- Awake intubation    

- Blind nasal    
Percutaneous tracheostomy    
Emergency cricothyroidotomy    
Arterial line    
Central venous pressure     

- jugular    

- subclavian    

- femoral    

- peripheral inserted(PICC line)    
Pulmonary artery catheterization    
Positioning        

- Standard (supine, prone, jack-knife, 
lithotomy, lateral (e.g. kidney, park 
bench), Trendelenberg, reverse 
Trendelenberg) 

   

- Sitting in Neuro-surgery    

- Sitting (e.g. beach chair)    

Regional anesthesia    

- Central neural blockade (adult)  

spinal    
Lumbar epidural    
Thoracic epidural    
Caudal    
Combine spinal-epidural    

- Peripheral neural blockade  
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ชนิดของหัตถการ หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 
Airway nerve block    
Brachial plexus    
Femoral nerve    
Sciatic nerve    
Popliteal    
Ankle    
Wrist    
Transversus abdominis plane block    
Cervical plexus    

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

   

One-lung ventilation (double lumen)    
One-lung ventilation (bronchial blocker)    
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Clinical skills in anesthesia 
Obstetric and Gynecologic Anesthesia 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหตัถการต่อไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1 โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญ 

ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  2 โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมี

ความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  3 โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจ

ดูแลรักษาได้ 
 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Analgesia and anesthesia for labor and vaginal delivery, 
vaginal birth after cesarean delivery (VBAC)    

Anesthesia for cesarean delivery    
Anesthetic management in complicated obstetrics    
Anesthetic management of the parturient with 
coexisting disorders 

   

Risks, strategies and management of anesthetic and 
obstetric-related complications    

Anesthetic considerations for in vitro fertilization    
Anesthetic considerations for  fetal surgery, EXIT, OOPS 
procedures 

   

Anesthetic considerations for non-obstetric surgery    
Anesthetic considerations for hysteroscopy    
Anesthetic considerations for laparoscopic surgery: 
TLVH    

Anesthetic considerations for tubal sterilization    
Molar pregnancy    
Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)    
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II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ 1   หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 
หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 

Airway management in pregnancy    
Painless labor (epidural block)    
Left uterine displacement    
Combined spinal-epidural (CSE) 
anesthesia 
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Clinical skills in anesthesia 
Orthopedic and Trauma 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหตัถการต่อไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญ 

ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องดแูลรักษาได้ 
ระดับที่  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมี

ความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจ

ดูแลรักษาได้ 
 

โรคหรือภาวะ (Orthopedics) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Tourniquet management    
Compartment syndrome    
Bone cement    
Arthroscopic surgery    
Spine surgery    
Fat embolism syndrome    
Pediatric orthopedic surgery    

 
 

โรคหรือภาวะ (Trauma) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Advanced trauma life support    
Multiple trauma    
Burn    
C-spine injury    
Massive hemorrhage/shock    
Mass casualty    
Near drowning    
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II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ 1   หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 
หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 

Rapid infusion system    
Intubation with manual-in-line 
stabilization    

Intercostal drainage system    
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Clinical skills in anesthesia  
ENT , EYE 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหตัถการต่อไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ 

ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ  1 และมี

ความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจ

ดูแลรักษาได้  
 

โรคหรือภาวะ (ENT) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Post-tonsillectomy bleeding    
Laser in airway surgery, airway fire    
Upper airway obstruction : tongue cancer    
Obstructive sleep apnea    
Otitis media    
Tympanoplasty    
Functional endoscopic sinus surgery    
Tracheal stenosis    
Laryngeal trauma    
Thyroid storm    
Ludwig , parapharyngeal abscess    
Airway tumor    
Foreign body in airway    
Parotid surgery    
 

โรคหรือภาวะ (EYE) ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Retinal surgery    
Penetrating eye injury    
Retinoblastoma     
Retinopathy of prematurity    
Strabismus surgery    
Glaucoma     
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II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ 1   หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 

หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 

JET ventilation    

Cricothyroidotomy     

Airway management in compromised airway    
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Clinical skills in anesthesia 
Anesthesia Outside OR 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหตัถการต่อไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญ 

ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมี

ความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจ

ดูแลรักษาได้ 
 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
EGD colonoscopy    
ERCP POEM single balloon    
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    

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ 1   หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 
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Clinical skills in anesthesia 
Neuroanesthesia 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหตัถการต่อไปนี้  

I. โรคประจ าตัวผูป้่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัด 
ระดับที่  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ 

ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ  1   และมี

ความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจ

ดูแลรักษาได้  
 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Increased intracranial pressure    

Brain protection    

Neurological deficit    

Perioperative seizure    

Unstable cervical spine    

Intraoperative brain swelling    

Venous air embolism    

Cerebral perfusion management    

Fluid and electrolyte management    

Neuroendocrine abnormalities    

Electrophysiologic monitoring    

Intracranial mass    

Transsphenoidal surgery    

Cerebrovascular:    

- Aneurysm and intraoperative rupture    

- Arteriovenous malformation    

- Carotid stenosis    

- Cerebral revascularization    
Traumatic brain injury    
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โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Spinal cord injury    

Spinal cord surgery    

Epilepsy surgery    
Hydrocephalus     

Pediatric neurosurgery    

Awake craniotomy    
Surgery for abnormal movement    
Interventional neuroradiology    

II.     หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ 1   หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 
Scalp block    
Transcranial Doppler 
ultrasonography 

   

Cerebral oximetry    
Precordial Doppler    
Jugular venous saturation    
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Clinical skills in anesthesia 
Cardiovascular and Thoracic anesthesia 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหตัถการต่อไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญซึ่ง

แพทย์ประจ าบ้านต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมี

ความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจ

ดูแลรักษาได้ 
 

โรคหรือภาวะ ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Extracorporeal circulation    
Circulatory assisted devices (e.g. IABP, LVAD, RVAD, 
ECMO, etc) 

 
  

Anesthesia for  

- Atrial or ventricular septal defect repair    

- Patent ductus arteriosus ligation or division    

- Modified Blalock-Taussig shunt, central shunt, 
other shunts 

   

- Complex congenital heart (e.g. tetralogy of 
Fallot, tricuspid atresia, etc) 

   

- Valvular heart surgery    

- Coronary artery bypass graft surgery (on pump or 
off pump) 

   

- Cardiac / lung transplantation    
- Abdominal aortic aneurysmal repair    

- Thoracic endovascular aneurysmal repair    
- Cardiac implantable electronic devices    

- Electrophysiology study with or without ablation    

- Mediastinal mass biopsy or removal    

- Mediastinoscopy    

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

- Chest wall and pleural surgery    

- Bronchopleural fistula    

- Tracheal surgery    

- Lung lavage    

- Postoperative pain therapy after lung surgery    

- Cardiac catheterization    

- Cardioversion    

- Bronchial stent    
 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ 1  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 

 
หัตถการ หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 

Thoracic epidural analgesia    
Transesophageal echocardiography    
One-lung ventilation(double lumen)    
One-lung ventilation (bronchial blocker)    
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Clinical skills in anesthesia  
Pediatric anesthesia 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหตัถการต่อไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1   โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญ ซึ่ง

แพทย์ประจ าบ้านต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  2   โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ  1   และมี

ความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  3   โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจ

ดูแลรักษาได้ 
 

โรคประจ าตัวผูป้่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Common congenital heart diseases: ASD, VSD, PDA, TOF    
Complicated congenital heart diseases: TGA, Single ventricle    
Common congenital anomalies: Down syndrome    
Rare/Complicated congenital anomalies    
URI    
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    

 
การวินิจฉัยเพ่ือการผ่าตัด หรือชนิดของการผ่าตัด ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ 3 

Gastroschisis/omphalocele    
Congenital diaphragmatic hernia    
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การวินิจฉัยเพ่ือการผ่าตัด หรือชนิดของการผ่าตัด ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ 3 
Tracheoesophageal fistula    
Pyloric stenosis    
Necrotizing enterocolitis    
Retinopathy of prematurity    
Strabismus & muscle correction    
Adenotonsillectomy    
Tympanoplasty    
Craniotomy    
Thoracotomy    
Endoscopic surgery    
Frenulotomy (tongue tie)    
Muscle biopsy    
Upper abdominal surgery    
Lower abdominal surgery    
Groin, perineal and anorectal surgery    

 
 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ 1   หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

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

  

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

- Ilioinguinal, iliohypogastric nerve 
block 

 
  

- Penile block    

- Brachial block    

Caudal block    
Lumbar epidural block    

 
  



94 
 

Clinical skills in anesthesia 
Critical care 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหตัถการต่อไปนี้  

I. Clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญ 

ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมี

ความส าคัญซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจ

ดูแลรักษาได้ 
 

โรคประจ าตัวผูป้่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Approaches of emergency situations  
(diagnosis, treatment) 

   

- Shock states     
- Myocardial ischemia/infarction    
- Heart failure (Systolic/Diastolic)    
- Common cardiac dysrhythmias    
- Respiratory failure    

ARDS (acute respiratory distress syndrome)    
AKI / ARF (acute kidney injury/acute renal failure)    
DM & Glucose control    
Thyroid/parathyroid disorders     
Adrenal disorders    
Delirium/Confusion/Agitation/Psychosis    
TIA (transient ischemic attack) /Stroke     
Hypoxic-ischemic encephalopathy     
Anemia    
Hemostasis/ Massive transfusion    
Coagulation disorders (haemophilia, 
thrombocytopenia/thrombophilia, DIC, ….etc)  

   

Prevention & management common infection  (HAP, 
VAP, CABSI, UTI etc.)    

Antibiotics    
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โรคประจ าตัวผูป้่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 
Fluid & electrolytes management    
Transfusion management    
Nutrition management & metabolic support     
Pain & sedation management    
ACLS / Post-resuscitation care    
End of life care     
Brain death / organ donor     
Interpretation of hemodynamic parameters      
-Intra-arterial pressure , Cardiac output monitoring    
-TTE     
-IABP , ECMO      
Interpretation of respiratory parameters  (CXR,ABG, 
PFT,…etc )     

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ 1   หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้(ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้(ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

หัตถการ หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 
Hemodynamics    
-Arterial line    
- Central venous line     
- Pulmonary artery catheter    
- PICC line    
- Cardiac output monitoring    
Respiratory system     
- Intubation (awake/ under sedation /RSI)    
-Ventilatory setting     
    - CMV (volume/pressure)    
    - PSV    
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หัตถการ หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 
    - 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    
-Cricothyroidotomy / Mini-tracheostomy     
- Intercostal drainage     

 
  



97 
 

Clinical skills in anesthesia  
Chronic pain 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท าหตัถการต่อไปนี้  

I. Perianesthetic clinical skills              
ระดับที่  1  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย  และ / หรือมีความส าคัญ 

ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  2  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ  1  และมี

ความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรดูแลรักษาได้ 
ระดับที่  3  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจ

ดูแลรักษาได้  
 

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

 

II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  3  ระดับ  ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ 1  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ 2  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ 3  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 
 

หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 

Trigger point eradication    

Peripheral nerve analgesia    

Sympathetic block    
Brachial plexus analgesia    

Spinal analgesia    

Epidural analgesia    
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หัตถการวิสัญญ ี หัตถการระดบั 1 หัตถการระดบั 2 หัตถการระดบั 3 

Patient controlled analgesia    

Intravenous lidocaine infusion    
Acupuncture     
Transcutaneous electrical nerve 
stimulation 

   

 

III. การประเมินหรือดูแลรักษา 
ระดับที่ 1  การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ปว่ยที่แพทยป์ระจ าบา้นท าด้วยตนเอง 
ระดับที่ 2  การประเมินและดูแลรักษาที่มีแพทยป์ระจ าบ้านควรมีโอกาสได้ท าด้วยตนเองหรือช่วยท า 
ระดับที่ 3  การประเมินและดูแลรักษาที่แพทยป์ระจ าบ้านควรมีประสบการณ์ช่วยท า  หรือเคยเห็น 
 

การประเมินหรือดูแลรักษา ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

ซักประวัติผู้ปว่ยที่มีความปวด    

ประเมินความปวดดา้นคุณภาพและปริมาณ    

ประเมินผลการระงับปวด    

สั่งการรักษาโดยใช้ยาที่ใช้บ่อย    

พิจารณาสง่ต่อการรักษาได้ถูกตอ้ง    

ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาต ิ    

ประสานงานและปรึกษากับผู้ร่วมการรักษาสาขาอื่นได้
เหมาะสม    

เขียนแบบฟอร์มส่งปรึกษาได้ถูกต้อง    

แสดงพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องและมีคุณธรรม    
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ภาคผนวกที่ 6 

Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrustable Professional Activity 

 
Entrustable Professional Activity in Anesthesia 

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

      R1 R2 R3 
En

tru
st

ab
le

 p
ro

fe
ss

io
na

l a
ct

ivi
ty

 (E
PA

) 

1 Basic RA L3 #1     
2 Basic GA ETT L3 #2     
3 Basic GA under mask L3 #1   
4 Complicated surgery   L3 #1   
5 Basic OB GA    L3 #1   
6 Basic OB RA   L3 #1 
7 Complicated OB    L3 #1 
8 GA supraglottic device   L3 #1 
9 Pediatrics   L3 #1 

10 Intracranial surgery   L3 #1 
11 Airway procedure   L3 #1 
12 Painless labor   L3 #1 
13 Neonate/infant   L3 #1 
14 Simple open cardiac surgery     L3 #1 
15 Thoracic surgery     L3 #1 
16 Acute pain     L3 #1 
17 Cancer/neuropathic pain     L2 #1 

Di
re

ct
 o

bs
er

ve
  

pr
oc

ed
ur

al
 sk

ill
 (D

OP
) 

1 ETT S #2     

2 Spinal Block S #1     

3 RSI S #1     

4 Lumbar epidural   S #1   

5 Arterial line cannulation   S #1   

6 Central venous catheterization   S #1   

7 Brachial plexus block   S #1 

8 Fiberoptic assisted intubation   S #1 
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DOPS 1 Spinal block 
DOPS 1 เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

Spinal block 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน/ 
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การเตรียมอุปกรณ์      

1.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยหายใจ       

1.2 Spinal set, needle, syringe น้ ายาท าความสะอาด       

1.3 ยา: ยาชา, vasopressor       

2. การเตรียมผู้ป่วย       

2.1 ตรวจสอบอัตราไหลเวียนของน้ าเกลือให้มีความเหมาะสม       

2.2 อธิบายผูป้่วยให้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการท าหัตถการ       

2.3 Monitoring       

2.4 Position       

3. เทคนิคการ block       

3.1 Sterile technique       

3.2 ขั้นตอนถูกต้อง       

3.3 ทดสอบระดบัการชา       

4. ทราบcomplications       

4.1 บอก complication ได,้ รู้วิธีการแก้ไข, วิธีป้องการและรักษา       

 

บันทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

ผลการประเมินทักษะการท าหัตการ   ผ่าน*   ไม่ผ่าน 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต)์ * ผ่าน:ได้ผลประเมนิท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

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

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 
1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
2 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผูท้ี่มีประสบการณน์อ้ยกว่า 
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DOPS 2 Endotracheal intubation 
DOPS 2 เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 คร้ัง 

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

Endotracheal tube intubation 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/  ไม่สมบูณ ์

ถูกต้องสมบูรณ ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การเตรียมอุปกรณ์       
1.1 ตรวจสอบ breathing circuit ว่า ไม่รั่ว       
1.2 Laryngoscope: ตรวจไฟติด, หลอดไฟไม่หลวม, ขนาดพอเหมาะ       
1.3 ท่อหายใจ: ขนาดพอเหมาะ, ทดสอบ cuff ไม่รั่ว, เตรียม stylet ใส่ใน

ท่อหายใจโดยปลาย stylet ไม่โผล่ออกมาและตัดปลายงอเป็นรปูตัว J 
      

1.4 สายและเครื่องดูดเสมหะพร้อมใช้งาน    
1.5 อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ เชน่  facemask, oropharyngeal airway    

2. การเตรียมผู้ป่วย       
2.1 นอนราบ, หนุนศีรษะในทา่ sniffing position       
2.2 ครอบ mask ถูกวิธี: ครอบทั้งปากและจมูก, ไม่กดตา และ alar nasi       
2.3 ช่วยหายใจด้วย mask ได้ (chest movement) ดี, O2 saturationไม่

ลดลง, ช่วยหายใจ 3 นาท ี
      

3. เปิดปากใส่ laryngoscope โดย head tilt หรือ cross-finger technique 
โดยไม่มี trauma, ปัดลิ้นได้หมด ปลาย blade อยู่บริเวณ vallecula ยก 

blade upward และ forward โดยไม่ใช้ฟนั เปน็ fulcrum 
      

4. สอดท่อหายใจในหลอดลม ให้ cuff พ้นvocal cord1-2 ซม. (ผู้ใหญ่)       
5. ตรวจสอบต าแหน่งท่อช่วยหายใจ โดยฟังเสียงหายใจที่ทรวงอกส่วนบน 2 

ข้างเท่ากัน  และฟัง epigastrium ต้องไม่ได้ยนิเสียงลมเข้ากระเพาะ 
      

6. Blow cuff เป่าลมพอดี คือ บบี reservoir bag ที่ airway pressure 
ประมาณ 30 ซม.น้ าแล้วไม่รั่ว 

      

7. ยืดท่อหายใจ โดยใช้ plaster 2 เส้น ติดเหนือริมฝีปากบนและลา่งให้ด้าน

เหนียวของ plaster ต้องพันรอบ ET 
      

บันทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………...……………………………………………………………………………... 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตการ   ผ่าน*   ไม่ผ่าน 
อาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) * ผ่าน:ได้ผลประเมนิท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

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

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏบิัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
2 = สามารถปฏบิัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

3 = สามารถปฏบิัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
4 = สามารถปฏบิัติงานได้เองและควบคุมผูท้ี่มีประสบการณน์อ้ยกว่า 
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DOPS 3 RSI 
DOPS 3เมื่อสิ้นสุด 12เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 3 : 1 คร้ัง 

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

Rapid sequence induction 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์ 
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 เช็คเตียงพร้อมส าหรับหัวต่ า       

2. Anesthetic drug (induction agent และ muscle relaxant) 
ถูกต้องทั้งชนิดและขนาด ฉีดต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว 

      

3. อธิบายผูป้่วยถึง procedure       

4. จัดท่าผูป้่วยถูกต้องเหมาะสม       

5. Preoxygenation ถูกต้องเหมาะสม       

6. Cricoid pressure กดถูกต าแหน่งหลังจากผู้ป่วยหลบั(optional)       

7. Induction and intubation       

7.1 Blow cuff ทันทีเมื่อใส ่ETT เสร็จ       

7.2 เช็คต าแหน่ง ETT       

7.3 ปล่อย cricoid pressure หลังจาก confirm ต าแหน่ง ETT 
แล้ว 

      

 
บันทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………...……………………………………………………………… 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ      ผ่าน*      ไม่ผ่าน 
อาจารย์ผู้ประเมิน ..............................................
(ลายเซ็นต์) 

* ผ่าน:ได้ผลประเมนิท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

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

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏบิัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
2 = สามารถปฏบิัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

3 = สามารถปฏบิัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
4 = สามารถปฏบิัติงานได้เองและควบคุมผูท้ี่มีประสบการณน์อ้ยกว่า 
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 4. Central venous catheterization (IJV)  7. Brachial plexus block 
 5. Arterial line cannulation  8. Fiberoptic assisted intubation 
 6. Lumbar epidural block   
DOPS 4, 5, 6 เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่าง
น้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 

DOPS 7, 8 เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อย 
ระดับ 3 : 1 คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ ์
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. ก่อนท าหัตถการ    

- ทราบข้อบ่งชี้ ต าแหน่ง ขัน้ตอน    

- ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข    

- สามารถเตรียมผู้ป่วยส าหรับท าหัตถการได้เหมาะสม    

- สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring    

2. ระหว่างการท าหัตถการ    

- เทคนิคปลอดเชื้อ    

- ความสามารถในการท าหัตถการ    

- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนระหว่างท าหัตถการ    

3. ภายหลังหัตถการ    

- สามารถจัดการอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้    

- การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน    

4. ทักษะในการสื่อสารกับ    

- ผู้ป่วย     

- ผู้ร่วมงาน    

5. Professionalism     

- ขอความยินยอมผู้ป่วย    

- ตระหนักถึงสถานการณ ์    

- ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม    

บันทึกค าแนะน าเพิ่มเติม …………………………………......…...…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………...………………………………………………… 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตการ   ผ่าน*   ไม่ผ่าน 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็นต์) * ผ่าน:ได้ผลประเมนิท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

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

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

1 = สามารถปฏบิัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
2 = สามารถปฏบิัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

3 = สามารถปฏบิัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
4 = สามารถปฏบิัติงานได้เองและควบคุมผูท้ี่มีประสบการณน์อ้ยกว่า 
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EPA 01 Spinal anesthesia in ASA 1,2 patients in non-complicated procedure 
เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน.............................................................  วันที่....................................................  
1. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตดั  

1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Labไม่ครบถ้วน  

2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Labครบถ้วน  

3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรปุปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงบั
ความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน 

4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทกุด้าน 
2. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด  

1 พบจุดบกพร่องที่ส าคัญในการเตรียมผู้ป่วย 

2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 

3 สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พรอ้มส าหรับการผ่าตัดได้ดี   
3. ทราบข้อดีข้อเสียของการท า spinal anesthesia 

1 ไม่ทราบวา่ควรใช้อะไร  

2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก  

3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย  

4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมีทางเลอืกอ่ืนเตรียมไว้ 
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงับความรู้สึก  

1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ส าคัญ ท าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 

2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 

3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม ส าหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
5 ระดับการชา (anesthetic level) 

1ไม่ทราบ anesthetic level 

2 ทราบ anesthetic level  

3 ทราบ anesthetic level และแก้ไขปัญหาถูกต้องเมื่อ anesthetic level ไม่เหมาะสม 
6. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ระหว่างการท า spinal anesthesia  

 1ไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น 

 2 ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น แต่แก้ปัญหาไม่ได้ หรือแก้ไม่ถูกต้อง 

 3 ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
7. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผา่ตัด 

 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 

 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ได้ครบ 
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8. ส่งต่อข้อมูลที่ PACU 

 1 ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็นระบบ 

2 สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แตไ่ม่ตระหนักถึงปัญหา 

3 สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเปน็ระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝา้ระวังต่อเนื่อง 
9. สามารถล าดบัความส าคัญกอ่นหลัง 

 1ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลัง 

2 ล าดับความส าคัญไดบ้้าง ยง้ต้องปรับปรุง 

3 สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลังได้ดี 
10. การสื่อสารกับผูป้่วย 

 1ไม่สื่อสารกับผูป้่วย 

2 สื่อสารกับผู้ปว่ยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม 

3 สื่อสารกับผู้ปว่ยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

4 สื่อสารกับผู้ปว่ยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 
11. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

 1ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

2 สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

3 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเปน็ส่วนใหญ ่

4 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 
12. การตระหนักถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึ้น 

1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึ้น 

2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

 3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย 
13. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ด้รบัมอบหมาย ความตรงต่อเวลา 

 1ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

2 รับผิดชอบในหนา้ที่ ทีไ่ด้รับมอบหมายได้บางส่วน 

3 รับผิดชอบในหนา้ที่ ทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................
(ลายเซ็นต์)............................................................. (ตัวบรรจง).  
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EPA 02Basic GA ETT                    EPA 02 เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 2 คร้ัง 

EPA 03 Basic GA under mask       EPA 03 เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอยา่งน้อยระดบั 3 : 1 คร้ัง 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................................  วันที่.................................................... 
1. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตดั  

1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Labไม่ครบถ้วน  

2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Labครบถ้วน  

3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรปุปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงบั
ความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน 

4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทกุด้าน 
2. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด  

1 พบจุดบกพร่องที่ส าคัญในการเตรียมผู้ป่วย 

2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 

3 สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พรอ้มส าหรับการผ่าตัดได้ดี  
3. Choice of anesthesia   

1 ไม่ทราบวา่ควรใช้อะไร  

2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก  

3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย  

4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมีทางเลอืกอ่ืนเตรียมไว้ 
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงับความรู้สึก  

1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ส าคัญ ท าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 

2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 

3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม ส าหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
5 การให้ยาระงับความรู้สึกในชว่ง Induction  

1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม  

2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม  

3 สั่งยาได้เหมาะสม  
6 การเปิดทางเดินหายใจ ในช่วง Induction  

 1 open airway ไม่ได้  

 2 open airway ได้บางส่วนแต่ยังไม่โล่ง 

3 open airway ได้ดี ในรายที่ไม่ยาก 

4 สามารถ open airway ได้ดี แม้ในรายที่ยาก 
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction/intubation 

 1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
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 2 ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาท ี
8 การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth) 

 1 ท างานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่ส าคัญ 

 2 ท างานผิดพลาดบ้างในบางจุด 

 3 ท างานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน 

 4 ท างานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น เตรียมการป้องกันและแก้ไข 
9.การให้สารน้ าระหว่างการผา่ตดั 

1 ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไม่รู้ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังของสารน้ าที่ใช้ 

2สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง 

3สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง   
  

4สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง 
10. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลงัผ่าตัด 

 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 

 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ได้ครบ 
11. การให้ยาระงับความรู้สึกในช่วง emergence 

 1 ท างานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่ส าคัญ 

2 ท างานผิดพลาดบ้างในบางจุด 

3 ท างานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน 

 4 ท างานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เตรียมการป้องกันและแก้ไข 
12.ส่งต่อข้อมูลที่ PACU 

 1ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็นระบบ 

2สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แตไ่ม่ตระหนักถึงปัญหา 

3สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเปน็ระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝา้ระวังต่อเนื่อง 
13. สามารถล าดบัความส าคัญกอ่นหลัง 

1 ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลัง 

2 ล าดับความส าคัญไดบ้้าง ยง้ต้องปรับปรุง 

3 สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลังได้ดี 
14. การสื่อสารกับผูป้่วย 

 1ไม่สื่อสารกับผูป้่วย 

2 สื่อสารกับผู้ปว่ยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม 

3 สื่อสารกับผู้ปว่ยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

4 สื่อสารกับผู้ปว่ยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 
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15. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

 1ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

2 สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

3 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเปน็ส่วนใหญ่ 

4 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 
16. การตระหนักถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึ้น 

 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึ้น 

 2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

 3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 5แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย 
17. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ด้รบัมอบหมาย  ความตรงต่อเวลา 

 1ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

2 รับผิดชอบในหนา้ที่ ทีไ่ด้รับมอบหมายได้บางส่วน 

3 รับผิดชอบในหนา้ที่ ทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 02 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
   ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.................................................................
(ลายเซ็นต์)....................................................................(ตัวบรรจง) 
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EPA04: Anesthesia for complicated general surgery (ASA 3, 4 / complicated surgery) 

เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 

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

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป้่วยก่อนผา่ตัด    
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    
1.3. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1. General preparation    

2.2.  Specific preparation    
2.3. Premedication    

3. Choice of anesthesia    
4. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรบัการระงับความรู้สึก    
4.1.อุปกรณ์    
4.2. ยา    

4.3. การเฝ้าระวัง(general & specific monitoring)    
5. Intraoperative    

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

5.2. General anesthesia    
5.2.1. Induction     

5.2.1.1. Technique    
5.2.1.2. ยา: ชนิดและขนาด    

5.2.2. Airway management    
5.2.3. Positioning    
5.2.4. Maintenance    

5.2.4.1. ยา    
5.2.4.2. Fluid, glucose and electrolyte    
5.2.4.3. Transfusion management    
5.2.4.4. Hemodynamic    
5.2.4.5. Ventilation / Oxygenation    



113 
 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  
 

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

 

  

5.2.4.6. Temperature control    
5.2.5. Emergence     

5.3. Regional anesthesia    
5.3.1. Technique    
5.3.2. ยา: ปริมาณและชนิด    
5.3.3. Positioning    
5.3.4. Fluid, glucose and electrolyte    
5.3.5. Transfusion management    
5.3.6. Hemodynamic    
5.3.7. Ventilation / Oxygenation    
5.3.8. Temperature control    

6. Postoperative    
6.1. การเคลื่อนย้ายผูป้่วย    
6.2. การส่งต่อข้อมูล    
6.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

6.4. Specific postoperative care& complications 
management 

   

6.5. การดูแลความปวด    
7. การสื่อสารกับผูป้่วยและผู้ร่วมงาน    
8. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
9. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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  EPA05: General anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 3 : 

1 คร้ัง) 

  EPA06: Regional anesthesia for basic obstetric surgery (เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 3 

: 1 คร้ัง) 

  EPA07: Anesthesia for complicated obstetric surgery (เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 3 : 

1 คร้ัง) 

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

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน /  
ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป้่วยก่อนผา่ตัด    
1.1 ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1 General preparation    
2.2 Specific preparation    
2.3 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. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรบัการระงับความรู้สึก    
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    
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การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

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

  

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

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

7. Postoperative    
7.1 การเคลื่อนย้ายผูป้่วย    
7.2 การส่งต่อข้อมูล    
7.3 การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte 
balance, temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5 การดูแลความปวด    
8. การสื่อสารกับผูป้่วยและผู้ร่วมงาน    
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
10. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 
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EPA 08 Basic GA supraglottic airway device without muscle relaxant 
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน..............................................................................  วันที่.................................................... 
1. การประเมินผู้ป่วย ก่อนผ่าตดั  

1 ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Labไม่ครบถ้วน  

2 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Labครบถ้วน  

3 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วนแต่สรปุปัญหา และ ข้อควรระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัดและการระงบั
ความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน 

4 ได้ประวัติ,ตรวจร่างกาย และ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังได้ครบทกุด้าน 
2. การเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัด  

1 พบจุดบกพร่องที่ส าคัญในการเตรียมผู้ป่วย 

2 พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 

3 สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พรอ้มส าหรับการผ่าตัดได้ดี  
3. Choice of anesthesia   

1 ไม่ทราบวา่ควรใช้อะไร  

2 เลือกได้ แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก  

3 เลือกได้ และ ทราบข้อดี หรือข้อเสีย  

4 เลือกได้ ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมีทางเลอืกอ่ืนเตรียมไว้ 
4.การเตรียมอุปกรณ์และยา ส าหรับการระงับความรู้สึก  

1 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ส าคัญ ท าให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 

2 ขาดอุปกรณ์หรือยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 

3 มีอุปกรณ์และยาครบตามมาตรฐาน 

4 เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิ่ม ส าหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
5 การให้ยาระงับความรู้สึกในชว่ง induction  

1 ไม่ทราบชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม  

2 ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม  

3 สั่งยาได้เหมาะสม  
6. สามารถประเมิน anesthetic depthเพียงพอก่อนใส่อุปกรณ์ 

  1ไม่ทราบวา่ต้องประเมนิ 

2ทราบว่าต้องประเมิน แตป่ระเมินผิด 

 3ประเมินได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถแแก้ปัญหาได้ กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เข้า 

4 ประเมินถูกต้อง และแก้ไขปัญหาได้ กรณีใส่อุปกรณ์ไม่เข้า 
7 การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction 

 1 ปล่อยให้ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
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 2 ปล่อยให้ unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 

 3 สามารถปรับยาและventilator จน stable hemodynamic and ventilation ภายใน 3 นาท ี
8 การดูแลในช่วง maintenance (anesthetic depth) 

 1 ไม่ทราบการประเมิน  

 2 ทราบแต่ประเมินผิด 

 3 ทราบวิธีการประเมิน แต่ไม่สามารถปรบั anesthetic depth ให้สอดคล้องกับ surgical stimuli 

 4 สามารถปรับ anesthetic depth ได้เหมาะสมตาม surgical stimuli  
9.การให้สารน้ าระหว่างการผา่ตดั 

 1ไม่สามารถเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสม ไม่รู้ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังของสารน้ าที่ใช้ 

2สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม แต่ไม่ทราบข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง 

3สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม ทราบถึงข้อบ่งชี้ แต่ไม่ทราบข้อควรระวัง 

4สามารถเลือกชนิดและปริมาณได้เหมาะสม รวมถึงข้อบ่งชี้และข้อควรระวัง 
10. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลงัผ่าตัด 

 1 ไม่ทราบ postoperative pain control & possible anesthetic  complications 

 2 บอก postoperative pain control หรือ possible anesthetic  complications ไดบ้างส่วน 

 3 บอก postoperative pain control & possible anesthetic  complications ได้ครบ 
11. การถอดอุปกรณ์ supraglottic airway  

 1 ไม่ทราบเทคนิคการถอดอุปกรณ์ 

2 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคไม่ครบ 

3 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ แต่เลือกใช้ยังไม่เหมาะสม 

 4 สามารถบอกข้อดี ข้อเสีย ของการถอดอุปกรณ์แต่ละเทคนิคได้ และเลือกใช้ได้เหมาะสม 
12.ส่งต่อข้อมูลที่ PACU 

 1ส่งต่อข้อมูลได้อย่างไม่เป็นระบบ 

2สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แตไ่ม่ตระหนักถึงปัญหา 

3สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเปน็ระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝา้ระวังต่อเนื่อง 
13. สามารถล าดบัความส าคัญกอ่นหลัง 

 1ไม่สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลัง 

2 ล าดับความส าคัญไดบ้้าง ยงัต้องปรับปรุง 

3 สามารถล าดับความส าคัญก่อนหลังได้ดี 
14. การสื่อสารกับผูป้่วย 

1 ไม่สื่อสารกับผูป้่วย 

2 สื่อสารกับผู้ปว่ยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม 

3 สื่อสารกับผู้ปว่ยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 

4 สื่อสารกับผู้ปว่ยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 
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15. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

 1ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

2 สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

3 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเปน็ส่วนใหญ่ 

4 สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 
16. การตระหนักถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึ้น 

 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึ้น 

 2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 

 3 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 4 แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถ ของตนเอง และไดป้รึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 5 แก้ไขปัญหาได้ดีเหนือความคาดหมาย 
17. ความรับผิดชอบ:งานทีไ่ด้รบัมอบหมาย  ความตรงต่อเวลา 

 1ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

2 รับผิดชอบในหนา้ที่ ทีไ่ด้รับมอบหมายได้บางส่วน 

3 รับผิดชอบในหนา้ที่ ทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
ระดับศักยภาพโดยรวม EPA 08 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  
 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน............................................................................
(ลายเซ็นต์)................................................................................. (ตัวบรรจง)  
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EPA09: Anesthesia for pediatric 

เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 

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

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป้่วยก่อนผา่ตัด    
1.1 ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1 General preparation    
2.2  Specific preparation    
2.3  Premedication    

3. Choice of anesthesia    
4. Specific consideration    

4.1 Anatomy       
4.2 Physiology    
4.3 Disease specific consideration    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรบัการระงับความรู้สึก    
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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การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

 

  

6.1.4.4 Hemodynamic    
6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6 Temperature control    

6.1.5 Emergence     
6.2 Regional anesthesia (combine)    

6.2.1 Technique    
6.2.2 ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative    
7.1 การเคลื่อนย้ายผูป้่วย    
7.2 การส่งต่อข้อมูล    
7.3 การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5 การดูแลความปวด    
8. การสื่อสารกับผูป้่วยและผู้ร่วมงาน    
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
10. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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EPA10: Intracranial surgery 

เมื่อสิ้นสุด 36เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 3 : 1คร้ัง 

ชื่อแพทย์ประจ าบา้น...................................................................  วันที่........................................ 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง 
/ไม่ปฏิบตั ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป้่วยก่อนผา่ตัด    
1.1 ประวัติ ตรวจร่างกาย (neurologic and other)    
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมก่อนผ่าตัด    
2.1 General preparation    

2.2.  Specific preparation (include ICU)    
2.2  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. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรบัการระงับความรู้สึก    
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    
6.1.4.4 Hemodynamic    
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การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...............................................................(ลายเซ็นต)์........................................................(ตัว

บรรจง) 

  

6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    
6.1.4.6 Temperature control    
6.1.4.7 Management of complications : 

VAE, bleeding, brain edema, 
ruptured aneurysm, etc. 

   

6.1.5 Emergence (early/late)    
7. Postoperative    

7.1 การเคลื่อนย้ายผูป้่วย    
7.2 การส่งต่อข้อมูล    
7.3 การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5 การระงับปวด    
8. การสื่อสารกับผูป้่วยและผู้ร่วมงาน    
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
10. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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EPA11: Anesthesia for airway procedure 

เมื่อสิ้นสุด 36เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 3 : 1คร้ัง 

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

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป้่วยก่อนผา่ตัด    
1.1 ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
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 และการวางแผนส ารอง    
4.2 ภาวะแทรกซ้อนขณะท า airway procedure    

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรบัการระงับความรู้สึก    
5.1 อุปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์ 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

ศัลยแพทย ์
   

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    
6.1.4.4 Hemodynamic    
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การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

 

  

6.1.4.5 Ventilation / Oxygenation    
6.1.5 Emergence     

6.1.5.1 Airway patency    
7. Postoperative    

7.1 การเคลื่อนย้ายผูป้่วย    
7.2 การส่งต่อข้อมูล    
7.3 การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5 การดูแลความปวด    
8. การสื่อสารกับผูป้่วยและผู้ร่วมงาน    
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
10. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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EPA 12Painless labor 

เมื่อสิ้นสุด 36เดอืน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 3 : 1คร้ัง 

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

 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป้่วยก่อนการท า painless labor    
1.1 ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการท า painless labor    
2.1 การให้ข้อมูลผู้ป่วย (บอกข้อดี/ข้อเสีย. วิธีการท า 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. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรบัการระงับความรู้สึก    
5.1 อุปกรณ์: resuscitation equipment (airway / 

vasopressors), O2, , RA equipment 
   

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

6. Intrapartum    
6.1 Regional anesthesia    

6.1.1 Technique and position of block    

6.1.2 ยา: ชนิดและปริมาณadjuvants (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    
6.1.7 Ventilation / Oxygenation    
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  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

 

  

6.1.8 Management of complications: IV 
injection, high or total spinal, 
incomplete block, wet tap 

   

6.1.9 Management for conversion to c/s    
7. Postpartum    

7.1 การเคลื่อนย้ายผูป้่วย    
7.2 การส่งต่อข้อมูล    
7.3 การดูแลทั่วไปหลังการคลอด    
7.4 การดูแลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน    
7.5 การดูแลความปวด    

8. การสื่อสารกับผูป้่วยและผู้ร่วมงาน    
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
10. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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EPA13: Anesthesia for neonatal / infant surgery 

เมื่อสิ้นสุด 36เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 2 : 1คร้ัง 

ชื่อแพทย์ประจ าบา้น..........................................  วันที่.................................................... 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้(ถ้าม)ี 

1. การประเมินผูป้่วยก่อนผา่ตัด    
1.1. ประวัติ     
1.2. ตรวจร่างกายทีส่ าคัญ    
1.3. การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    
1.4. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
10.1 General preparation    

2.2.  Specific preparation    

10.2  Premedication    
3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่วมด้วยหรือไม่ ควรใช้

วิธีใด 
   

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

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรบัการระงับความรู้สึก    
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    
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การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

 

  

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

6.1.5. Emergence     
6.2. Regional anesthesia    

6.2.1. Technique    
6.2.2. ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative    
7.1. การเคลื่อนย้ายผูป้่วย    
7.2. การส่งต่อข้อมูล    
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4. Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5. การดูแลความปวด    
8. การสื่อสารกับผูป้่วยและผู้ร่วมงาน    
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
10. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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EPA14: Anesthesia for open cardiac surgery 

เมื่อสิ้นสุด 36เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 3 : 1คร้ัง 

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

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง / 
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป้่วยก่อนผา่ตัด    
1.1 ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1 General preparation    
2.2 Specific preparation    
  2.3   Premedication    

3. Choice of anesthesia    
4. Specific considerations 

4.1 Anesthetic considerationsตามโรคของผู้ป่วย 
4.2 การดูแลผู้ป่วยตามขั้นตอนก่อนเร่ิม CPB 
4.3 การดูแลผู้ป่วยในช่วง CPB 
4.4 การดูแลผู้ป่วยหลงัออกจาก CPB 

   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรบัการระงับความรู้สึก    
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 
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การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

 

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

 

  

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

6.1.5 Emergence     
6.2 Regional anesthesia    

6.2.1 Technique    
6.2.2 ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative    
7.1 การเคลื่อนย้ายผูป้่วย    
7.2 การส่งต่อข้อมูล    
7.3 การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte 
balance, temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& 
complications management 

   

7.5 การดูแลความปวด    
8. การสื่อสารกับผูป้่วยและผู้ร่วมงาน    
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
10. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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EPA15: Thoracic anesthesia  

เมื่อสิ้นสุด 36เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดบั 3 : 1คร้ัง 

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

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง /
ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกต้องบางส่วน 
/ ไม่สมบูรณ ์

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ (ถ้ามี) 

1. การประเมินผูป้่วยก่อนผา่ตัด    
1.1  ประวัติ ตรวจร่างกาย     
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ (รวมถึง PFT)    
1.3 สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้    

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด    
2.1 General preparation    

2.2.  Specific preparation    
2.2  Premedication    

3. Choice of anesthesia    
4. Specific considerations    

4.1 การปรับ ventilator setting ระหว่างการท า one lung 
ventilation 

   

4.2 การดูแลและแก้ไขปัญหา hypoxemia ระหว่างท า one lung 
ventilation 

   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรบัการระงับความรู้สึก    
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 และการตรวจสอบต าแหน่ง 
double lumen tube 

   

6.1.3 Positioning    
6.1.4 Maintenance    

6.1.4.1 ยา    
6.1.4.2 Fluid, glucose and electrolyte    
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การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  
 

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

  

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

6.1.5 Emergence     
6.2 Regional anesthesia    

6.2.1 Technique    
6.2.2 ยา: ปริมาณและชนิด    

7. Postoperative    
7.1 การเคลื่อนย้ายผูป้่วย    
7.2 การส่งต่อข้อมูล    
7.3 การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

   

7.4 Specific postoperative care& complications 
management 

   

7.5 การดูแลความปวด    
8. การสื่อสารกับผูป้่วยและผู้ร่วมงาน    
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น    
10. ความรับผิดชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา    
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EPA 16 Acute postoperative pain : PCA 

เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 1 คร้ัง 

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

 

 ไม่ท า / 
ท าไม่ถูก 

ท าไดไ้ม่
ครบถ้วน 

ท าได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. สามารถเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการใช้เครื่อง PCA ได้    

2. อธิบายขั้นตอนการใช้ ข้อควรระวังในการใช้ให้กับผูป้่วยได้    

3. สามารถเลือกยาและตั้ง setting เครื่องได้เหมาะสมกับผู้ป่วย    

4. สามารถเขียนใบ order ในการตั้ง PCA และการเฝ้าระวังภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้    

5. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผู้ป่วยได้    

6. สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น    

7. สามารถให้การแก้ไขเบื้องต้นได้เมื่อเครื่อง PCA มีปัญหา    
8. สามารถสื่อสารกับแพทย์ผา่ตัด และพยาบาลประจ าตึกในการดแูลผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง 

PCA 
   

9. สื่อสารกับผูป้่วยและญาติดว้ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม    
 

เกณฑ์ผ่าน : ท าได้ถูกต้องครบถว้นทุกข้อ 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน.............................................(ลายเซ็นต)์............................................. (ตัวบรรจง) 
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EPA 17 Cancer pain / neuropathic pain 

เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 2 : 1 คร้ัง 

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

 

 ไม่ท า / 
ท าไม่ถูก 

ท าไดไ้ม่
ครบถ้วน 

ท าได้
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. ซักประวัติอาการปวดและประเมินอาการปวดเบื้องตน้ได้    
2. ตรวจร่างกายเพื่อประเมินอาการปวดเบื้องต้นได้    
3. จ าแนกชนิดของอาการปวดเบื้องต้นได้    
4. เลือกใช้ยาในการรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม     
5. ทราบภาวะไม่พงึประสงค์ที่เกิดจากยาและสามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้    
6. สามารถติดตามและประเมินอาการปวดของผู้ป่วยได้ หลังจากได้รับการ

รักษา 
   

7. สามารถให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติเก่ียวกับการใช้ยาและภาวะไม่พึง
ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได ้

   

8. สื่อสารกับผูป้่วยและญาติดว้ยวาจาและท่าทางที่เหมาะสม    
 

เกณฑ์ผ่าน  : ท าได้ถูกต้องทุกขอ้ 

การประเมินระดบัศักยภาพโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏิบัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................(ลายเซ็นต์)............................................... (ตัวบรรจง) 
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ภาคผนวกที่ 7 

การสอบเพื่อหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาวิสัญญีวิทยา 

 

การประเมินผลเพื่อหนังสือวุฒิบตัรประกอบด้วย 

1. การสอบภาคทฤษฎ ี

1.1  ปรนัย (multiple choice question; MCQ) แบ่งเป็นข้อสอบ basic sciences ร้อยละ 30 และ  

        clinical   sciences ร้อยละ 70  ให้สอบเมื่อผ่านปีการฝึกอบรมที่ 2 หากสอบผ่านเกณฑ์แล้วไม ่

        ต้องสอบอีก หากสอบไมผ่่านเกณฑ์ต้องสอบแก้ตัวเมื่อสิ้นปีการฝึกอบรมที่ 3 หรือจนกว่าจะสอบ 

        ผ่านตามเกณฑ ์

1.2 อัตนัย (modified essay question; MEQ, Essay, short answer question; SAQ) สอบเมื่อ 
       สิ้นสุดปีการฝึกอบรมที ่3 สามารถสอบได้แม้ว่ายังสอบปรนัยไม่ผา่นเกณฑ ์

2. การสอบภาคปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

       2.1  การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)  สอบเมื่อสิ้นสุดปีการฝึกอบรมที่ 3 

2.2  ผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝกึอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

3. การสอบปากเปล่า สอบเมื่อสิ้นสุดปีการฝึกอบรมที ่3 
4. การประเมินผลงานวิจัย  
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