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เกณฑหลักสูตรการฝกอบรม
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชบำบัดวิกฤต
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับ พ.ศ.2562
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

มาตรฐานคุณวุฒิความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

(ภาษาอังกฤษ)

Fellowship Training in Critical Care Medicine

2. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

(ภาษาอังกฤษ)

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Critical Care Medicine

ชื่อยอ
(ภาษาไทย)

วว. อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

(ภาษาอังกฤษ)

Dip. Thai Subspecialty Board of Critical Care Medicine

คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายชื่อ
(ภาษาไทย)

วว. อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

(ภาษาอังกฤษ)

Diplomate, Thai Subspecialty Board of Critical Care Medicine
หรือ Dip., Thai Subspecialty Board of Critical Care Medicine
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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. พันธกิจของการฝกอบรม/หลักสูตร (mission)
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานตอยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชบำบัดวิกฤต มีเปาหมายใหแพทยประจำบานตอยอดที่สำเร็จการฝกอบรม เปนแพทยเวชบำบัดวิกฤตที่มี ความรู
ความสามารถและทักษะ ทั้งในดานการรักษา การศึกษาตอเนื่อง ความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ ปฏิบัติงานแบบสห
วิชาชีพเปนทีมได รวมกับมีความสามารถในการดำเนินการวิจัย มีเจตนารมณและเตรียมความพรอมที่จะเรียนรูตลอดชีวิต มี
ความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัยเพื่อการแกไขปญหาและการสงเสริมสุขภาพ โดยยึดหลักผูปวยเปนศูนยกลางบน
พื้นฐานของการดูแลแบบองครวมและสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพในการดูแลผูปวย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอเพื่อนรวมงาน
ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผูปวยและญาติ และสามารถบริหารจัดการในการใหบริการผูปวยทางเวชบำบัด
วิกฤตไดอยางสมบูรณครบวงจรตามความตองการของประเทศไทยและสามารถเทียบเทียมนานาชาติได
โดยสาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ไดกำหนดพันธกิจของการฝกอบรมใหสอดคลองไปกับพันธกิจของการฝกอบรม
ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแหงประเทศไทย ดังนี้
1. ฝกอบรมแพทยทางดานเวชบำบัดวิกฤตใหมี เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ โดย
ถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง มีความรู และทักษะทางดานเวชบำบัดวิกฤตทีส่ อดคลองกับความ
ตองการดานสุขภาพของประเทศ
2. สงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมมีแนวคิดและพัฒนาทักษะในการดูแลรักษาผูปวยแบบองครวม สามารถเรียนรูการบริหาร
ระบบคุณภาพ และธรรมาภิบาลเพื่อการทำงานอยางมืออาชีพเปนทีมที่มีคุณภาพและมีความสุข และสามารถเปนผูนำทีมสุขภาพ
ทางดานเวชบำบัดวิกฤต
3. มีความรูในกระบวนการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข
4. ความสามารถในการพัฒนาตนเองและการเรียนรูอยางตอเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเขาสูการ
ฝกอบรมตอยอดทั้งภายในและตางประเทศ
5. ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร
แพทยที่จบการฝกอบรมตองสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ดาน ดังนี้
5.1. การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
5.1.1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร การรวบรวมขอมูล สำหรับนำมาคิด
วิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เพื่อนำไปสูการตัดสินใจใหการดูแลรักษาผูปวยวิกฤตอยางเหมาะสม (PC1)
5.1.2. สามารถใหการบำบัดรักษาภาวะวิกฤตไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย (PC2)
5.1.3.มีความสามารถในการปองกัน และดูแลภาวะแทรกซอนในผูปวยวิกฤต รวมทั้งการวางแผนการดูแลผูปวยใน
ระยะยาวตอไป (PC3)
5.1.4. สามารถกำกับดูแลบันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณ (PC4)
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5.2. ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน (Medical
Knowledge & Procedural Skills)
5.2.1. มีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน และความรูทางคลินิกดานเวชบำบัดวิกฤตที่
สอดคลองกับความตองการดานสุขภาพของประเทศ (MK1)
5.2.2. มีความรู มีความเชี่ยวชาญทางดานทักษะ และหัตถการดานเวชบำบัดวิกฤต มี (MK2)
5.3. ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
5.3.1. สามารถนำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ (ICS1)
5.3.2. สามารถถายทอดความรูและทักษะ ใหนิสิตแพทย แพทยประจำบาน และบุคลากรทางการแพทย (ICS2)
5.3.3. สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเมตตาเคารพในการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (ICS3)
5.3.4. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทำงานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ (ICS4)
5.3.5. เปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำแกแพทยและบุคลากรอื่น (ICS5)
5.4. การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning)
5.4.1. สามารถดำเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีคณ
ุ ภาพและตอบสนองตอปญหาของประเทศ (PBL1)
5.4.2. เรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษทางการแพทย (evidence
based medicine) (PBL2)
5.5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
5.5.1. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกของความเปนแพทย (PRO1)
5.5.2. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learning) (PRO2)
5.5.3. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย (PRO3)
5.5.4. มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย (PRO4)
5.6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (Systems-based Practice)
5.6.1 มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพ นโยบายการบริหารจัดการในหออภิบาลผูปวยวิกฤต ตลอดจนยาและ
เวชภัณฑทางเวชบำบัดวิกฤตของประเทศ (SBP1)
5.6.2 มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย (SBP2)
5.6.3 มีความรูความเขาใจในเรื่องการใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine)
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของ การบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
(SBP3)
6. แผนงานฝกอบรม
6.1. วิธีการใหการฝกอบรม
6.1.1 วิธีการฝกอบรม
ในการฝกอบรมเพื่อใหบรรลุสมรรถนะตางๆทุกดาน เนนการฝกอบรมภาคปฏิบัติ ในลักษณะ on the job
training เพื่อนำไปสูการสะสมประสบการณในการพัฒนาความเปนวิชาชีพตอไป โดยดำเนินการฝกอบรมเปน 2 ระบบ
กลาวคือ ระยะเวลาฝกอบรม 1 ป และระยะเวลาฝกอบรม 2 ป
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1) การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)

จัดใหผูเขารับการฝกอบรม หมุนเวียนผานการปฏิบัติงานในหอผูปวย และหนวยวิชาตางๆดังนี้

2) ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน (Medical
Knowledge & Procedural Skills)

 แพทยผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นป จะไดรับการสอนบรรยายกลาง (core lecture) จากสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแหง
ประเทศไทย เกี่ยวกับความรูทางดานเวชบำบัดวิกฤต ปละ 1 ครั้ง
 ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับการสอนในการทำหัตถการพื้นฐานที่สำคัญทางเวชบำบัดวิกฤต ไดแก การใสสายสวน
หลอดเลือดแดง 20 ครั้ง/ปการศึกษา การใสสายสวนหลอดเลือดดำสวนกลาง 20 ครั้ง/ปการศึกษาโดยอาจารย และ
กอนการเขาฝกอบรมจะจัด workshop การใสสายสวนหลอดเลือดดำสวนกลางใหแกผูเขารับการฝกอบรม
 จัดใหมีแหลงเรียนรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเองสำหรับผูเขารับการฝกอบรม ทุกชั้นป
1. ตำราเวชบำบัดวิกฤต
2. ชองทางการสืบคนวารสารแบบ online
 ผูรับการฝกอบรมทั้ง 2 ชั้นป จะมีชวงเวลาผานสาขาวิชาตางตอไปนี้
o Pulmonary medicine 2 เดือนครึ่ง
o Radiology 2 สัปดาห
o Cardiology 2 เดือน
o Anesthesiology 1 เดือน
o Nephrology 1 เดือน
o Infectious disease 1 เดือน
o Nutrition 1 เดือน

 ผูเขารับการฝกอบรมไดฝก หรือสังเกตการณ หรือชวยทำหัตถการดังตอไปนี้ระหวางการดูแลผูปวย หรือในชวงที่ผาน
สาขาวิชาที่มีหัตถการที่ถูกกำหนดไวในหลักสูตร
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1. การใส pulmonary artery catheter (สังเกตการณ)
2. การใสสายสวนเลือดแดงสำหรับวัด transpulmonary thermodilution (สังเกตการณ)
3. การใส intra-aortic balloon pump (สังเกตการณ)
4. การใสสายสวน ECMO (สังเกตการณ)
5. การทำ intensive care ultrasound 20 ครั้ง/ปการศึกษา
 ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นป เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ ไดแก ICU journal club สัปดาหละ 1 ครัง้ และ fellow
topic สัปดาหละ 1 ครั้ง โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาความรู สามารถวิเคราะห และประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทาง
การแพทย และสามารถถายทอดความรูในการดูแลผูปวยวิกฤต
 ผูเขารับการฝกอบรม นำเสนอ และอภิปรายกรณีศึกษาผูปวย ในกิจกรรม interdepartment conference สัปดาหละ
1 ครั้ง
 ผูเขารับการฝกอบรมเขารวมกิจกรรมวิชาการ interhospital critical care conference และการประชุมวิชาการ
ประจำปของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแหงประเทศไทย หรือ การประชุมวิชาการทางดานเวชบำบัดวิกฤตตาง ๆ ใน
ตางประเทศตามความสนใจเพื่อเพิ่มพูนความรูใหทันสมัยอยูตลอดเวลา

3) ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)

 ผูเขารับการฝกอบรม เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารจากการเขาฟงบรรยายการนำเสนอในกิจกรรม
วิชาการตาง ๆ และการปฏิบตั งิ านจริง
 ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นป ใหคำแนะนำที่ถูกตองเหมาะสมแกผูปวยและญาติ ภายใตการกำกับดูแลของอาจารย
 ผูเขารับการฝกอบรม ปฏิบัติงานสอนความรู และทักษะทางคลินิกแกนิสิตแพทย แพทยประจำบาน และผูเขารับการ
ฝกอบรมรุนนอง
 ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นปไดรับการถายทอดประสบการณจากอาจารยประจำหอผูปวย
 ผูเขารับการฝกอบรมนำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาในกิจกรรมวิชาการได เชน ICU conference,
interdepartment conference, ethics conference เปนตน

4) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning)

 ผูเขารับการฝกอบรม มีประสบการณการเรียนรูจากการดูแลผูปวยแบบองครวม และสหวิชาชีพ โดยจัดใหมีการดูแล
ผูปวยวิกฤตดวยตนเองภายใตการดูแลของอาจารย ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับการประเมิน 360 องศา เมื่อสิ้นสุด
รอบการผานหอผูปวยวิกฤต เพื่อนำขอมูลกลับไปพัฒนา
 ผูเขารับการฝกอบรม ปฏิบัติงานชวยสอนแพทยประจำบานวิสญ
ั ญี อายุรศาสตร หรือสาขาอื่นที่หมุนเวียนผานหอ
อภิบาลผูปวยวิกฤต และผูเขารับการฝกอบรมรุนนอง
 ผูเขารับการฝกอบรมทุกชั้นป บันทึกขอมูลเวชระเบียนผูปวยไดอยางถูกตองสมบูรณรวมถึง อภิปรายการวินิจฉัย และ
แนวทางการรักษาผูปวยไดอยางถูกตองเหมาะสม
 ผูเขารับการฝกอบรม รับปรึกษาผูปวยวิกฤตที่จำเปนจะตองเขารับการรักษาในหออภิบาลผูปวย โดยใหการประเมินและ
วางแผนการรักษาไดอยางเหมาะสม
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 ผูเขารับการฝกอบรม มีประสบการณในวิชาเลือกทางดานเวชบำบัดวิกฤตตางสถาบัน ทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ
ตามความสมัครใจโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา จำนวน 1 เดือนตอป
 ผูเขารับการฝกอบรม ใหรักษาผูปวยบนหลักการของการใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตุสมผลในขณะผานการดูแล
ผูปวยภายใตกำกับดูแลของอาจารย
 ผูเขารับการฝกอบรมตองเปนผูวิจัยหลักของงานวิจัย อยางนอย 1 เรื่อง

5) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)

 จัดใหมีการสอน กฎหมาย และจริยธรรมทางการแพทย ใหแกผูเขารับการฝกอบรมชั้นปที่ 1
 สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนรู อยางมีขอบเขต และมีจริยธรรม
 เขารวมกิจกรรมการใหความรูทางดานบูรณาการทางการแพทย (ethics conference, morbidity mortality
conference)
 ผูเขารับการฝกอบรม ไดรับการพัฒนาใหมีเจตคติที่ดีระหวางการปฏิบัติงานดูแลผูปวย
 ผูเขารับการฝกอบรม เขารวมกิจกรรมในการพัฒนาความเปนมืออาชีพในดานตาง ๆ ตามที่สมาคมเวชบำบัดวิกฤต แหง
ประเทศไทยกำหนด





6) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (Systems-based Practice)

ผูเขารับการฝกอบรมมีประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล, patient safety
จัดใหผูเขารับการฝกอบรมทั้ง 2 ชั้นป มีสวนรวมในทีมพัฒนาคุณภาพ เชนการประชุม PCT หอผูปวยวิกฤต
จัดกิจกรรม quality round integrate กับ mortality conference ใหแกผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูค้ วามเข้าใจในเรืองการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม สามารถปรับเปลียนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้า
กับบริบทของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ



เปาประสงคหลัก ในแตละชวงหรือระดับ (mile stones)

ชั้นปที่ 1
1) การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)

a. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร การรวบรวมขอมูลใน
ผูปวยวิกฤต ที่มีความซับซอนนอยถึงปานกลาง สำหรับนำมาคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปน
ผล เพื่อนำไปสูการตัดสินใจใหการดูแลรักษาผูปวยวิกฤต อยางเหมาะสม (PC1)
b. สามารถใหการบำบัดรักษาภาวะวิกฤตที่มีความซับซอนนอยถึงปานกลาง ไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและปลอดภัย (PC2)
c. มีความสามารถในการปองกัน และดูแลภาวะแทรกซอนในผูปวยวิกฤต ที่มีความซับซอนนอย
ถึงปานกลาง รวมทั้งการวางแผนการดูแลผูปวยในระยะยาวตอไป (PC3)
d. สามารถกำกับดูแลบันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณ (PC4)
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2) ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน
(Medical Knowledge & Procedural Skills)
a. มีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน และความรูทางคลินิกดานเวช
บำบัดวิกฤตที่สอดคลองกับความตองการดานสุขภาพของประเทศ (MK1)
b. มีความรู มีความเชี่ยวชาญทางดานทักษะ และหัตถการดานเวชบำบัดวิกฤต มีความสามารถ
ทำหัตถการชวยชีวิตผูปวยและพยุงอวัยวะตามหลักฐานการแพทยเชิงประจักษและความ
จำเปนในผูปวยทีม่ ีความซับซอนนอยถึงปานกลาง (MK2)

3) ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
a. สามารถนำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ (ICS1)
b. สามารถถายทอดความรูและทักษะ ใหนักศึกษาแพทย แพทยประจำบาน และบุคลากร
ทางการแพทย (ICS2)
c. สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความ
เมตตาเคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (ICS3)
d. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทำงานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ (ICS4)
e. เปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำแกแพทยและบุคลากรอื่น (ICS5)

4) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
a. สามารถดำเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีคณ
ุ ภาพและตอบสนองตอปญหา
ของประเทศ (PBL1)
b. เรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษทาง
การแพทย (evidence based medicine) (PBL2)

5) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
a. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกของความเปนแพทย
(PRO1)
b. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (lifelong
learning) (PRO2)
c. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย (PRO3)
d. มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย (PRO4)

6) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (Systems-based Practice)
a. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพ นโยบายการบริหารจัดการในหออภิบาลผูปวยวิกฤต ตลอดจน
ยาและเวชภัณฑทางเวชบำบัดวิกฤตของประเทศ (SBP1)
b. มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย (SBP2)
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c. มีความรูความเขาใจในเรื่องการใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness
Medicine) สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของ การบริการ
สาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ (SBP3)

ชั้นปที่ 2 หรือเทียบเทา
1) การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
a. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร การรวบรวมขอมูลใน
ผูปวยวิกฤตทุกระดับ สำหรับนำมาคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เพื่อนำไปสูการตัดสินใจ
ใหการดูแลรักษาผูปวยวิกฤตอยางเหมาะสม (PC1)
b. สามารถใหการบำบัดรักษาภาวะวิกฤตทุกระดับ ไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย
(PC2)
c. มีความสามารถในการปองกัน และดูแลภาวะแทรกซอนในผูปวยวิกฤตทุกระดับ รวมทั้งการ
วางแผนการดูแลผูปวยในระยะยาวตอไป (PC3)
d. สามารถกำกับดูแลบันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณ (PC4)

2) ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน
(Medical Knowledge & Procedural Skills)
a. มีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน และความรูทางคลินิกดานเวช
บำบัดวิกฤตที่สอดคลองกับความตองการดานสุขภาพของประเทศ (MK1)
b. มีความรู มีความเชี่ยวชาญทางดานทักษะ และหัตถการดานเวชบำบัดวิกฤต มีความสามารถ
ทำหัตถการชวยชีวิตผูปวยและพยุงอวัยวะตามหลักฐานการแพทยเชิงประจักษและความ
จำเปนในผูปวยทุกระดับ (MK2)

3) ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
a. สามารถนำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ (ICS1)
b. สามารถถายทอดความรูและทักษะ ใหนักศึกษาแพทย แพทยประจำบาน และบุคลากร
ทางการแพทย (ICS2)
c. สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความ
เมตตาเคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (ICS3)
d. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทำงานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ (ICS4)
e. เปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำแกแพทยและบุคลากรอื่น (ICS5)

4) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
a. สามารถดำเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีคณ
ุ ภาพและตอบสนองตอปญหา
ของประเทศ (PBL1)
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b. เรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษทาง
การแพทย (evidence based medicine) (PBL2)

5) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
a. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกของความเปนแพทย
(PRO1)
b. มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (lifelong
learning) (PRO2)
c. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย (PRO3)
d. มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย (PRO4)

6) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (Systems-based Practice)
a. มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพ นโยบายการบริหารจัดการในหออภิบาลผูปวยวิกฤต ตลอดจน
ยาและเวชภัณฑทางเวชบำบัดวิกฤตของประเทศ (SBP1)
b. มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย (SBP2)
c. มีความรูความเขาใจในเรื่องการใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness
Medicine) สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของ การบริการ
สาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ (SBP3)


การกำหนดบทบาทหนาที่ผเขารั
ู บการฝกอบรม
ชั้นปที่ 1 และ 2
การปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤต
ผูเขารับการอบรมตองปฏิบัติงานภายใตสภาวะการที่เหมาะสมไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยกำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมมีบทบาทหนาทีด่ ังตอไปนี้
1) เปนหัวหนาทีมดูแลผูปวย โดยมีผรวมที
ู มกลาวคือ แพทยประจำบานทุกระดับ พยาบาล เภสัชกร (ขึ้นกับ
แตละ ICU) ทำหนาที่ในการตัดสินการใหการรักษาผูปวยชวงเวลาทีไ่ มมีอาจารยมารวม ward round
โดยมีอาจารยเปนผูใหคำปรึกษา โดยประยุกตใชหลักฐานเชิงประจักษในระดับตางๆ รวมทั้ง
ประสบการณ เปนองคประกอบในการตัดสินใหการรักษาผูปวย อยางเปนระบบ และเปนไปตามหลัก
เหตุผลทางการแพทย ปลอดภัย โดยเนนผูปวยเปนศูนยกลาง เปนองครวม และคุมคา
2) ถายทอดความรู และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแพทยประจำบานทุกระดับ อยางเหมาะสม
3) ใหคำปรึกษา และชวยแพทยประจำบาน แกปญหาผูปวยดวยความเต็มใจ
4) ประพฤติตนเปนแบบอยางแกแพทยประจำบานในเรื่องดังตอไปนี้
(i) การตรงตอเวลา
(ii) ความรับผิดชอบตอการทำงาน และการดูแลผูปวย
(iii) การใสใจ และเอื้ออาทรกับผูรวมงาน ผูปวย และญาติ
(iv) การทำงานเปนทีม
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(v) การประสานงานสหวิชาชีพ
(vi) การเปนนักวิชาการ
การปฏิบัติงานขณะหมุนเวียนผานสาขาวิชาอืน่ ๆ
กำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมมีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้
1) เปนผูรวมงานที่ดี
2) ปฏิบัติตามแนวทางที่แตละสาขากำหนด
การดำเนินกิจกรรมวิชาการ
1) ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม
2) ตรงตอเวลา
3) มีความเปนนักวิชาการ
4) สรางใหเกิดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู เชนการอภิปรายประเด็นตางๆที่หนาสนใจ
การมีสวนรวมกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร และคณะแพทยฯ
สาขาวิชากำหนดใหผูเขารับการฝกอบรมตองมีสวนรวมในการกิจกรรมภาควิชา และคณะฯ ไดแก
1) การเขารับการฝกอบรมที่คณะกำหนด
2) การเขา MM conference ของภาควิชาวิสัญญีวิทยาและอายุรศาสตรเมื่อไดรับเชิญ
3) กิจกรรมอื่นๆที่คณะฯ หรือภาควิชาฯขอความรวมมือ

การกำกับดูแล (supervision)
หลักสูตรจัดใหมีระบบการกำกับดูแล การดูแลผูปวยดังนี้
1) การกำกับดูแลในเวลาราชการ
1) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤติ สาขาวิชาฯ จัดอาจารยประเภทเต็มเวลา หมุนเวียน
เปน attending และ supervisor ในหอผูปวยวิกฤต ตลอดปการศึกษาโดยมีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้
i) ทำ ward round รวมกับผูเขารับการฝกอบรม เพื่อใหความรู ใหคำแนะนำ และใหตัดสินการ
รักษาผูปวยแกผูเขารับการฝกอบรม
ii) รับปรึกษาจากผูเขารับการฝกอบรมในประเด็นตางๆดังตอไปนี้
(1) ประเด็นปญหาผูปวยเพื่อใหคำแนะนำในการดูแลผูปวย และชวยตัดสินใจแกปญหาผูปวย
(2) การบริหารจัดการเตียง เชนการพิจารณาผูปวยยาย เขา-ออก
(3) ประเด็นปญหาอื่นๆ
iii) ประเมิน และใหการ feedback ผูเขารับการฝกอบรม
2) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาตางๆ
i) ขอความรวมมืออาจารยในแตละสาขา ใหการกำกับดูแลเมื่อผูเขารับการฝกอบรม หมุนเวียนผาน
สาขานั้นๆ และ ประเมินรวมทั้ง feedback ผูเขารับการฝกอบรม
2) การกำกับดูแลขณะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1) รับปรึกษาไดตลอดเวลา ในกรณีผูปวยที่มีปญหา กรณีซึ่งผูเขารับการฝกอบรมไมมั่นใจ
3) การกำกับดูแลโดยอาจารยที่ปรึกษา
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1) กำกับดูแลใหผูเขารับการฝกอบรม ใหไดรับการประเมินตางๆ ใหครบถวน รวมทั้งการประเมินเพื่อ
เลื่อนชั้นป
2) มีสวนในการใหขอมูลปอนกลับ แกผูเขารับการฝกอบรม เพื่อใหบรรลุตาม EPA

การใหขอมูลปอนกลับ (feedback)
 หลักสูตรจัดใหมีชวง verbal feedback แกผูเขารับการฝกอบรมระหวางการปฏิบตั ิงานในหอผูปวย
วิกฤต ในแตละเดือนตามความเหมาะสม
 หลักสูตรจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน และสงใหผูเกีย่ วของเพื่อทำการประเมินการปฏิบัติงาน
ของผูเขารับการฝกอบรม เมื่อสิ้นสุดการทำงานในหอผูปวยวิกฤต ในแตละเดือน และนำขอมูลเขาที่
ประชุมการศึกษาทุกเดือนเพื่อให feedback ผูเขารับการฝกอบรม
 หลักสูตรจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน และสงใหผูเกีย่ วของเพื่อทำการประเมินการปฏิบัติงาน
ของผูเขารับการฝกอบรม เมื่อสิ้นสุดการทำงานในสาขาวิชาตางๆ และนำขอมูลเขาที่ประชุมการศึกษา
ทุกเดือนเพื่อให feedback ผูเขารับการฝกอบรม

Entrustable professional activities (EPA)
หลักสูตรจัดใหมีการประเมิน EPA ตาม curriculum mapping (เอกสารภาคผนวก 2) โดยใชแบบประเมินกลาง
ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤต (เอกสารภาคผนวก 3) และกำกับดูแลโดยทีมกำกับดูแลหลักสูตร
6.2 เนื้อหาการฝกอบรม/หลักสูตร
1. ความรูพื้นฐานของเวชบำบัดวิกฤต และระบบที่เกี่ยวของ
2. โรคหรือภาวะทางเวชบำบัดวิกฤตที่สำคัญ (ภาคผนวก 4)
3. หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคเวชบำบัดวิกฤต
4. ความรูดานบูรณาการ
1) Communication skill
 การสื่อสารและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทย, ผูรวมงาน, ผูปวยและญาติ
 การดูแลผูปวยและญาติในวาระใกลเสียชีวิต
 การบอกขาวราย
 ปจจัยที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย
 การบริหารจัดการ difficult case
 การตระหนักรูพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตางกัน
2) Professionalism
 การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง patient-centered care โดยยึดถือประโยชนของ
ผูปวยเปนหลัก คำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผูปวย
 พฤตนิิสัย
 ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตย และมีวินัย
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 การรักษาความนาเชื่อถือแก ผูปวย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยให
ดีที่สุด
 การใหเกียรติและยอมรับเพื่อนรวมวิชาชีพ เพื่อนรวมงาน ผูปวย และญาติ
 ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดไวกอน
 การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
 การดูแลสุขภาพของตนเอง
 จริยธรรมการแพทย
 การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัวในทุกกรณี การนับถือใหเกียรติ สิทธิ และ รับฟง
ความเห็นของผูปวย ในกรณีผูปวยไมเห็นดวยกับการรักษาหรือ ปฏิเสธการรักษา กรณี
ญาติและผูปวยรองขอตามสิทธิผูปวย
 การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีที่ผูปวยตัดสินใจ
ไมไดตองสามารถเลือกผูตัดสินใจแทนผูปวยได
 การปฏิบัติในกรณีทผี่ ูปวยรองขอการรักษาที่ไมมีประโยชนหรือมีอันตราย
 การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย
 การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง
 การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ
 การกำหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง
 การคนควาความรู และประเมินความนาเชื่อถือไดดวยตนเอง
 การประยุกตความรูที่คนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม
 การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ
 การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสมํ่าเสมอ
 การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนรู
 การถายทอดความรูแกแพทย บุคคลากรทางการแพทย นิสติ นักศึกษา ผูปวยและญาติ
3) System-based practice
 ความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ เชน ระบบประกันสุขภาพ
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ เปนตน
 ความรูและมีสวนรวมในระบบการประกันคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยและกระบวนการ
hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ การดูแลรักษา
 ความรูเกี่ยวกับการใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost consciousness medicine)
เชน นโยบายการใชยาระดับชาติ บัญชียาหลักแหงชาติ การใชยาอยางสมเหตุผล เปนตน
 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย
 หลักการของการบริหารจัดการ
 บทบาทของการแพทยทางเลือก
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4) Practice-based learning
 ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
 การดูแลรักษาผูปวยแบบทีมสหวิชาชีพ
 การใชยาและทรัพยากรอยางสมเหตผุล
 การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง
 การสราง Clinical Practice Guideline (CPG)
 การปองกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
 การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค - การประเมินความพอใจของผปูวย
 การมีสวนรวมในองคกร เชน ภาควิชา/แผนก/กลุมงานโรงพยาบาล/สถาบัน/ราช วิทยาลัย
เปนตน
5. พื้นฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
6. เวชศาสตรอิงหลักฐานประจักษ
6.3 การทำวิจัย
ผูเขารับการฝกอบรมตองทำงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงาน โดยเปนผูวิจัยหลัก งานวิจัยดังกลาวตอง
ประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้
6.1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
6.1.2 วิธีการวิจัย
6.1.3 ผลการวิจัย
6.1.4 การวิจารณผลการวิจัย
6.1.5 บทคัดยอ
 คุณลักษณะของงานวิจยั
1. เปนผลงานที่ริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยที่ใชแนวคิดที่มีการศึกษามากอนทั้งในและตางประเทศ แตนำมาดัดแปลง
หรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน หรือการทำวิจัยแบบ meta-analysis
2. ผูเขารับการฝกอบรมและอาจารยผูดำเนินงานวิจัยทุกคน ตองผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคน หรือ
good clinical practice (GCP)
3. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ตองดำเนินงานวิจัยภายใตขอกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกตองและเหมาะสมกับคำถาม
วิจัย
 สิ่งที่ตองปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวย
1. เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดำเนินการทำวิจัยตามขอตกลงโดยเครงครัด
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูปวยหรือผูแทนเพื่อใหยินยอมเขารวมวิจัย ตองใหสำเนาแกผูปวยหรือผูแทนเก็บไว
1 ชุด
3. ใหทำการระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานะ การเขารวมงานวิจัยของผูปวย
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4. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว โดยการกระทำดังกลาวไมไดเปนสวนหนึ่งของ

การดูแลรักษาผูปวยตามปกติ ไมสามารถทำไดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวนไดมีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัย
แลว และผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดขึ้นกับผูปวยและผูดูแล
ผูปวย
5. กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดใหทำการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ หากมีผลลัพธที่
อาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดำเนินการแจงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพื่อวางแผนแจงผูที่
เกี่ยวของรับทราบตอไป
6. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไมสามารถปรึกษาได ใหยอนกลับไปใชหลักพื้นฐาน 3 ขอของจริยธรรมทางการแพทยใน
การตัดสินใจ คือ
6.1 การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลัก และการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับผูปวย
6.2 การเคารพสิทธิของผูปวย
6.3 การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคม ที่จะไดรับบริการทางการแพทยตามมาตรฐาน
 ขอบเขตความรับผิดชอบ
สาขาวิชาฯ มีกระบวนการเตรียมความพรอมใหกับผูเขารับการฝกอบรมในการทำวิจัย ตั้งแตการเตรียมโครงรางการ
วิจัย จนสิ้นสุดการทำงานวิจัยและจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อนำสงราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้สาขาวิชาฯ จะรายงานชื่อ
งานวิจัย อาจารยที่ปรึกษา และความคืบหนาของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กำหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อใหมีการกำกับ
ดูแลอยางทั่วถึง

กำหนดการดำเนินงานวิจัยแพทยประจำบานตอยอดสาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต
. กรณีการฝกอบรมที่ใชระยะเวลา 2 ป
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ชั้นปที่ 1
เตรียมคำถามงานวิจยั และติดตอ
อาจารยที่ปรึกษา
ขออนุมัตจิ าก Ethic Committee
นำเสนอ research proposal ภายใน
สถาบัน
เริ่มดำเนินงานวิจยั และรายงานความ
คืบหนาแกอ.ที่ปรึกษาเปนระยะ
นำเสนอ research proposal แก
สมาคมเวชบำบัดวิกฤต
ชั้นปที่ 2
ดำเนินงานวิจัย
จัดทำรายงานฉบับราง และสงบทคัดยอ
เพื่อนำเสนอในงาน RCPTหรืองาน
ประชุมของสมาคมเวชบำบัดวิกฤต
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พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

นำเสนอผลงานวิจัยตอสมาคมฯ
สงตนฉบับวิจยั แกสมาคมฯ

2. กรณีการฝกอบรมที่ใชระยะเวลา 1 ป
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ชั้นปที่ 1
เตรียมคำถามงานวิจยั และติดตอ
อาจารยที่ปรึกษา
ขออนุมัตจิ าก Ethic Committee
นำเสนอ research proposal ภายใน
สถาบัน
เริ่มดำเนินงานวิจยั และรายงานความ
คืบหนาแกอ.ที่ปรึกษาเปนระยะ
จัดทำรายงานฉบับราง และสงบทคัดยอ
เพื่อนำเสนอในงาน RCPT หรืองาน
ประชุมของสมาคมเวชบำบัดวิกฤต
นำเสนอผลงานวิจัยตอสมาคมฯ
สงตนฉบับวิจยั แกสมาคมฯ

6.4 จำนวนระดับชั้นการฝกอบรม
หลักสูตรแบงออกเปน 2 ระบบ กลาวคือ
1) ฝกอบรมระยะเวลา 2 ระดับชั้นป คือชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2
2) ระบบฝกอบรมระยะเวลา 1 ป

6.5 การบริหารกิจการและการจัดการฝกอบรม
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการหลักสูตรซึ่งมีหนาที่ รับผิดชอบและอํานาจในการบริหาร การจัดการ การประสานงาน และ
การประเมินผล สําหรับแตละขั้นตอน ของการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวยคณาจารยในสาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาอายุรศาสตร คณาจารยจากภาควิชาอายุรศาสตรจากสาขาฯ ที่เกี่ยวของ คณาจารย
จากภาควิชาตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ภาควิชาศัลยศาสตร และอาจารยผูทรงคุณวุฒจิ ากคณะกรรมการหลังปริญญา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ดังแสดงในภาคผนวกที่ 5
- จัดใหผูเขารับการฝกอบรมเขารวมกิจกรรมวิชาการดังตอไปนี้ โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่มีการอภิปราย และการ
สัมมนา
 Journal club (เนนเพิ่มการอานประเมิน และวิพากษ วารสาร การเรียนรูเรื่องเวชศาสตรเชิง
ประจักษ ผานการอภิปราย)
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-

-

-

-

 Topic review
 Morbidity/mortality conference
 Interdepartment conference
 Simulation training center and CPR center
 Chula Soft Cadaver surgical training center
จัดใหมีการอยูเวรนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการรวมกัน ไมเกิน 7 เวรตอเดือน
จัดใหหอผูปวยตอไปนี้เปนหอผูปวยวิกฤตตามหลักสูตร
 หอผุปวยวิกฤตอายุรกรรม 1 และ 2 อาคารภูมิสริ มิ ังคลานุสรณ ชั้น 10
 หอผูปวยวิกฤตศัลยกรรม อาคารภูมิสริ ิมังคลานุสรณ ชั้น 5
 หอผูปวยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ ตึกสก. ชั้น 5
 หอผูปวยวิกฤตประสาทศัลยศาสตร ตึกสก. ชั้น 8
 หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) อาคารภูมิสริ มิ ังคลานุสรณ ชั้น 4
ผูเขารับการฝกอบรมมีบทบาทหนาที่ในการดูแลผูปวยวิกฤต รวมกับทีมแพทยประจำบานอายุศาสตร วิสัญญี หรือ
ศัลยกรรม โดยอยูในความกำกับดูแลของอาจารยประจำวอรด ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยสามารถปรึกษาผูปวยได
ตลอดเวลา
ในกรณีที่ผรัู บการฝกอบรมลา ระยะสั้นเชน ลากิจ หรือลาปวย ใหแพทยประจำบานประจำหอผูปวยปฏิบัติงานรวมกับ
อาจารยประจำวอรด โดยไมตองจัดคนแทน แตในกรณีเปนการลาระยะยาวเชนลาคลอดบุตร ใหจัดใหผูเขารับการ
ฝกอบรมทานอื่นสลับตารางการหมุนเวียนมาปฏิบัติหนาที่แทนในชวงดังกลาว และเมื่อการลาของผูเขารับการฝกอบรม
สิ้นสุดลง ใหกลับมาปฏิบัตหิ นาที่ไดตามปกติในชวงเวลาที่สลับ
จัดใหเบิกคาอยูเวรนอกเวลาราชการตามเกณฑ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กำหนดสวัสดิการดานที่อยูอาศัย และการรักษาพยาบาลตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6.6 การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลผูรับการฝกอบรม ประกอบดวย
6.6.1 แจงกระบวนการประเมินผลใหผูเขารับการฝกอบรมทราบตอนปฐมนิเทศ
6.6.2 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม การเลื่อนชั้นป การยุตกิ ารฝกอบรม และกระบวนการ
อุทธรณ
6.6.2.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม
o มิติที่ 1 การประเมิน EPA (ภาคผนวก 3)
o มิติที่ 2 การเขารวมกิจกรรมวิชาการของสถาบันและสมาคม ฯ
o มิติที่ 3 คะแนนสอบซึ่งจัดโดยสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแหงประเทศไทย
6.6.2.2 Achievable EPAs ในแตละชั้นป
ผลการประเมินนำไปใชในกรณี ตอไปนี้
1) เพื่อเลื่อนระดับชั้นป โดยเกณฑผานตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ประกาศกำหนด
กอนการเขาฝกอบรม
2) เพื่อใชพิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ
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6.6.2.3 เกณฑการเลื่อนชั้นป
o ปฏิบัติงานไดไมต่ำกวารอยละ 80 ของระยะเวลาที่กำหนด
o ผานการประเมินตามมิตติ างๆ ที่กำหนดในหลักสูตร โดยไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 ของแตละ
มิติ
o ผานเกณฑการประเมิน EPA
o ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามขอกำหนดของสถาบันฝกอบรมไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบัน
ฝกอบรม
6.6.2.4 แนวทางการดำเนินการกรณีไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นป
o ตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสวนที่สถาบันกำหนด แลวทำการประเมินซ้ำ ถาผานการประเมินจึง
สามารถเลื่อนชั้นปได
o ถาไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ป หรือไมผานการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเขาสอบวุฒิบัตร
ตองปฏิบัติงานในระยะชั้นปเดิมอีก 1 ป
o หลังจากปฏิบตั งิ านซ้ำในชั้นปเดิมอีก 1 ป แลวยังไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นป ใหยุติการ
ฝกอบรม
6.6.2.5 การดำเนินการสำหรับผูที่ไมผานการประเมิน
o แจงผลการประเมินใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบเปนลายลักษณอักษรในแบบประเมินผลของ
ราชวิทยาลัยฯ พรอมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การกำกับดูแล และ
การประเมินผลซ้ำ
o เมื่อผูเขารับการฝกอบรมลงชื่อรับทราบจะจัดสงสำเนาผลการประเมินชุดหนึ่งใหอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบราชวิทยาลัยฯ
6.6.2.6 การดำเนินการเพื่อยุติการฝกอบรม
6.6.2.6.1 การลาออก ผูเขารับการฝกอบรมตองทำเรื่องชี้แจงเหตุผลกอนพักการปฏิบัติงาน
ลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห เมื่อสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหพักการปฏิบัติงานแลวจึง
แจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบ และแจงตอแพทยสภา
พรอมความเห็นประกอบวาสมควรใหพักสิทธิ์การสมัครเปนผูเขารับการฝกอบรมเปน
เวลา 1 ปในปการศึกษาถัดไปหรือไม โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและ
คำชี้แจงจากสถาบันฝกอบรม การลาออกจะถือวาสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากแพทย
สภา
6.6.2.6.2 การใหออก
6.6.2.6.2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรายแรงจน
กอใหเกิดผลเสียตอผูปวยหรือตอชื่อเสียงของสถาบันฝกอบรม
6.6.2.6.2.2 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไมมีการปรับปรุง
พฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทำซ้ำภายหลังการภาคทัณฑ
6.6.2.6.2.3 เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาเมื่อสถาบัน
ฝกอบรมเห็นสมควรใหออก ใหทำการแจงผูเขารับการฝกอบรมรับทราบพรอม
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ใหพักการ ปฏิบัติงาน แลวทำเรื่องแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
ซึ่งจะตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนจำนวน 3 คน ประกอบดวยตัวแทนจากอนุ
สาขาเวชบำบัดวิกฤตจากสถาบันฝกอบรมอื่นจำนวน 1 คน และกรรมการ
ภายในสถาบันจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห
ภายหลังจากไดรับ เรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนำเสนอตอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถาสมควรใหออกจึงแจง
ตอแพทยสภาจนเมื่อไดรับการอนุมัติจึงถือวาการใหออกสมบูรณ ถาเห็นวายังไม
สมควรใหออกจึงสงเรื่องคืนใหสถาบันฝกอบรมพรอมคำแนะนำ
6.6.2.7 กระบวนการอุทธรณ สาขาวิชาฯ อนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรม ยืน่ อุทธรณ ผลการประเมิน
ระหวางการฝกอบรมไดโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
6.6.2.7.1 กรอกคำรองใหครบถวน เสนอหัวหนาสาขาวิชาฯ
6.6.2.7.2 นำเรื่องเขาที่ประชุม อนุกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณา และกำหนดรายละเอียดตาม
ลักษณะการอุทธรณ เพื่อเปนแนวทางใหทีมคณะทำงานดำเนินการ
6.6.2.7.3 ตั้งคณะทำงานยอยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และเสนอรายงานขอสรุปของ
คณะทำงานตอ ที่ประชุม อนุกรรมการหลักสูตร
6.6.2.7.4 อนุกรรมการฯ พิจารณาตัดสินผลการอุทธรณ
6.6.3 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชบำบัดวิกฤต
ประกอบดวยการผานการฝกอบรมตามหลักสูตร การสอบ และ งานวิจัย
 คุณสมบัติเพื่อรับการเสนอชื่อเขาสอบเพื่อวุฒิบัตรโดยสถาบันฝกอบรม
1) ผานคุณสมบัติการประเมินเพื่อเลือ่ นระดับชั้นปครบทั้ง 3 ขอ
2) มีพฤติกรรมตามวิชาชีพที่เหมาะสม
3) สงผลงานวิจยั ภายในกำหนดเวลา
 วิธีการสอบ แนวทางการประเมินผลใหมีการทดสอบ ประกอบดวย
1) ภาคขอเขียน ขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) และ ขอสอบประเภท
อื่นตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ประกาศกำหนดกอนวันสอบอยางนอย 6 เดือน
2) ภาคปฏิบตั ิ หรือ ปากเปลา โดยรูปแบบและระยะเวลาที่ใชเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯประกาศกำหนดกอนวันสอบอยางนอย 6 เดือน
 เกณฑการตัดสิน
การผานการประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวช
บำบัดวิกฤต ตองผานเกณฑทั้งภาคขอเขียน ภาคปฏิบตั ิ/ปากเปลา และงานวิจัย
1) เกณฑการตัดสินภาคขอเขียน ใชหลักอิงเกณฑตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
ประกาศกำหนดกอนวันสอบอยางนอย 6 เดือน
2) เกณฑการตัดสินภาคปฏิบตั ิ/ปากเปลา ใชหลักอิงเกณฑตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
ฯ ประกาศกำหนดกอนวันสอบอยางนอย 6 เดือน
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6.6.4






3) เกณฑการตัดสินงานวิจัย ใชหลักอิงเกณฑตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ประกาศ
กำหนดในปการศึกษาที่เริ่มเขารับการฝกอบรม หากไมผานใหทำการแกไขตามคำแนะนำของ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ใหเสร็จสิ้นกอนวันสอบภาคปฏิบัติเมื่อจบการฝกอบรมป
สุดทาย
การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ
ผูสมัครสอบจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2525 และไดทำงานสาขาเวชบำบัดวิกฤตมาไมนอยกวา 5 ป ในสถาบันที่ราชวิทยาลัยรับรอง โดยเปนสถาบัน
ที่มีศักยภาพเทียบเทากับเกณฑขั้นต่ำในการเปดการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมได ทั้งนี้ไมนับเวลาในการ
ฝกอบรมสาขาเวชบำบัดวิกฤต และสาขาที่เกี่ยวของ
มีผลงานวิจยั หรือบทความปริทรรศ 1 เรื่อง ที่ไดรับการตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
การสอบจะใชขอสอบและเกณฑการตัดสินเชนเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
สำหรับแพทยทีไ่ ดรับวุฒิบัตรสาขาเวชบำบัดวิกฤตจากตางประเทศทีแ่ พทยสภารับรอง (ที่ยังไมหมดอายุ) จะ
ทำการสอบเพียงการสอบสัมภาษณอยางเดียว

7 การรับและคัดเลือกผูรับการฝกอบรม
7.1 คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรม ตองเปนผูทีม่ ีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคหรือความพิการอัน
เปนอุปสรรคตอการฝกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อางอิงตามประกาศกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย เรือ่ ง “คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.
2559”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่แพทยสภากำหนด แบงประเภทผูเขาฝกอบรมเปน 4 ประเภท ดังนี้
7.1.1 เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวฒุิบตัรฯ สาขาอายรุศาสตร, ศัลยศาสตร, วิสญ
ั ญีวิทยา, อายุรศาสตรโรค
ระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, อายุรศาสตรโรคหัวใจ, ประสาทศัลยศาสตร
7.1.2 ขณะยื่นใบสมัครเขารับฝกอบรมเปนแพทยประจำบานปสุดทายในการฝกอบรมเพื่อวุฒิบตัรฯ สาขา
อายุรศาสตร, ศัลยศาสตร, วิสญ
ั ญีวิทยา, อายุรศาสตรโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤฤตโรคระบบ
การหายใจ, อายรุศาสตรโรคหัวใจ, ประสาทศัลยศาสตร
7.1.3 ขณะยื่นใบสมัครเขารับฝกอบรมเปนผูมีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมตั หิ รือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร,
ศัลยศาสตร, วิสัญญีวิทยา, อายุรศาสตรโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ,
อายุรศาสตรโรคหัวใจ, ประสาทศัลยศาสตร
7.1.4 เปนผูไดรับวฒุิบตั รฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน หรือ หนังสืออนุมตั ิฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน เฉพาะที่ผาน
การฝกอบรมจากตางประเทศและไดปฏิบตั งิ านในสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินแบบเต็มเวลาอยางนอย 1 ป
โดยนับถึงวันเปดการฝกอบรมเวชบำบัดวิกฤต
7.2 การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
แนวทางการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม คือ
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1) แตงตั้งกรรมการคัดเลือกซึ่งเปนตัวแทนจากสหภาควิชาหลัก กลาวคือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชา
อายุรศาสตร และภาควิชาศัลยศาสตร ซึ่งเปนอาจารยแพทยในหนวยวิชาฯ ที่มีประสบการณ และไมมี
สวนไดสวนเสียตอผูสมัคร
2) การคัดเลือกใชการสัมภาษณเปนรายบุคคล โดยมีแบบฟอรมการใหคะแนน และน้ำหนักคะแนนตาม
ระบบในแบบฟอรม
3) กรรมการแตละทานมีอสิ ระในการใหคะแนนผูสมัครแตละทาน และทำการเลือกผูสมัครที่เห็นวามี
คุณสมบัติเหมาะสม โดยไมคำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ และศาสนา ของผูสมัคร ตามจำนวนศักยภาพ เพื่อ
นำมาใหคะแนนในภาพรวมตอไป
4) คัดเลือกผูสมัครที่มคี ะแนนในภาพรวมตามลำดับมาก ไปนอย ตามจำนวนศักยภาพที่สามารถรับได
5) ผูสมัครที่มีความพิการทางรางกาย ทางกรรมการจะพิจารณาถึงผลกระทบของความพิการนั้นตอ
ประสิทธิภาพการดูแลผูปวยวิกฤต และความปลอดภัยของผูปวยวิกฤตเปนหลัก การตัดสิน รับหรือไม
รับเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
6) ผูสมัครที่มีโรคประจำตัวที่ยังตองไดรับการรักษาตอเนื่อง ทั้งโรคทางกาย และทางจิตเวช ไมเปนอุปสรรคใน
การรับคัดเลือก เวนแตวาทางคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวพบวาอาจจะสงผลตอการดูแล และความ
ปลอดภัยของผูปวยวิกฤติ และเปดโอกาสใหผูสมัครสามารถอุทธรณผลไดตามกระบวนการของคณะ

แพทยศาสตร
7) มีการแจงผลการคัดเลือกใหผูเขารับการอบรมทราบ
7.3 จำนวนผูเขารับการฝกอบรม
สาขาวิชาฯ สามารถรับผูเขาฝกอบรมไดเต็มที่ช้นั ปละ 7 ทาน ตามศักยภาพที่ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยอายุร
แพทย
8 อาจารยผูใหการฝกอบรม
8.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลการฝกอบรม
หนวยวิชาฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการการฝกอบรม โดยประธานการฝกอบรมจะตองเปนผูปฏิบัติงานดานเวช
บำบัดอยางนอย 5 ป ภายหลังไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรูความชำนาญในการแสดงความรูเวช
กรรมอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ดังแสดงในภาคผนวกที่ 5
8.2 คุณสมบัติและจำนวนอาจารยผูใหการฝกอบรม
 อัตราสวนของอาจารยผูใหการฝกอบรมเต็มเวลา หรือเทียบเทา ตอ ผูรับการฝกอบรมเทากับ จำนวนอาจารย -1
 อาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา
คุณสมบัติ
1. เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจำ รวมทั้งอาจารยเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรหรือหนวยงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และไดรับอัตราเงินเดือนในอัตราเต็ม
เวลา
2. ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาเวชบำบัดวิกฤต หรือของแพทยสภา และเปนสมาชิกราชวิทยาลัยอายุร
แพทยฯ
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รายชื่อผูฝกอบรมเต็มเวลา
1. ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร
2. ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแกว
3. ผศ.(พิเศษ)พ.ต.ต.นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี
4. รศ.พญ.กัญญา คำวิลยั ศักดิ์
5. อ.พญ.มนัสนันท คงวิบูลยวุฒิ
6. ผศ.(พิเศษ)พญ.นลิน โชคงามวงศ
7. รศ.นพ.ศุภฤกษ ปรีชายุทธ
8. อ.พญ.มนวสี ปาจีนบูรวรรณ
 อาจารยผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลา
คุณสมบัติ
1. เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางประเภทบางเวลาอยางนอยครึง่ เวลา และไดรับเงินเดือน ตามสัดสวน
งาน ใหนับเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจาง หรือ ผูที่ปฏิบัติงานอยูที่สถาบันอื่น หรืออาจารยเกษียณอายุ
ราชการ หรืออาจารยแผนกอื่นมาชวยสอนบางเวลา โดยไมไดมีสญ
ั ญาจางจากหนวยงาน
2. ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาเวชบำบัดวิกฤต หรือของแพทยสภา และเปนสมาชิกราชวิทยาลัยอายุร
แพทยฯ
รายชื่อผูฝกอบรมไมเต็มเวลา
1. รศ.พญ.คุณวรรณา สมบูรณวิบลู
2. รศ.พญ.อรนุช เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย
1. ดานการศึกษา และการเรียนการสอน
a. สอนภาคทฤษฎีตามที่สาขากำหนด
b. สอนภาคปฏิบัติ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนขางเตียง (bedside teaching) ในหอผูปวย
วิกฤต
c. ใหความรูผูฝกอบรม ผานการอภิปรายในกิจกรรมวิชาการตางๆ
d. เปนกรรมการใน อนุกรรมการการศึกษา หลักสูตรเวชบำบัดวิกฤต โดยรับผิดชอบงานการศึกษา
ไดแก
i. งานกำกับดูแลหลักสูตร
ii. งานประเมินผลหลักสูตร และผูเขารับการฝกอบรม
iii. งานพัฒนาแหลงเรียนรู
iv. งานอาจารยที่ปรึกษา
2. ดานงานบริการ
a. รวมดูแลผูปวยวิกฤต ไปพรอมทีมผูเขารับการฝกอบรมเวชบำบัดวิกฤต
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3. ดานการวิจัย
a. เปนที่ปรึกษางานวิจัยใหกับแพทยผูเขาฝกอบรม
b. ดำเนินงานวิจัยตามเกณฑของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 นโยบายการคัดเลือกอาจารย
สาขาวิชาฯ พิจารณาคัดเลือกอาจารยโดยพิจารณาจาก
1. ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาเวชบำบัดวิกฤต หรือของแพทยสภา และเปนสมาชิกราชวิทยาลัย
อายุรแพทยฯ
2. มีคุณสมบัติของความเปนครูแพทย
3. มีจริยธรรม และคุณธรรม
4. มีทักษะการทำวิจัย
5. มีความเปนมืออาชีพ
 สาขาวิชาจัดใหมีการประเมินอาจารยโดยผูเขารับการฝกอบรม และจัดใหมีการประชุมทีมอาจารย เพื่อ
รวมกันพัฒนาการศึกษาเปนประจำทุกเดือน รวมทั้งมีนโยบายใหอาจารยไดรับการฝกอบรมทางแพทยศาสตร
ศึกษา
 มีการประเมินอาจารยตามภาระงานที่ไดกำหนดไวทั้ง ดานการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ โดย
ผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน

9 ทรัพยากรทางการศึกษา
1. จัดใหหอผูปวยดังตอไปนีเ้ ปนแหลงเรียนรูภาคปฏิบตั ิ
1) หอผูปวยวิกฤตศัลยกรรม ตึกภูมิสริ ิมังคลานุสรณชั้น 5
2) หอผูปวยวิกฤตอายุรกรรม 1 และ 2 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณชั้น 10
3) หอผูปวยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ ตึกสก.ชั้น 5
4) หอผูปวยวิกฤตประสาทศัลยศาสตร ตึกสก.ชั้น 8
5) หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ตึกภูมิสริ ิมังคลานุสรณชั้น 4
2. จัดใหมีตำราเวชบำบัดวิกฤต ในหองสมุดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตำราเวชบำบัดวิกฤตในผูปวย
ศัลยกรรม ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบตอเนื่องในผูปวยวิกฤต รวมถึงตำราอิเล็คโทรนิก
3. จัดใหมี computer แบบตั้งโตะ ในหองพักผูเขารับการฝกอบรม เพือ่ สามารถคนหาขอมูลทางระบบ online
4. ผูเขารับการฝกอบรมทุกทานจะมีบัญชีผใชของจุ
ู
ฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและบัญชีผูใชของคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำไปใชประโยชนไดดังตอไปนี้
1) สืบคนวารสารตางประเทศ โดยไมเสียคาใชจาย (เฉพาะวารสารที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสมาชิก)
2) ใชบริการ online ผานคณะฯ หรือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดแก บริการดาวนโหลดเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัย
electronic journal E-book การรับทราบขาวสาร หรือนโยบายของคณะ การบริการดาวนโหลดซอฟแวร ผาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชน endnote Microsoft office หรือ SPSS เปนตน
3) ใชบริการ electronic medical record (EMR) เพื่อการสืบคนขอมูลผูปวย สำหรับการบริบาล และการวิจัย
5. สาขาวิชามีอุปกรณทั้งอุปกรณพื้นฐาน และอุปกรณที่มีความกาวหนา สำหรับการบริบาลผูปวยอยางเพียงพอ อาทิเชน
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1) เครื่องอัลตราซาวด สำหรับใชประเมินผูปวยวิกฤต ประจำทุกหอผูปวย
2) เครือ่ งชวยหายใจประเภทพื้นฐาน
3) เครื่องประเมินการไหลเวียนโลหิต ไดแก
i) Pulmonary artery catheter monitoring
ii) Transpulmonary thermodilution cardiac output
iii) Pulse contour analysis
iv) Extra-vascular lung water
4) มีเครื่องมือสำหรับทำ extracorporeal life support ไดแก
i) CRRT
ii) ECMO
iii) IABP
6. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดผานการรับรองคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน hospital accreditation
และมีจำนวนผูปวยในชวง 3 ปยอนหลังดังตอไปนี้
จำนวนผูปวยหนัก
2559
2560
2561
อายุรกรรม (ราย)
1,026
1,084
1,094
ศัลยกรรม (ราย)
1,282
1,370
1,508
7. สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีทมี ดูแลผูปวยวิกฤต ซึ่งประกอบดวย
ทีมแพทย ทีมพยาบาล ทีมเภสัชกร โดยรวมกันดูแลผูปวยเปนประจำทุกวัน
8. ระบบ Patient care team (PCT) และ Clinical lead team (CLT) ซึ่งเปนทีมสาขาวิชาชีพ ตามมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยผูเขารับการฝกอบรม จะมีบทบาทในการรวมในการพัฒนาและปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับบุคลากรวิชาชีพอื่น

9. ความรูและการประยุกตความรูพืน้ ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชาที่ฝกอบรม มีการบูรณาการและ
สมดุลระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอ
10. การนําความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทำแผนฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม การประเมิน
การฝกอบรม
11. จัดใหมีการฝกอบรมในสถาบันอื่น ภายในประเทศตามที่ระบุไวในหลักสูตร ตลอดจนระบบการโอนผลการฝกอบรม
10 การประเมินแผนงานฝกอบรม
สาขาวิชามีระบบการประเมินแผนงานฝกอบรมดังนี้
1) การประเมินแผนงานฝกอบรมระหวางปการศึกษา
i) สรางระบบรับฟงเสียงสะทอนจากผูเขารับการฝกอบรม และอาจารย และเก็บรวบรวมขอมูล นำเขาที่ประชุม
การศึกษาตามความเรงดวน
ii) ผูรับการฝกอบรม หรือ อาจารย สามารถเสนอวาระเพื่อปรับแผนงานฝกอบรมในที่ประชุมการศึกษาได
iii) มีการประชุมการศึกษาเปนประจำทุกเดือน
2) การประเมินแผนงานฝกอบรมเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
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i) จัดทำแบบประเมินซึ่งครอบคลุมตามหัวขอตอไปนี้ ใหผูเกี่ยวของเปนผูประเมิน ไดแก ผูรับการฝกอบรม
ผูรวมงานระดับตางๆ อาจารยในสาขาวิชา และนอกสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
(1) พันธกิจของแผนงานฝกอบรม
(2) สัมฤทธิผลการเรียนรูที่พึงประสงค
(3) แผนฝกอบรม
(4) ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนฝกอบรม
(5) การวัดและประเมินผล
(6) พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม
(7) ทรัพยากรทางการศึกษา
(8) คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
(9) ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ
(10) แผนงานฝกอบรมรวม/สมทบ
(11) ขอควรปรับปรุง
11. การทบทวนและการพัฒนา
ภาควิชาฯ ไดรับการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของผูเขารับการฝกอบรมและผูใชแพทยเวชบำบัด
วิกฤตผานระบบการประเมินของฝายการศึกษาหลังปริญญาและการศึกษาตอเนื่อง ของคณะแพทยศาสตร โดยภาควิชา
ฯ ไดนำขอมูลดังกลาวรวมกับผลการประเมินการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม ความพึงพอใจของผูรวมงาน ผูปวย และ
ผูใชแพทยเวชบำบัดวิกฤตเพื่อนำมาทบทวน พัฒนา ผานการสัมมนาของหนวยเวชบำบัดวิกฤต และภาควิชา ปละ 1 ครั้ง
ภาควิชาฯ จะจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะ ทุก 2 ป โดยมีการ
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสำเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ และภาควิชาฯ จะแจงผลการทบทวน และพัฒนาให
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแหงประเทศไทย รับทราบตามลำดับ
สมาคมเวชบำบัดวิกฤต และราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม
และทบทวน /พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยทุก 5 ป และแจงผลการทบทวน/พัฒนาใหแพทย
สภารับทราบ
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
12.1 โครงสรางการบริหารหลักสูตรประกอบดวย
i) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลหลักสูตร ประกอบดวยสหสาขาและสหภาควิชาฯ ขึ้นกับคณะกรรมการวิกฤต
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทำหนาที่กำกับดูแลหลักสูตร
ii) คณะทำงานยอยกำกับดูแลการฝกอบรม หลักสูตรเวชบำบัดวิกฤต ประกอบดวยสหสาขา และสหภาควิชาฯ
ขึ้นกับคณะอนุกรรมการกำกับดูแลหลักสูตร ทำหนาที่ขับเคลื่อนหลักสูตร และเปนตัวแทนคณะอนุกรรมการฯ
ในการชวยกำกับดูแลหลักสูตร
iii) หนวยเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา ทำหนาทีธ่ ุรการในหลักสูตร
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12.2 ลักษณะการดำเนินงาน
i) กำหนดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลหลักสูตรชุดใหญทุก 1 ป
ii) กำหนดใหมีการประชุมคณะทำงานยอยกำกับดูแลการฝกอบรม หลักสูตรเวชบำบัดวิกฤต ทุก 3
เดือน และรายงานตอคณะอนุกรรมการฯ กำกับดูแลหลักสูตรชุดใหญทุก 1 ป
12.3 บทบาทหนาที่คณะทำงานกำกับดูแลหลักสูตร
i) บริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กำหนดไวในดานตางๆไดแก
(1) การรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม
(2) กระบวนการฝกอบรม
(3) การวัดและประเมินผล
ii) บริหารจัดการเรื่องงบประมาณทางการศึกษา โดยจัดทำแผนงบประมาณประจำปการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการฝกอบรม
12.4 บริหารจัดการบุคลากรในสาขาฯ ใหมีหนาที่ทางดานการศึกษา และสนับสนุนใหมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น
12.5 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีสาขาทีม่ คี วามเชี่ยวชาญทางการแพทย และหนวย
สนับสนุนดานอื่นๆครบถวนตามขอบังคับแพทยสภา อาทิเชน ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาศัลยศาสตร ฝายงานตางๆไดแก งานแพทยศาสตรศึกษา ฝายการศึกษาหลังปริญญา ฝายวิเทศน
สัมพันธ เปนตน

13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
 จัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรมเปนประจําตามแผนของฝายการศึกษาหลังปริญญา
ทุก 2 ป
 มีการประกันคุณภาพการฝกอบรมโดยราชวิทยาลัยที่กํากับดูแลการฝกอบรมสาขานั้นตามระบบ กลไกและเกณฑที่
แพทยสภากำหนด อยางนอยทุก ๕ ป
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ภาคผนวก 1
รายละเอียด competencies และ curriculum mile stones
สมรรถนะตามหลักสูตร
1. การบริบาลผูปวย (Patient Care)
2. ความรูและทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills)
3. ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
4. การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
5. วิชาชีพนิยม (Professionalism)
6. การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)
ระดับขีดขั้นสามารถ (mile stones)
ขั้น 1 ใหเปนผูสังเกตการณเทานั้น ไมอนุญาตใหปฏิบัติ
ขั้น 2 สามารถปฏิบตั ิไดภายใตการกํากับดูแลอยางเต็มที่
ขั้น 3 สามารถปฏิบตั ิเองไดภายใตการแนะนำกํากับดูแล
ขั้น 4 สามารถปฏิบตั ิเองไดโดยไมตองแนะนำกํากับดูแล
ขั้น 5 ใหการกำกับดูแลผูอื่นปฏิบตั ิได
ตารางแสดง mile stones competency 1 และ 2
ชั้นป
ชั้นปที่
ชั้นปที่
Level
Level
1
2

สมรรถนะ (competencies)
1. สมรรถนะการบริบาลผูปวยวิกฤต (Critically ill Patient Care)

1.1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การ
รวบรวมขอมูล สำหรับนำมาคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เพื่อนำไปสูการ
ตัดสินใจใหการดูแลรักษาผูปวยวิกฤตอยางเหมาะสม (PC1)
Non-complicated cases
acute respiratory failure
Shock
Trauma
Complicated cases
acute respiratory failure
Shock
28

√
√
√

4
4
4

√
√
√

4
4
4

√
√

3
3

√
√

4
4

Trauma
Cardio-pulmonary arrest
Common medical problem
Uncommon medical problem

√
√
√
√

3
4
4
3

√
√
√
√

4
4
4
4

√
√
√

4
4
4

√
√
√

4
4
4

√
√
√
√
√
√

3
3
3
4
4
3

√
√
√
√
√
√

4
4
4
4
4
4

√
√
√

4
4
4

√
√
√

4
4
4

√
√
√
√

3
3
3
4

√
√
√
√

4
4
4
4

√

4

√

4

1.2. สามารถใหการบำบัดรักษาภาวะวิกฤตไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย
(PC2)
Non-complicated cases
acute respiratory failure
Shock
Trauma
Complicated cases
acute respiratory failure
Shock
Trauma
Cardio-pulmonary arrest
Common medical problem
Uncommon medical problem

1.3. มีความสามารถในการปองกัน และดูแลภาวะแทรกซอนในผูปวยวิกฤต
รวมทั้งการวางแผนการดูแลผูปวยในระยะยาวตอไป (PC3)
Common complication
Complication in critical medical patients
Complication in critical surgical patients
Post-operative critical complication
Complicated complication
Complication in critical medical patients
Complication in critical surgical patients
Post-operative critical complication

1.4. สามารถกำกับดูแลบันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณ (PC4)
2. ความรูและทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge &
Procedural Skills)

2.1. มีความรู มีความเชี่ยวชาญทางดานทักษะ และหัตถการดานเวชบำบัดวิกฤต มี
ความสามารถทำหัตถการชวยชีวิตผูปวยและพยุงอวัยวะตามหลักฐาน
การแพทยเชิงประจักษและความจำเปน (MK2)
ทักษะการทำอัลตราซาวด
29

ทักษะการใสสายสวนเสนเลือดดำ
ทักษะการใสสายสวนเสนเลือดแดง
ทักษะการทำ CPR และ TTM

√
√
√

30

4
4
3

√
√
√

4
4
4

รายละเอียด competency

ภาคผนวก 2
Curriculum mapping

1. PC: การบริบาลผูปวย (Patient Care)
1.1. PC1: มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การรวบรวมขอมูล สำหรับนำมาคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เพื่อนำไปสูการตัดสินใจให
การดูแลรักษาผูปวยวิกฤตอยางเหมาะสม
1.2. PC2: สามารถใหการบำบัดรักษาภาวะวิกฤตไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย
1.3. PC3: มีความสามารถในการปองกัน และดูแลภาวะแทรกซอนในผูปวยวิกฤต รวมทั้งการวางแผนการดูแลผูปวยในระยะยาวตอไป
1.4. PC4: สามารถกำกับดูแลบันทึกรายงานผูปวยไดอยางสมบูรณ
2. MK: ความรูและทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills)
2.1. MK1: มีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน และความรูทางคลินิกดานเวชบำบัดวิกฤตทีส่ อดคลองกับความตองการดานสุขภาพของประเทศ
2.2. MK2: มีความรู มีความเชี่ยวชาญทางดานทักษะ และหัตถการดานเวชบำบัดวิกฤต มีความสามารถทำหัตถการชวยชีวิตผูปวยและพยุงอวัยวะตามหลักฐานการแพทยเชิง
ประจักษและความจำเปน
3. ICS: ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
3.1. ICS1: สามารถนำเสนอขอมูลผูปวย และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
3.2. ICS2: สามารถถายทอดความรูและทักษะ ใหนักศึกษาแพทย แพทยประจำบาน และบุคลากรทางการแพทย
3.3. ICS3: สื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเมตตาเคารพในการตัดสินใจและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
3.4. ICS4: มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทำงานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ
3.5. ICS5: เปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำแกแพทยและบุคลากรอื่น
4. PBL: การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบตั ิ (Practice-based Learning and Improvement)
4.1. PBL1: สามารถดำเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขที่มคี ณ
ุ ภาพและตอบสนองตอปญหาของประเทศ
4.2. PBL2: เรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษทางการแพทย (evidence-based medicine)
5. PRO: วิชาชีพนิยม (Professionalism)
5.1. PRO1: มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกของความเปนแพทย
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5.2. PRO2: มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learning)
5.3. PRO3: มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
5.4. PRO4: มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย
6. SBP: การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)
6.1. SBP1: มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพ นโยบายการบริหารจัดการในหออภิบาลผูปวยวิกฤต ตลอดจนยาและเวชภัณฑทางเวชบำบัดวิกฤตของประเทศ
6.2. SBP2: มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย
6.3. SBP3: มีความรูความเขาใจในเรือ่ งการใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบท
ของ การบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ

Competency Lecture/class Bedside
room/WS teaching
1. PC
1.1. PC1
1.2. PC2
1.3. PC3
1.4. PC4
2. MK

√
√
√

Ward
round
√
√
√
√

Learning experiences
Activities
Topic
Journal
InterdepartMM
review
club
-ment conf.

√
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√

PCT

Selflearning

Evaluation

EPA 1, EPA2

2.1. MK1
2.2. MK2
3. ICS
3.1. ICS1
3.2. ICS2
3.3. ICS3
3.4. ICS4
3.5. ICS5
4. PBL
4.1. PBL1
4.2. PBL2
5. PRO
5.1. PRO1
5.2. PRO2
5.3. PRO3
5.4. PRO4
6. SBP
6.1. SBP1
6.2. SBP2
6.3. SBP3
Evaluation

√
√ (N/A)

√
√

√

√
√

√

√

√

EPA 2, activity from 3
Eval. Form C
Internal formative MCQ, EPA 5
Eval. Form D
Eval. Form C,D

√
√ (N/A)

√
√
√
√
√

√ (N/A)

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√ (N/A)

Internal
formative
MCQ

√
√
Eval.
Form B
(B=EPA
1,2,4,5)

Eval.
Form
A,C,D

Activity
form 1

Activity
form 2

Activity Activity from
form 3
3

หมายเหตุ
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Internal formative MCQ exam
Eval. Form A

√
√
PCT eval.
form

Internal
formative
MCQ,
portfolio

Eval. Form E
EPA 1,2
EPA 4
Portfolio
EPA 4, Eval. form C,D
Activity form 1,2,3
EPA 4
PCT eval. form
EPA 5, PCT eval. form

1.
2.
3.
4.
5.

Evaluation form A : แบบฟอรมประเมินทักษะการทำหัตถการ
Evaluation form B : แบบฟอรมในการประเมิน EPA 1,2,4,5 โดยอาจารย attending ICU ในแตละ rotation
Evaluation form C : แบบประเมินผูเขารับการฝกอบรม โดยแพทยประจำบาน
Evaluation form D : แบบประเมินผูเขารับการฝกอบรมโดยผูรวมงานอื่นๆ
Evaluation form E : แบบประเมินผูเขารับการฝกอบรม เกี่ยวกับการทำวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
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ภาคผนวก 4
โรคหรือภาวะทางเวชบำบัดวิกฤตที่สำคัญ
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ภาคผนวก 5
รายชื่อคณะกรรมการการฝกอบรม
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

หัวหนาภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา
รศ.พญ.คุณวรรณา สมบูรณวิบลู ย
รองหัวหนาภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา ฝายการศึกษาหลังปริญญา
ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร
ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแกว
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ
ผศ.(พิเศษ)พ.ต.ต.นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี
ผศ.นพ.กมล แกวกิตติณรงค
รศ.พญ.กัญญา คำวิลัยศักดิ์
รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ

รศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม
พญ.วรวรรณ ศิริชนะ
พญ.มนัสนันท คงวิบูลยวุฒิ
ผศ.(พิเศษ)พญ.นลิน โชคงามวงศ
พญ.มนวสี ปาจีนบูรวรรณ
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

