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1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิชาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship training in Pediatric Anesthesia

2. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Anesthesia
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
ว.ว. อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
(ภาษาอังกฤษ) Diploma Thai Subspecialty Board of Pediatric Anesthesia

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายใต้ การกากับของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย และ แพทยสภา
4. พันธกิจของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ปั จจุบนั นี ้เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างก้ าวกระโดด ทาให้ สามารถทาผ่าตัดหรื อ
หัตถการในผู้ป่วยเด็กที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น ร่วมกับลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยเด็ก จึงจาเป็ นต้ องมีวิสญ
ั ญี
แพทย์เฉพาะสาหรับผู้ป่วยกลุ่มนี ้ ซึ่งต้ องมี ความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ ร่ วมกับเจตคติที่ดี
ความละเอียดและอ่อนโยน ทาให้ สามารถพัฒนาการบริ การและสร้ างองค์ความรู้ ทางวิชาการได้
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อย่างยัง่ ยืน ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ สร้ างหลักสูตร
การฝึ กอบรมนี ้ขึ ้น โดยมีพนั ธกิจคือ ผลิตวิสัญญีแพทย์ เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรั บเด็ก
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อการบริ การทางวิสัญญีวิทยาสาหรั บเด็ก สามารถสร้ างงาน
วิ จั ย ที่มี คุ ณ ค่ า ต่ อสั ง คม มี ค วามภาคภู มิ ใจในสถาบั น และมี อั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิต ที่ พึง
ประสงค์ ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คือ เป็ นบัณฑิตและวิสญ
ั ญีแพทย์ที่มี


















คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณอันดีงามแห่งวิชาชีพ จิตอาสา และจิตสาธารณะ
ความรู้และทักษะด้ านเทคนิค (technical skills) ของการระงับความรู้สึกแก่ผ้ ปู ่ วยเด็กตังแต่
้
พื ้นฐานจนถึงระดับลึก
ทักษะด้ านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) ได้ แก่ ทักษะการคิด การตัดสิน ความเป็ นผู้นา
และทางานเป็ นทีม และการจัดการ
ความสามารถในการทางานแบบมืออาชีพ
การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบและมีวิจารณญาณ
ทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ นข้ อมูล
ความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจยั ที่ตอบสนองต่อความต้ องการของ
ชุมชน สังคมและระบบบริการสุขภาพของประเทศ
แนวคิดด้ านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางบน
พื ้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ในการพัฒนา
ทักษะด้ านการสื่อสารกับผู้ป่วย และเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ความใฝ่ รู้และเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
สุขภาวะและบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวและทนต่อสภาวะกดดันขณะปฏิบตั หิ น้ าที่
สามารถดารงคุณค่าและความดีงามในความเป็ นไทย

5. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
และความรู้ความสามารถขันต
้ ่าตามสมรรถนะหลัก (competency) ทัง้ 6 ด้ านดังนี ้
5.1 การดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care) : มีทกั ษะใน
ก. การดูแลด้ านวิสญ
ั ญีสาหรับเด็ก ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการระงับความรู้สกึ รวมทัง้
จัดการภาวะแทรกซ้ อนจากการระงับความรู้สกึ ได้
ข. การระงับความรู้สกึ แบบทัว่ ไปและเฉพาะส่วน รวมถึงการเฝ้าระวังระหว่างการระงับความ
รู้สกึ ในเด็ก
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ค. การจัดการทางเดินหายใจในเด็กและทารก (airway management) ในภาวะปกติและ
ภาวะช่วยหายใจยาก (difficult airway management)
ง. การกู้ชีพผู้ป่วยเด็กระหว่างการผ่าตัด (PPLS; Pediatric Perioperative Life Support)
และการกู้ชีพขันสู
้ งสาหรับเด็ก (PALS; Pediatric Advanced Life Support)
จ. การดูแล เฝ้าระวัง และรักษาภาวะวิกฤตทางระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดในหอ
อภิบาลผู้ป่วยเด็ก (pediatric critical care)
ฉ. การดูแลรักษาความปวดเฉียบพลันและเรื อ้ รังในเด็ก
5.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทางการแพทย์ (Medical Knowledge and
Skills) ในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของเด็กที่มารั บการระงับความรู้ สึก
ก. เข้ าใจวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานของร่างกายและจิตใจในเด็กทุกวัย
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในอนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
5.3 การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement)
ก. มีการเรี ยนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ
ข. สามารถดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับ
เด็ก
ค. สามารถวิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. สามารถนาเสนอข้ อมูลผู้ป่วยเด็กที่มารับการระงับความรู้สกึ และอภิปรายปั ญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข. สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเป็ นที่ปรึกษา ให้ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. สามารถสื่อสารให้ ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ ด้ วยความ
เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีตอ่ ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและ
ชุมชน
ข. มีทกั ษะรอบด้ านของบุคคล (non-technical skills) และสามารถบริ หารจัดการสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้ องได้ เหมาะสม
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ค. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
(continuous professional development)
ง. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
จ. คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
5.6 การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
ข. มีความรู้และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (CQI;
Continuous Quality Improvement)
ค. ใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เข้ ากับบริ บทของการบริการสาธารณสุขได้ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6 แผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
6.1. วิธีการให้ การฝึ กอบรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับ เด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ นหลักสูตรที่ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดโดยมี การสอนความรู้ ภาค
ทฤษฎีค่ ูไปกับการฝึ กปฏิบัติงาน โดยจะเพิ่มความยากและซับซ้ อนของผู้ป่วยให้ มากขึ ้นตามปี
การฝึ กอบรม
6.1.1 สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
หลักสูตรจัดตารางการฝึ กอบรมให้ แพทย์ประจ าบ้ านต่อยอดหมุนเวียนไปปฏิบัติงานใน
ความดูแลของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม โดยมีผ้ ปู ่ วย สถานที่ และทรัพยากรการฝึ กอบรมที่เพียง
พอ เพื่อให้ มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยครบตามหลักสูตร จึงจัดการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ อง
กับเนื ้อหาของการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล ตามสมรรถนะหลักทัง้ 6 ด้ าน โดยมีตารางการ
ฝึ กอบรมตามชันปี
้ (ตารางที่ 1 การหมุนเวียนปฏิบตั ิงานของการฝึ กอบรม ภาคผนวกที่ 2) โดยมี
การมอบหมายให้ ผ้ รู ับการฝึ กอบรม ปฏิบตั ิงานภายใต้ ความควบคุมของอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ดังต่อไปนี ้
1. แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดปี ที่ 1 เรี ยนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสญ
ั ญีสาหรับเด็กทุกวัยในระดับ
ไม่ซบั ซ้ อน ได้ แก่
 การระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทัว่ ไป
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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 การระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้ าง
 การระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ
 การระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
 การระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดจักษุ โสต ศอ นาสิก
 การระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท
 การดูแลผู้ป่วยทางวิสญ
ั ญีนอกห้ องผ่าตัด
 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะปวดเฉียบพลัน
2. แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดปี ที่ 2 เรี ยนรู้เกี่ยวกับการดูแลทางวิสญ
ั ญีสาหรับเด็กทุกวัยในระดับ
ซับซ้ อน ได้ แก่
 การดูแลทางวิสญ
ั ญีสาหรับหัตถการหรื อการผ่าตัดสาหรับแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดชันปี
้ ที่
1 ที่ซบั ซ้ อนขึ ้น
 การดูแลทางวิสญ
ั ญีในผู้ป่วยเด็กที่มีโรคประจาตัวที่ซบั ซ้ อนมารับการทาหัตถการหรื อการ
ผ่าตัดสาหรับแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดชันปี
้ ที่ 1 เช่น ผู้ป่วยที่เป็ นโรคหัวใจชนิดซับซ้ อน
โรคทางพันธุกรรม ผู้ป่วยที่มีภาวะช่วยหายใจยาก (difficult airway) ทารกคลอดก่อน
กาหนดที่มีตวั เล็กมากหรื ออายุครรภ์ต่ามากเป็ นต้ น
 การระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยเด็กที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก
 การระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยเด็กที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
 การระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยเด็กที่มารับการผ่าตัดเสริมสร้ างกะโหลกศีรษะและใบหน้ า
 การดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกระยะวิกฤตและในหออภิบาล
 การดูแลผู้ป่วยปวดเรื อ้ รัง
 วิชาเลือก
1) สมรรถนะการดูแลรั กษาผู้ป่วยเด็กทุกวัย (Patient Care)
1.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม /
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา
ก. มีทกั ษะในการดูแลด้ านวิสญ
ั ญี 1.2.1 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดปี ที่
วิทยาสาหรับผู้ป่วยในระยะก่อน 1 เรี ยนรู้เกี่ยวกับการดูแลทาง
ระหว่าง และหลังผ่าตัด รวมทัง้
วิสญ
ั ญีสาหรับเด็กทุกวัยในระดับไม่
ภาวะแทรกซ้ อนจากการระงับ
ซับซ้ อน
ความรู้สกึ
1.2.2 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดปี ที่

1.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
1.3.1 การสังเกตการปฏิบตั ิ
งานในสถานการณ์จริง EPA
1-8 DOP 1-6
1.3.2 logbook

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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ข. มีทกั ษะในการระงับความรู้สกึ
แบบทัว่ ไปและเฉพาะส่วน รวมถึง
การเฝ้าระวังระหว่างการระงับ
ความรู้สกึ สาหรับหัตถการต่าง ๆ
และในผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัวหรื อ
ความผิดปกติตงแต่
ั ้ กาเนิดชนิด
ต่าง ๆ
ค. มีทกั ษะในการจัดการและการ
ดูแลทางเดินหายใจในเด็กที่ได้ รับ
การประเมินว่ามีภาวะช่วยหายใจ
ยาก (difficult airway
management)

2 เน้ นภาคปฏิบตั ิ หลังจากที่ได้ ผา่ น
ประเมินตามมาตรฐานสาหรับ ปี ที่
1 แล้ ว ให้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการดูแล
ทางวิสญ
ั ญีสาหรับเด็กทุกวัยใน
ระดับซับซ้ อน

1.3.3 การสอบข้ อเขียน MCQ
Essay
1.3.4 การสอบปากเปล่า

1.3.5 ผ่านการฝึ กอบรมการกู้
ชีพผู้ป่วยเด็กระหว่างการผ่าตัด
(PPLS) และการกู้ชีพขันสู
้ งใน
1.2.3 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดปี ที่ เด็ก (PALS)
1 ใน 3 เดือนแรกเน้ นภาคปฏิบตั ิ
และให้ มีการประเมิน airway
management ในเด็กทุกวัย
โดยเฉพาะกลุม่ ทารกและทารกแรก
เกิด
1.2.4 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดชัน้
ปี ที่ 2 จะร่วมดูแลผู้ป่วยเด็กที่มี
ภาวะช่วยหายใจยาก (difficult
airway)
ง. มีทกั ษะในการกู้ชีพผู้ป่วยเด็ก จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ แพทย์
ระหว่างการผ่าตัด (PPLS) และ
ประจาบ้ านต่อยอดปี ที่ 1 และปี ที่ 2
การกู้ชีพขันสู
้ งสาหรับเด็ก (PALS) เข้ าร่วมฝึ กอบรมการกู้ชีพผู้ป่วยเด็ก
ระหว่างการผ่าตัด (PPLS) และการ
กู้ชีพขันสู
้ งสาหรับเด็ก (PALS)
จ. มีทกั ษะในการดูแล เฝ้าระวัง
เข้ าฝึ กประสบการณ์ที่หออภิบาล
และรักษาภาวะวิกฤตทางระบบ NICU/PICU
หายใจ และระบบไหลเวียนเลือด
ในหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก
(pediatric critical care)
ฉ. มีทกั ษะในการดูแลและรักษา จัดสอนความรู้พื ้นฐานให้ แพทย์
ความปวดเฉียบพลันและเรื อ้ รังใน ประจาบ้ านต่อยอด และฝึ ก
ประสบการณ์ในหน่วยระงับปวด
เด็ก
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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6.1.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถทางการแพทย์ (Medical Knowledge
and Skills) ในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วย แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดฝึ กอบรมโดย
เรี ยนภาคทฤษฎีคกู่ บั การฝึ กปฏิบตั ิ (ภาคผนวกที่ 3, 4 และ 5)
ก. เรี ยนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานประยุกต์ (correlated basic medical science)
ข. เรี ยนวิสญ
ั ญีวิทยาพื ้นฐานสาหรับเด็กในรายวิชา Anesthesia for specialty I&II และ
Pediatric anesthesia I&II
ค. เรี ยนวิชาความรู้พื ้นฐานด้ านการวิจยั ในรายวิชา Special project ร่วมกับแพทย์
ประจาบ้ านวิสญ
ั ญีวิทยาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
คลินิก และเรี ยนในระดับที่ลึกกว่าแพทย์ประจาบ้ านในขณะปฏิบตั งิ าน
ง. เข้ าร่วม Interdepartment conferences กับหน่วยกุมารศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์
ตกแต่งและเสริมสร้ าง
จ. เข้ าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น Interesting case conference, Inter-hospital
conference, morbidity-mortality conference, journal club เป็ นต้ น (ตารางที่ 2
กิจกรรมวิชาการรายสัปดาห์ ภาคผนวกที่ 2 )
ฉ. ได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และระบบการจัดการทรัพยากรในภาวะวิกฤต
2) ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยเด็กและสังคมรอบ
ด้ าน (Medical knowledge and Skills)
2.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม /
2.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
2.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา
การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ก. เข้ าใจวิทยาศาสตร์
2.2.1 เรี ยนวิชาวิสญ
ั ญีวิทยาเฉพาะ
2.3.1 การสอบข้ อเขียน MCQ
การแพทย์พื ้นฐานของร่างกาย ทาง (Anesthesia for specialty I&II) Essay
และจิตใจในเด็กทุกวัย
2.2.2 เรี ยนวิสญ
ั ญีวิทยาทัว่ ไปสาหรับ 2.3.2 การสอบปากเปล่า
เด็ก (Pediatric anesthesia I&II)
ข. มีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพและเชี่ยวชาญในอนุ
สาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก

2.2.3 ฝึ กอบรมเกี่ยวกับหัตถการ และ
เครื่ องมือที่ทนั สมัยในวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับเด็ก
2.2.4 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดทุกคน
เข้ าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น
interesting case, MM conference,
journal club

2.3.3 การสังเกตการปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์จริงและ EPA1-8
DOP 1-6
2.3.4 การประเมินนาเสนอ
ข้ อมูลผู้ป่วย และอภิปราย
ปั ญหาในกิจกรรมวิชาการ

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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หมายเหตุ : รายละเอียดการสอนดัง ตารางที่ 3 ตารางสอนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานประยุกต์ และ
ตารางที่ 4 Workshop สาหรับแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ภาคผนวกที่ 3
6.1.3 การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and
Improvement) แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 (ตารางที่ 4 Workshop สาหรับ
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ภาคผนวกที่ 3)
ก. มีประสบการณ์การเรี ยนรู้ในการดูแลเด็กแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ โดยการ
ปฏิบตั งิ านวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็กด้ านต่าง ๆ และด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ข. ปฏิบตั งิ านสอนแพทย์ประจาบ้ าน หรื อแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
ค. บันทึกข้ อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
ง. เป็ นผู้วิจยั หลักหรื อร่วมในการทางานวิจยั ให้ เสร็จสมบูรณ์อย่างน้ อยหนึง่ เรื่ อง
จ. เรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การทบทวนและสืบค้ นวารสารทางวิชาการผ่าน
เครื อข่ายสารสนเทศ (internet-based medical literatures review)
3) การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
3.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม /
กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา
ก.การเรี ยนรู้ในการดูแลผู้ป่วย 3.2.1 จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ใน
แบบองค์รวม และสหวิชาชีพ
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม สห
วิชาชีพ
ข.ปฏิบตั งิ านสอนแพทย์ประจา 3.2.2 การสอนข้ างเตียงระหว่างการ
บ้ าน หรื อแพทย์ประจาบ้ านต่อ ปฏิบตั งิ าน
3.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้

3.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
3.3.1 การสังเกตการปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์จริง
3.3.2 ประเมิน 360 องศา

ยอด

ความรู้สกึ ได้ อย่างถูกต้ อง

3.2.3 การอบรมการบันทึกใบบันทึก 3.3.3 สุม่ ตรวจการบันทึกข้ อมูล
ในใบระงับความรู้สึก
การระงับความรู้สกึ ทางอิเลคโทรนิค

สมบูรณ์

(electronic anesthesia records)

ค.บันทึกข้ อมูลในใบระงับ

3.2.4 การตรวจสอบใบบันทึกการ
ระงับความรู้สึกโดยอาจารย์
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ง.ทางานวิจยั ได้ แก่ งานวิจยั

3.2.5 พื ้นฐานงานวิจยั

แบบ retrospective หรื อ

3.2.6 นาเสนอโครงร่างงานวิจยั

prospective หรื อ cross-

3.2.7 ขออนุมตั จิ ริ ยธรรมการวิจยั

3.3.6 ติดตามการดาเนินงานวิจยั
ตามเป้าหมายและเวลา

sectional study โดยเป็ นผู้วิจยั 3.2.8 เก็บข้ อมูล วิเคราะห์ผล สรุป
หลักหรื อร่วม

และเขียนรายงานการวิจยั

จ. วิพากษ์ บทความและ

3.2.9 อภิปราย/เรี ยน กับอาจารย์

3.3.7 อัตราการเข้ าเรี ยน

งานวิจยั ทางการแพทย์

3.2.10 วิพากษ์ บทความทาง
การแพทย์ในกิจกรรมวิชาการ

3.3.8 ประเมินการวิพากษ์
บทความ

6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์
ประจาบ้ านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 (ตารางที่ 5 แผนการสอนทักษะปฏิสมั พันธ์ การสื่อสาร
ความเป็ นมืออาชีพ และการปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ ภาคผนวกที่ 3)
ก. เข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
ข. สอนแพทย์ประจาบ้ าน และบุคลากรอื่นระหว่างการปฏิบตั งิ าน
ค. นาเสนอกิจกรรมทางวิชาการ เช่น interesting case conference นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย
และอภิปรายปั ญหา
4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
4.3 กลยุทธ์ การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
ในแต่ ละด้ าน
ก. สามารถนาเสนอข้ อมูลผู้ป่วยเด็กที่ 4.2.1 นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย และ
4.3.1 ประเมินการ
มารับการระงับความรู้สกึ และอภิปราย อภิปรายปั ญหาในกิจกรรมวิชาการ นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วย
และอภิปรายปั ญหาใน
ปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น case conference เป็ นต้ น
กิจกรรมวิชาการ
4.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้

4.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม /
กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

ข. สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ รวม 4.2.2 ปฏิบตั งิ านสอนแพทย์ประจา 4.3.2 ประเมิน 360o
ถึงเป็ นที่ปรึกษาให้ แพทย์และบุคลากร บ้ าน และแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
ทางการแพทย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ค. สามารถสื่อสารให้ ข้อมูลแก่ญาติ
และผู้ป่วย ได้ อย่างถูกต้ องและมี
ประสิทธิภาพ ด้ วยความเมตตา เคารพ
การตัดสินใจและศักดิศ์ รี ของความเป็ น
มนุษย์

4.2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง
การสื่อสารให้ ข้อมูลแก่ญาติ และ
ผู้ป่วย

4.3.3 ประเมิน 360º

4.3.4 สอดแทรกการ
ประเมิน non-technical
4.2.4 จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ใน skills ในแบบประเมิน
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม สห
EPA
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วม วิชาชีพ
งานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.5 ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) (ตารางที่ 5 แผนการสอนทักษะปฏิสมั พันธ์ การ
สื่อสาร ความเป็ นมืออาชีพ และการปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ ภาคผนวกที่ 3) แพทย์ประจา
บ้ านต่อยอดปี ที่ 1 และ 2 ต้ อง
ก. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติอนั ดีตอ่ ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและ
ชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
(continuous professional development) โดยเข้ าร่วมกิจกรรมการให้ ความรู้
ทางด้ านบูรณาการทางการแพทย์
ค. พัฒนาตนเองให้ มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วย โดยเข้ าอบรม
- จริยธรรมทางการแพทย์ (medical ethics)
- การให้ คาปรึกษา (counseling) และทักษะด้ านที่ไม่ใช่เทคนิค
(anesthesia non-technical skills)
ง. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมายและคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
5) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
5.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้

5.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม /
กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

5.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน

ก.คุณธรรม จริยธรรม และเจต

5.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง

5.3.1 เข้ าร่วมอบรมจริ ยธรรม

คติอนั ดีตอ่ ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วม

จริยธรรมทางการแพทย์

ทางการแพทย์ และประชุม

งานเพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 5.2.2 จัดประชุม ethic conference ethic conference
5.3.2 ประเมิน 360 องศา

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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ข.ความสนใจใฝ่ รู้และสามารถ

5.2.3 ทางานวิจยั ได้ แก่ งานวิจยั

5.3.3 ติดตามการดาเนินงาน

พัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผู้เรี ยนรู้

แบบ retrospective หรื อ

วิจยั ตามเป้าหมายและเวลา

ต่อเนื่องตลอดชีวิต

prospective หรื อ cross-sectional

(Continuous Professional

study โดยเป็ นผู้วิจยั หลัก/ร่วม

Development)
ค.ทักษะด้ านที่ไม่ใช่เทคนิค

5.2.4 เข้ าอบรม counselling, non- 5.3.4 สอดแทรกการประเมินใน

( non-technical skills )

technical skills

EPA

ง.ความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับ 5.2.5 การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม

5.3.5 ติดตามงานที่ได้ รับมอบ

มอบหมายและคานึงถึง

หมาย

ส่วนรวม

ผลประโยชน์ส่วนรวม
6.1.6 การปฏิบัติงานให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice) (ตารางที่ 5 แผนการสอน
ทักษะปฏิ สัม พันธ์ การสื่ อสาร ความเป็ นมื ออาชีพ และการปฏิ บัติง านให้ เข้ ากับระบบ
ภาคผนวกที่ 3) แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดทุกชันปี
้ มีประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับระบบ
คุณภาพของโรงพยาบาล, patient safety, crisis resource management, กระบวนการ
คุณภาพและความปลอดภัยทางวิสญ
ั ญี รวมทังระบบประกั
้
นสุขภาพของชาติ
6) การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
6.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้

6.2 วิธีการให้ การฝึ กอบรม /
กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

6.3 กลยุทธ์ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน

ก. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ 6.2.1 เรี ยนรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ 6.3.1 เข้ าร่วมอบรมปฐมนิ
ของประเทศ
ของประเทศ
เทศน์
ข. มีความรู้และมีสว่ นร่วมใน
ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแล
รักษาผู้ป่วยเด็กอย่างต่อเนื่อง
(continuous quality
improvement; CQI)

6.2.2 เรี ยนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

6.3.2 การเข้ าร่วมกิจกรรม

คุณภาพ เช่น patient safety,

ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแล

crisis resource management

รักษาผู้ป่วย

6.2.3 นาเสนอการคิดวิเคราะห์

6.3.3 ประเมินผลการนาเสนอ

เป็ นระบบใน MM conference

ในที่ประชุม

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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ค. ใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่าง

6.2.4 ร่วมเป็ นกรรมการในหน่วย

6.3.3 ประเมินผลการนาเสนอ

เหมาะสม (cost consciousness วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก เพื่อเรี ยน ในที่ประชุม
medicine) และสามารถ

รู้และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนา

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วย

คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย

ให้ เข้ ากับบริบทของการบริ การสา 6.2.4 ดูแลและใช้ เครื่ องมือด้ าน
ธารณ สุขได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิสญ
ั ญีอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการเรี ยนรู้ ตามสมรรถนะหลัก 6.1.1 - 6.1.6 หลักสูตรฯได้ กาหนดให้ มีอาจารย์กากับ
ดูแล(supervision) ประเมินค่า(appraisal) และให้ ข้อมูลป้อนกลับ(feedback) แก่แพทย์ประจาบ้ านต่อ
ยอด ซึ่ง แพทย์ ป ระจ าบ้ านต่อ ยอดต้ อ งแสดงความรั บผิ ดชอบต่อกระบวนการเรี ย นรู้ ของตนเองแล ะมี
กระบวนการสะท้ อนการเรี ยนรู้(self-reflection)
ข้ อตกลงของการปฏิบตั งิ าน พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดคือ
- มีความรับผิดชอบตามงานที่ได้ รับมอบหมาย
- ปฏิบตั ิกับผู้ป่วยและบุคลากรที่เกี่ ยวข้ องด้ วยคุณธรรม มารยาทแห่งวิชาชีพ เคารพสิทธิ
ผู้ป่วย แนวปฏิบตั ิของสถาบัน และเรื่ องความเสมอภาค
- ปฏิบตั ติ นอยูใ่ นศีลธรรม จรรยาบรรณที่ถกู ต้ อง
- ไม่เสพสารเสพติด
หากแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง คณะกรรมการหลักสูตรจะพิจารณาลงโทษ
ตามความรุนแรงของความผิด ตังแต่
้ การว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ จนถึงการยุตกิ ารฝึ กอบรม
6.2. เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
6.2.1. ความรู้ พนื ้ ฐานของวิสัญญีวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้ อง ใน ภาคผนวกที่ 3
6.2.2. โรคหรื อภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็ น
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญี หรื อชนิดการผ่าตัด /หัตถการใน
เด็กที่พบบ่อย และ/หรื อมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้ านต่อ ยอดต้ องดูแลรักษาได้
ด้ วยตนเอง
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสัญญี หรื อชนิดการผ่าตัด/หัตถการใน
เด็กที่พบน้ อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดควรดูแล
รักษาได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์
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ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิ สัญญี หรื อชนิดการผ่าตัด/หัตถการใน
เด็กที่ซบั ซ้ อน ซึ่งแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อาจดูแลรักษาได้ หรื อสามารถเรี ยนรู้โดย
การศึกษาด้ วยตนเอง หรื อฟั งบรรยาย และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้โรคใน
กลุม่ นี ้อย่างพอเพียง
ตามที่กาหนดใน clinical skills ด้ านต่ างๆ ใน ภาคผนวกที่ 4
6.2.3. หัตถการทางวิสัญญีวิทยา แบ่งเป็ น
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของ
อาจารย์)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอาจทาได้ (ช่วยทาหรื อได้ เห็น)
ตามที่กาหนดใน procedural skills ด้ านต่ างๆ ใน ภาคผนวกที่ 5
6.2.4. การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย์ สาหรับเด็ก (Entrustable
professional activity; EPA) คือ
1. การประเมินและเตรี ยมผู้ป่วยเด็กก่อนการระงับความรู้สึก (Provide
preanesthetic evaluation and preparation)
2. การวางแผนและดาเนินการดูแลผู้ป่วยเด็กระหว่างการระงับความรู้สึก (Provide
plan and conduct of anesthesia)
3. การใช้ และแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยและเครื่ องมือต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
(Use and interpret anesthetic monitoring and equipment)
4. การดูแลผู้ป่วยเด็กระหว่างและหลังการระงับความรู้สกึ (Provide intra and post
anesthetic care)
5. การดูแลทางเดินหายใจ (Manage airway)
6. การมีทกั ษะทางเทคนิคทางวิสญ
ั ญีวิทยา (Demonstrate technical skills)
7. การจัดการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation)
8. การจัดการภาวะแทรกซ้ อนระหว่างการระงับความรู้สึกหรื อระหว่างการผ่าตัด
(Manage peri-anesthetic /peri-procedural complications)
9. การมีทกั ษะปฏิสมั พันธ์การสื่อสาร และการทางานเป็ นทีม (Demonstrate
communication and team working skills)
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10. การแสดงออกถึงความเป็ นมืออาชีพและทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Demonstrate
professionalism and non-technical skills)
ตามที่กาหนดใน assessment of entrustable professional activity ด้ านต่ างๆ
ตามกาหนดเวลาที่สมควรจะทาได้ (milestones) ในภาคผนวกที่ 5
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency ด้ านต่างๆ
EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 EPA8
Competency
Patient care








Medical knowledge








Practice based learning &








improvement
Interpersonal &








Communication skills
Professionalism








System-based practice








6.2.5. การเรี ยนรู้ ทางด้ านบูรณาการ
ก. ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
1. การสื่อสารและการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างแพทย์ ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ
2. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย (terminal illness) และญาติ
3. การบอกข่าวร้ าย
4. ปั จจัยที่สง่ เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
5. การบริ หารจัดการผู้ป่วยและญาติที่มีความยากในการสื่อสาร (difficult case)
6. การตระหนักรู้พื ้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตา่ งกัน
ข. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
1. การบริ บาลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง patient-centered care
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็ นหลัก
- คานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย
2. พฤตินิสยั
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินยั
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- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้ ดีที่สดุ
- การให้ เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้ เข้ ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ ก่อน
- การแต่งกายให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การดูแลสุขภาพของตนเอง
3. จริยธรรมการแพทย์
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์สว่ นตัวในทุกกรณี การนับถือให้ เกียรติ
สิทธิ และรับฟั งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผ้ ปู ่ วยไม่เห็นด้ วยกับการ
รักษาหรื อปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้ องขอตามสิทธิผ้ ปู ่ วย
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีที่
ผู้ป่วย ตัดสินใจไม่ได้ ต้ องสามารถเลือกผู้ตดั สินใจแทนผู้ป่วยได้
- การปฏิบตั ใิ นกรณีที่ผ้ ปู ่ วยร้ องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรื อมีอนั ตราย
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ป่วย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้ อผิดพลาดของตนเอง
4. การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- การกาหนดความต้ องการในการเรี ยนรู้ของตนเอง
- การค้ นคว้ าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ ด้วยตนเอง
- การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ ากับปั ญหาของผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- การใช้ electronic databases และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
เรี ยนรู้
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วย
และญาติ
ค. การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based practice)
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ เช่น ระบบประกัน
สุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ เป็ น
ต้ น
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2. ความรู้และมีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย และ
กระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดูแลรักษา
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness
medicine) เช่น นโยบายการใช้ ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ ยาอย่าง
สมเหตุผล เป็ นต้ น
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
5. หลักการของการบริ หารจัดการ
6. บทบาทของการแพทย์ทางเลือก
ง. การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ (Practice-based learning)
1. ทักษะและจริ ยธรรมในการวิจยั
2. การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
3. การใช้ ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
4. การบันทึกเวชระเบียนครบถ้ วนถูกต้ อง
5. การสร้ าง Clinical Practice Guideline (CPG)
6. การป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อในโรงพยาบาล
7. การเสริ มสร้ างสุขภาพและการป้องกันโรค
8. การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
9. การมีสว่ นร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุม่ งาน โรงพยาบาล/สถาบัน
ราชวิทยาลัย เป็ นต้ น
6.3. การทาวิจัย
ขัน้ ตอนการทางานวิจัย เพื่อวุฒบิ ัตร สาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับเด็ก
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องทางานวิจยั ให้ สาเร็ จอย่า งน้ อย 1 เรื่ อง ที่เกี่ยวข้ องกับการดูแล
ผู้ ป่ วยเด็ก ในระหว่างการปฏิ บัติง าน 2 ปี โดยเป็ นผู้วิจัยหลัก/ร่ วม งานวิ จัยดัง กล่าวต้ อ ง
ประกอบด้ วยหัวข้ อหลักดังนี ้
1. จุดประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีการวิจยั
3. ผลการวิจยั
4. การวิจารณ์ผลการวิจยั
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5. บทคัดย่อ
คุณลักษณะของงานวิจัย
1. เป็ นผลงานที่ริเริ่ มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจัยที่ใช้ แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทัง้ ในและ
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ ้าในบริ บทของสถาบัน
2. แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดและอาจารย์ผ้ ดู าเนินงานวิจยั ทุกคน ต้ องผ่านการอบรมด้ าน
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และ/หรื อ good clinical practice (GCP)
3. งานวิจยั ทุกเรื่ องต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ฯ ของสถาบัน
4. งานวิจยั ทุกเรื่ อง ควรดาเนินภายใต้ ข้อกาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถกู ต้ องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจยั
5. ควรใช้ ภาษาอังกฤษในผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
สิ่งที่ต้องปฏิบัตสิ าหรับการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย
1. เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั แล้ ว ต้ องดาเนินการทาวิจยั
ตามข้ อตกลงโดยเคร่งครัด
2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี ้แจงผู้ป่วยหรื อผู้แทนเพื่อให้ ยินยอมเข้ าร่ วมวิจยั ต้ องให้
สาเนาแก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด
3. การตรวจหรื อรักษาเพิ่ม เติม จากโครงการวิจัยที่ ผ่านการอนุมัติแล้ ว โดยการกระทา
ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทาได้ ไม่ว่า
กรณี ใด ๆ ทัง้ สิน้ ยกเว้ นได้ มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ ว และผู้วิจัยหรื อ
คณะผู้วิจยั ต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่า ใช้ จ่ายทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่เกิดขึน้ กับผู้ป่วย
และผู้ดแู ลผู้ป่วย
4. กรณีที่โครงการวิจยั กาหนดให้ ทาการตรวจหรื อรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษา
ผู้ป่วยตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้ การดูรักษาผู้ป่วย ให้ ดาเนิน
การแจ้ งคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้ งผู้ที่เกี่ยวข้ องรับทราบต่อไป
5. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้ รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจยั
หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั กรณีที่ไม่สามารถปรึ กษาได้ ให้ ย้อนกลับไปใช้
หลักพื ้นฐาน 3 ข้ อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
5.1. การถือประโยชน์สขุ ของผู้ป่วยเป็ นหลัก และการไม่ก่อให้ เกิดความทุกข์ทรมานกับ
ผู้ป่วย
5.2. การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
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5.3. การยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้ รับบริการทาง
การแพทย์ตามมาตรฐาน
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้ วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจาบ้ านต่อ
ยอดวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็กต้ องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และ ผลงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผ้ ทู ี่จะได้ รับวุฒิบตั รฯ เมื่อสิ ้นสุดการ
ฝึ กอบรม ดังนันสถาบั
้
นฝึ กอบรมจะต้ องรับผิดชอบการเตรี ยมความพร้ อมให้ กั บแพทย์ประจาบ้ าน
ต่อยอดของสถาบันตนเองตังแต่
้ การเตรี ยมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิ ้นสุดการทางานวิจยั และจัดทา
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่งราชวิทยาลัยฯ
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึ กอบรม) ระยะเวลาประมาณการมีดงั นี ้
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
1-4
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
5
จัดทาโครงร่างงานวิจยั
7-9
ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทังภายในและนอกสถาบั
้
น (ถ้ าต้ องการ)
10-17
เก็บข้ อมูล
นาเสนอความคืบหน้ างานวิจยั
18
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจยั
19-20
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ ไข
20-24
ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ตอ่ สถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ
ให้ ทาการประเมินผลสาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั ร
ภาคปฏิบตั ขิ นสุ
ั ้ ดท้ าย

การรับรองวุฒบิ ัตรสาขาวิสัญญีวิทยาให้ มีคุณวุฒิ “เทียบเท่ าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรื อวุฒิการศึกษา วุฒิบตั ร (ว.ว.) อนุสาขาวิสญ
ั ญี วิทยาสาหรับ เด็ก ให้
“เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นัน้ ถือเป็ นสิทธิ ส่วนบุคคล โดยให้ เป็ นไปตามความสมัครใจของแพทย์
ประจ าบ้ า นต่อ ยอด หากแพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่อ ยอดมี ค วามประสงค์ ดัง กล่ า ว จะต้ อ งแจ้ ง ให้
คณะกรรมการหลักสูตรทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนว่าจะรับการฝึ กอบรมที่มีโอกาสได้ รับทัง้
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ว.ว. และการรับรองวุฒิดงั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” กรณีนี ้ผู้เข้ าอบรมจะต้ องมีผลงานวิจยั
โดยที่เป็ นผู้วิจยั หลัก และผลงานนันต้
้ องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับ
การที่ แ พทย์ ประจาบ้ านต่อยอดสอบผ่านและมี สิ ทธิ์ ไ ด้ รับวุฒิบัตรอนุส าขาวิ สัญ ญี วิทยา
สาหรับเด็กแล้ ว หากมีความประสงค์จะให้ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ดาเนินการ
ออกเอกสารเพื่ อรับรองว่า วุฒิ บัตร สาขาวิสัญญี วิทยา มี คุณวุฒิ “เที ยบเท่าปริ ญญาเอก” นัน้
จะต้ องทาให้ ผลงานวิจัยหรื อส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้ า
สอบ ว.ว. ในครัง้ นัน้ มีลกั ษณะดังนี ้
1. ผลงานวิจยั ต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยได้ รับการตอบรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
ชาติ หรื อนานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา
(ส.ก.อ.) เรื่ องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชา การ พ.ศ.2556 ทังนี
้ ้รายชื่อวารสารที่มีอยู่ในฐานข้ อมูลดังกล่าวให้ พิจารณา ณ วันที่
ผลงานทางวิชาการได้ รับการเผยแพร่ ในวารสารนัน้ ๆ วารสารทางวิชาการที่เป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ ที่ ส.ก.อ. ก าหนด ได้ แ ก่ ว ารสารที่ มี ชื่ อ อยู่ใ นฐานข้ อ มูล ที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติและนานาชาติดงั ต่อไปนี ้
- ฐานข้ อมูลระดับชาติ ได้ แก่ ศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index ; TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุม่ ที่ 1 คือวารสารที่ผา่ นการรับรองคุณ
ภาพของ TCI และอยูใ่ นฐานข้ อมูล ASAEN Citation Index (ACI) และกลุม่ ที่ 2 คือ
วารสารที่อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยูใ่ น
ฐานข้ อมูลของ TCI
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.ht
ml)
- ฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ ได้ แก่
▪ Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select
ebscohost and then academic search premier)
▪ Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
▪ BIOSIS (http://www.biosis.org)
▪ CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-fulltext)
▪ EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
▪ ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
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▪ H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then

H.W.Wilson)
▪ Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
▪ Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
▪ INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
▪ MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
▪ MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
▪ PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
▪ Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
▪ ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
▪ SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
▪ Scopus (http://www.info.scopus.com)
▪ Social Science Research Network
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
▪ Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
2. ให้ ใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ ในกรณีที่ ว.ว. ของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดได้ รับ
การรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะนาว่า ห้ ามใช้ คาว่า Ph.D. หรื อ ปร.ด.
ท้ ายชื่อในคุณ วุฒิ หรื อวุฒิ การศึกษา และห้ ามเขียนคาว่า ดร. นาหน้ าชื่ อตนเอง แต่ แพทย์
ประจาบ้ านต่อยอดสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริ ญญาเอก” นี ้ มาใช้ เป็ นคุณสมบัติสาหรับ
การเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คมุ
วิทยา นิพนธ์ หรื อเป็ นวุฒิการศึกษาประจาสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้ สถาบันการศึกษาแสดง
วุฒิการ ศึกษาแยกกันดังนี ้
- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จานวนกี่ทา่ น จาก ว.ว.
- มีอาจารย์ “Ph.D. หรื อ ปร.ด. หรื อ ปริญญาเอก” จานวนกี่ทา่ น
ดังนัน้ วุฒิบตั รฯ หรื อ หนังสืออนุมตั ฯิ ของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดที่ได้ รับการรับรองวุฒิ
การศึกษานี ้ อาจจะมีคาว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ ายได้ เท่านัน้
6.4. จานวนปี ของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมใช้ เวลา 2 ปี
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6.5. การบริ หารจัดการการฝึ กอบรม ภาควิชาฯแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตร (ภาค
ผนวกที่ 1) ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริ หาร และ
การประเมินผล สาหรับแต่ละขันตอนของการฝึ
้
กอบรม รวมถึงการให้ แพทย์ประจาบ้ า นต่อ
ยอดมีส่วนร่ วมในการวางแผนการฝึ กอบรม โดยประธานหลักสูตรมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั งิ านในสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็กมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.6. สภาวะการปฏิบัตงิ าน
การเรี ยนการสอนเน้ นภาคปฏิบตั เิ ป็ นหลักโดยมีการสอดแทรกภาคทฤษฎีแบบบูรณาการ
โดยหลักสูตรกาหนดสภาวะการปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี ้
- การเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวกับวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ อง
เข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของกิจกรรมในเดือนที่ปฏิบตั ิงานในภาควิชาฯ
หรื อร้ อยละ 70 ของกิจกรรมตลอดปี การฝึ กอบรม
- กฎเกณฑ์เรื่ องเงื่อนไขงานบริ การและความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
▪ การปฏิบตั งิ านในเวลาราชการ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องปฏิบตั ิตามที่กาหนดใน
คูม่ ือแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
▪ การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องอยูเ่ วรนอกเวลา
ราชการตามที่กาหนดในคูม่ ือแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด และจะได้ พกั เวรในวันรุ่งขึ ้น
หากต้ องปฏิบตั งิ านในช่วงเวลา 24.00 – 8.00 น.
- การฝึ กอบรมทดแทน ในกรณีที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร
การเจ็บป่ วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝึ กอบรม/หลักสูตร เป็ นต้ น และมีเวลาฝึ กอบรมในแต่ละช่วงการหมุนเวียนน้ อยกว่าร้ อยละ 80
จะต้ องฝึ กอบรมทดแทนให้ ครบตามกาหนดเวลา
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จดั ให้ มีคา่ ตอบแทนแก่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอย่างเหมาะสมคือ
ค่าตอบแทนการอยูเ่ วรเดือนละ 10,000 บาท
6.7. การวัดและประเมินผล
หลักสูตรจัดให้ มีกระบวนการวัดและประเมินผลแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดระหว่างการ
ฝึ กอบรม และแจ้ งผลให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดทราบ หากแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดมีข้อสงสัย
ถึงผลการสอบ สามารถขอรับการตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ (ภาคผนวกที่ 8) การวัดและ
ประเมินผลแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ประกอบด้ วย
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6.7.1. วิธีการวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรม
หลักสูตรจัดให้ มีการประเมินแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดระหว่างการฝึ กอบรม ครอบคลุมด้ านความรู้
ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ โดยมีวิธีประเมินในมิติตา่ ง ๆ ดังนี ้
มิตทิ ี่ 1 สมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ (ภาคผนวกที่ 5)
มิตทิ ี่ 2 การรายงานผลการสอบข้ อเขียน สอบปฏิบตั ิ และการปฏิบตั งิ าน คือ ผ่าน/ไม่ผา่ น
(ภาคผนวกที่ 6-7)
มิตทิ ี่ 3 การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู้จากผู้ป่วยใน portfolio (log book)
มิตทิ ี่ 4 การรายงานความก้ าวหน้ างานวิจยั
มิตทิ ี่ 5 การรายงานการร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางวิสญ
ั ญีวิทยา
มิตทิ ี่ 6 การประเมิ น สมรรถนะด้ า น professionalism และ interpersonal and
communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน
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ตารางที่ 7 การวัดและประเมินผลตามผลการเรี ยนรู้ 6 ด้ าน
ผลการเรี ยนรู้
Patient care

Medical knowledge
and skill

Practice-based
learning and
improvement

-

Interpersonal and
communication skills

Professionalism

System-based
practice

-

วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์ผา่ น
ตาม
Log book ใน portfolio
ภาคผนวก 5
EPA 1-8, DOP 1-6
การประเมินระหว่างการปฏิบตั งิ าน
การสอบข้ อเขียน
EPA 1-8, DOP 1-6
การประเมินระหว่างการปฏิบตั งิ าน
การเข้ าร่วมและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
EPA 1-8, DOP 1-6
การประเมินระหว่างการปฏิบตั งิ าน
สังเกตและประเมินแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดในการสอน
แพทย์ประจาบ้ าน และแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
การบันทึกเวชระเบียนถูกต้ องสมบูรณ์ (ใบบันทึกการระงับ
ความรู้สกึ และการบันทึกในแฟ้มผู้ป่วย)
การนาเสนอ เข้ าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
กระบวนการทาวิจยั
ประเมิน 360 องศา
สังเกตและประเมินแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดในการสอน
แพทย์ประจาบ้ าน และแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
การนาเสนอ เข้ าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
กระบวนการทาวิจยั
การประเมินระหว่างการปฏิบตั งิ าน
EPA 1-8, DOP 1-6
ประเมิน 360 องศา
การประเมินระหว่างการปฏิบตั งิ าน
การนาเสนอ เข้ าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
EPA 1-8, DOP 1-6
ประเมิน 360 องศา
การประเมินระหว่างการปฏิบตั งิ าน
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ตารางที่ 8 การวัดและประเมินผลด้ านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ชันปี
้

Rotation

1, 2

ห้ องผ่าตัดกุมารศัลยกรรม

1

PICU, NICU
NORA (Non-operating

2

room anesthesia)

1, 2

Research

2

Elective

วิธีการประเมิน
EPA 1-8, DOP 1-6

การประเมิน
ความรู้ ทักษะ เจตคติ
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ประเมิน 360 องศา
แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
EPA 6
การรายงานความก้ าวหน้ า และ
การนาเสนอโครงร่างงานวิจยั
แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

ผลการประเมินนาไปใช้ เพื่อ
1. เลื่อนระดับชันปี
้
2. พิจารณาคุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
การประเมินระหว่างการฝึ กอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้ งผลให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดรับ
ทราบจะช่วยให้ เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้ านต่างๆ ของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดได้ สมบูรณ์
ขึ ้น
6.7.2 การเลื่อนชัน้ ปี หลักสูตรกาหนดเกณฑ์การเลื่อนชันปี
้ และแนวทางการดาเนินการเมื่อ
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน (ภาคผนวกที่ 7)
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ไม่สามารถเลื่อนชันปี
้ หรื อส่งสอบวุฒิบตั รฯ หาก
1. ประเมิน EPA/DOP ไม่ครบตาม milestones ที่กาหนดของแต่ละชันปี
้
2. การปฏิบตั งิ านได้ คะแนนการประเมินน้ อยกว่า 70
3. การสอบข้ อเขียน หากได้ คะแนนน้ อยกว่า 60 โดยสามารถสอบข้ อเขียนแก้ ตวั ได้ 1
ครัง้
4. ระยะเวลาการฝึ กอบรมต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 หากไม่ครบตามระยะเวลา
จาเป็ นต้ องชดเชยให้ ครบ
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6.7.3 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับเด็ก (ภาคผนวกที่ 10)
1) คุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิ์เข้ าสอบ
- สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ เข้ าสอบ
- ผ่านการฝึ กอบรมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึ กอบรม
- มีประสบการณ์การปฏิบตั งิ านที่มีประเภทและจานวนผู้ป่วยอย่างน้ อยตามที่
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนด และส่งรายงานการปฏิบตั งิ าน
2) เอกสารประกอบ
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั จิ ากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาหนด
- บทความงานวิจยั พร้ อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรม
การจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
- เอกสารรายงานการปฏิบตั งิ านที่มีประเภทและจานวนผู้ป่วยอย่างน้ อยตามที่
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนด
3) วิธีการประเมินเป็ นไปตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ อนุสาขาวิสญ
ั ญี
วิทยาสาหรับเด็ก
6.7.4 กระบวนการอุทธรณ์ อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม ยื่นอุทธรณ์ ผลการประเมิน
ระหว่างการฝึ กอบรมได้ โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
6.7.4.1 กรอกคาร้ องให้ ครบถ้ วนในแบบคาร้ องขอตรวจสอบผลการสอบ/ประเมินผลแพทย์
ประจาบ้ านต่อยอด (ภาคผนวกที่ 8) เสนอประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ
6.7.4.2 นาเรื่ องเข้ าที่ประชุม คณะกรรมการหลักสูตรฯเพื่อพิจารณา และกาหนดรายละเอียด
ตามลักษณะการอุทธรณ์ เพื่อเป็ นแนวทางให้ ทีมคณะทางานดาเนินการ
6.7.4.3 ตังคณะท
้
างานย่อยเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และเสนอรายงานข้ อสรุปของ
คณะทางานต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ
6.7.4.4 คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาตัดสินผลการอุทธรณ์
7. การรับและคัดเลือกแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
7.1. คุณสมบัตขิ องแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
7.1.1. แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดที่จะเข้ ารับการฝึ กอบรมจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
- ได้ รับหนังสือรับรองแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา หรื อ อนุมตั บิ ตั รจากแพทยสภา หรื อ
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- ได้ รับวุฒิบตั รหรื อประกาศนียบัตรสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาจากสถาบันต่างประเทศที่
เทียบเท่า โดยการรับรองจากราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย หรื อ
- เป็ นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อหนังสืออนุมตั หิ รื อวุฒิบตั รสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาในปี การศึกษา
นัน้ และหากไม่ผา่ นการสอบ ให้ ถือว่าไม่ผา่ นการคัดเลือก
7.1.2. มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
7.2. การคัดเลือกแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด (ภาคผนวกที่ 9)
หลักสูตรจัดให้ มีคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด โดยยึดหลัก
ความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
เกณฑ์ การคัดเลือก
7.2.1 แต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือก ประกอบด้ วย
- อาจารย์ประจา 3 ท่าน (ประธานหลักสูตร 1 และตัวแทนกรรมการ 2)
- แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอนุสาขา 1 ท่าน (ถ้ ามี)
7.2.2 เกณฑ์การประเมินตัดสินผ่าน หากได้ คะแนนรวมมากกว่าร้ อยละ 70 โดยพิจารณาจาก
- บุคลิกภาพ อารมณ์
- การสื่อสารกับผู้อื่น
- ความใฝ่ รู้
- ทักษะทางสังคม
- อื่น ๆ อาทิ ความต้ องการจากต้ นสังกัด ที่มีความขาดแคลนวิสญ
ั ญี แพทย์อนุสาขา
วิสญ
ั ญี วิทยาสาหรับเด็ก โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการเรี ยนใน
อดีต ผลการทางานในอดีตประสบการณ์การทางาน ข้ อมูลประสบการณ์ผ้ ทู ี่ทางาน
ร่วมกับผู้สมัคร ความสามารถพิเศษ
7.2.3 การประชุมหาข้ อสรุปอย่างเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ สาหรับผู้ที่ผา่ นเกณฑ์ 7.2.2
7.2.4 เกณฑ์การคัดเลือกจะส่งให้ ผ้ สู มัครก่อนวันคัดเลือก อย่างน้ อย 1 สัปดาห์
ทังนี
้ ้ จะประกาศผลการคัดเลือกภายใน 3 วันหลังจากวันที่ประเมินด้ วยการสัมภาษณ์ โดย
การแจ้ งส่วนตัว
7.3. จานวนแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้ หลักสูตรรับแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
ได้ ในสัดส่วนปี ละ 1 คน ต่ออาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม 2 คน รวมทังต้
้ องมีงานบริ การต่อจานวน
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ตามที่กาหนดตามตาราง ขณะนี ้หลักสูตรมีศกั ยภาพรับแพทย์ประจา
บ้ านต่อยอดได้ 2 ตาแหน่ง (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9 จานวนแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดแต่ละชันปี
้ ต่อ จานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
และงานบริการของหลักสูตร
จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมปี ละ ชันละ
้ (คน)
1
2
จานวนคณาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมปี ละ ชันละ
้ (คน)
2
4
งานบริการวิสญ
ั ญีเพื่อการผ่าตัดแบบผู้ป่วยใน
200 ราย/ปี
400 ราย/ปี
งานบริการวิสญ
ั ญีเพื่อการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
100 ราย/ปี
200 ราย/ปี
งานบริการวิสญ
ั ญีนอกห้ องผ่าตัด
50 ราย/ปี
100 ราย/ปี
งานบริการด้ านการระงับปวด
100 ราย/ปี
200 ราย/ปี
งานบริการด้ านการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมเด็ก
25 ราย/ปี
50 ราย/ปี
8. อาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
8.1. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการกากับดูแลการฝึ กอบรม
8.1.1. ประธานแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรต้ องได้ รับวุฒิบตั ร หรื อ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก จากแพทยสภา
และปฏิบตั ิงานด้ านวิสญ
ั ญี วิทยาสาหรับเด็กอย่างน้ อย 5 ปี ภายหลังได้ รับหนังสือวุฒิบตั รหรื อ
อนุมตั บิ ตั ร ฯ
8.1.2. คณะกรรมการฯ ต้ องได้ รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั แิ สดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก อย่างน้ อย 2 ปี
8.2. คุณสมบัตแิ ละจานวนของอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
8.2.1. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
ต้ องเป็ นแพทย์ซึ่งได้ รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสญ
ั ญี วิทยาสาหรับ เด็ก และปฏิบตั ิงานด้ านวิสญ
ั ญี วิทยา
สาหรับเด็กอย่ างน้ อย 2 ปี ภายหลังได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั ิ ฯ
8.2.2. จานวนอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
ต้ องมีจานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานเต็มเวลาอย่างน้ อย 2 คน ต่อจานวนผู้
เข้ ารับการอบรม 1 คน หากมีจานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้ มีอาจารย์
แบบไม่เต็มเวลาได้ โดยมีข้อกาหนดดังนี ้
- จานวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้ องไม่มากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนอาจารย์เต็มเวลา
- ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของภาระงาน
อาจารย์เต็มเวลา
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8.2.3. กาหนดและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ มีการกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผ้ ใู ห้ การ
ฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับพันธกิจของหลักสูตร โดยระบุคณ
ุ สมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรมที่
ชัดเจน โดยครอบคลุมความชานาญที่ต้องการ ได้ แก่ คุณสมบัติด้านต่าง ๆ คือ
- เชิงวิชาการ
- ความชานาญทางคลินิก
- ด้ านการสอน และเจตคติความเป็ นอาจารย์
- เชิงวิจยั
- การทางานร่วมกับผู้อื่น
- ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
8.2.4. การระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์
หลักสูตรฯ มีการระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรฯ 2 ด้ าน คือ
- การเป็ นกรรมการหลักสูตรฯ (ภาคผนวกที่ 1)
- รับผิดชอบด้ านการศึกษา การวิจยั และการบริ การ โดยใช้ แบบฟอร์ ม HR2, HR3 ใน
การกาหนดและประเมินสาหรับอาจารย์ที่สงั กัดคณะแพทยศาสตร์ และใช้ แบบฟอร์ ม
การบริ หารผลการปฏิบตั งิ านสาหรับอาจารย์ที่สงั กัดสภากาชาดไทย
จานวนอาจารย์ตอ่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนด โดย
อาจารย์มีเวลาเพียงพอสาหรับการให้ การฝึ กอบรม ให้ คาปรึกษา และกากับดูแล
8.2.5. ระบบพัฒนาอาจารย์
ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ มีระบบพัฒนาอาจารย์อย่างเป็ นระบบ
- ด้ านการแพทย์ ภาควิชาฯ และหลักสูตรสนับสนุนให้ อาจารย์ศกึ ษาต่อต่างประเทศ
ในสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็กเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ภาคผนวกที่ 2)
- ด้ านแพทยศาสตรศึกษา อาจารย์ได้ รับการส่งเสริมให้ เข้ าอบรมสัมมนาด้ าน
แพทยศาสตร์ ศกึ ษาอย่างสม่าเสมอ สาหรับอาจารย์ใหม่ต้องผ่านการสัมมนา
อาจารย์ใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สภากาชาดไทย ซึง่ การสัมมนาของ
ทัง้ 2 หน่วยงานมีการสอนเกี่ยวกับแพทยศาสตร์ ศกึ ษา
- มีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ โดยผู้บงั คับบัญชา แพทย์ประจาบ้ าน และ
ผู้ร่วมงาน
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8.2.6. การคงสัดส่ วนของอาจารย์ ต่อแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
ในกรณีที่สดั ส่วนของอาจารย์ตอ่ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดลดลงกว่าที่ได้ รับอนุมตั ิ
สถาบันจะพิจารณาลดจานวนแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพ
การฝึ กอบรม
9. ทรัพยากรทางการศึกษา (ภาคผนวกที่ 2)
หลักสูตรฯ ได้ รับการรับรองเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรั บ
เด็กจากแพทยสภา มีการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาเกี่ยวกับการฝึ กอบรมครบคือ
- มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้ องกับผลลัพธ์ ของการเรี ยนรู้ ที่
คาดหวัง ทังผู
้ ้ ป่วยนอกและในห้ องผ่าตัด ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ และผู้ป่วยวิกฤต
- มีสถานที่และโอกาสในการเรี ยนรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ
- มีการสอนความรู้ และมีการประยุกต์ความรู้พื ้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในสาขา
วิชาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
- มีการบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอ
- มีอปุ กรณ์สาหรับฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ทิ ี่ทนั สมัยและเพียงพอ
- มีการจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
- มีสิ่งแวดล้ อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
- มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทางวิชา
การที่ ทัน สมัย สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารให้ เ ป็ นส่ว นหนึ่ง ของการ
ฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
- มี การนาความเชี่ ยวชาญทางแพทยศาสตรศึก ษามาใช้ ในการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การ
ดาเนิน การฝึ กอบรม การประเมินการฝึ กอบรม
- มีการฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทังในและนอกประเทศตามที
้
่ระบุไว้ ในหลักสูตร
10. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ภาควิชาฯ กากับดูแลการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตรเป็ นประจา มีกลไก
สาหรับการประเมินหลักสูตรและนาไปใช้ จริง การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร ต้ องครอบคลุม
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
- แผนการฝึ กอบรม
- ขันตอนการด
้
าเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
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การวัดและประเมินผล
พัฒนาการของผู้รับการฝึ กอบรม
ทรัพยากรทางการศึกษา
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึ กอบรมและความต้ องการของระบบ
สุขภาพ
- สถาบันฝึ กอบรมฯร่วม
- ข้ อควรปรับปรุง
หลักสูตรฯ แสวงหาข้ อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้ การฝึ กอบรม แพทย์
ประจาบ้ านต่อยอด นายจ้ างหรื อผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผ้ สู าเร็ จการฝึ กอบรม ในการประเมินการ
ฝึ กอบรม/หลักสูตร
-

11. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้ มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ น
ระยะๆ หรื ออย่างน้ อยทุก 5 ปี โดยการปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้ าง เนื ้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะ
ของผู้สาเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้ อมในการฝึ กอบรม ให้ ทนั
สมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และมีข้อมูลอ้ างอิง โดยต้ องผ่านการประชุมและการ
สัมมนาของภาควิชาฯ
ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม และทบทวน / พัฒนา
หลักสูตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้ อยทุก 5 ปี และแจ้ งผลการทบทวน / พัฒนาให้ แพทยสภา
รับทราบ
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- หลักสูตรฯ บริ หารจัดการหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ในด้ านต่างๆ ได้ แก่
การรับสมัครแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการ
ฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่
แสดงถึงการสาเร็ จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆ ที่สามารถ
ใช้ เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนันได้
้ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ
- หลักสูตรฯ กาหนดหน้ าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณของแผนการ
ฝึ กอบรม/หลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นด้ านการฝึ กอบรม
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- หลักสูตรฯ มีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
การของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง การบริ หารจัดการที่ดีและใช้ ทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม
- หลักสูตรฯ จัดให้ มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้ านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องครบถ้ วน สอดคล้ องกับข้ อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยวิสัญญี แพทย์ แห่งประเทศไทยกาหนดให้ สถาบันฝึ กอบรมที่จ ะได้ รับการอนุมัติให้
จัดการฝึ กอบรม จะต้ องผ่านการประเมินความพร้ อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรม และสถาบันฝึ กอบรม
จะต้ องจัดให้ มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี ้
13.1. การประกันคุณ ภาพการฝึ กอบรมภายใน หลักสู ตรฯ จัดให้ มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการฝึ กอบรมภายในอย่างต่อเนื่องโดยหลักสูตรจัดให้ อาจารย์ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
ผู้ตรวจประเมินหลักของแพทยสภาประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุก 2 ปี
13.2. การประกัน คุณ ภาพการฝึ กอบรมภายนอก หลักสูต รฯ ได้ รั บ การประเมิ น คุณ ภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ทุก 5 ปี
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ภาคผนวกที่ 1
รายนามคณะกรรมการหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับเด็ก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แพทย์หญิง พรอรุณ เจริญราช
ประธานหลักสูตร
หน้ าที่ - ดูแลการดาเนินการของหลักสูตรให้ ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์หลักสูตรวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับ
เด็ก ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
- ดูแลการประเมินหลักสูตร
- ดูแลการประกันคุณภาพหลักสูตร
- วางแผนพัฒนาหลักสูตร
- จัดสรรงบประมาณหลักสูตร
- ดูแลการประเมินแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ รื่ นเริง ลีลานุกรม
กรรมการ
หน้ าที่ - ดูแลการดาเนินการของหลักสูตรให้ ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์หลักสูตรวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับ
เด็ก ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
- ดูแลการประเมินหลักสูตร
- ดูแลการประกันคุณภาพหลักสูตร
- วางแผนพัฒนาหลักสูตรฯ
3. อาจารย์แพทย์หญิง พรรณิกา วรผลึก
กรรมการ
หน้ าที่ - จัดตารางหมุนเวียนการปฏิบตั งิ านของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
- ดูแลระบบสนับสนุนแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด (หอพัก สวัสดิการ ทุนวิจยั ทุนการประชุม
วิชาการ)
- ดูแลงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดให้ เป็ นไปตามกาหนดเวลา
- จัดสรรงบประมาณหลักสูตร
4. อาจารย์แพทย์หญิง ปวีณา ภาอาภรณ์
หน้ าที่ - จัดตารางกิจกรรมวิชาการ

กรรมการ
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- ตรวจสอบให้ การประเมิน EPA/DOP ของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดเป็ นไปตาม
กาหนดเวลา
- ดูแลการบันทึก portfolio ของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
- ดูแลการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ
5. อาจารย์นายแพทย์ พิพฒ
ั น์ แซ่ยบั
กรรมการ
หน้ าที่ - จัดตารางหมุนเวียนการปฏิบตั งิ านของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
- ดูแลระบบสนับสนุนแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด (หอพัก สวัสดิการ ทุนวิจยั ทุนการประชุม
วิชาการ)
- ดูแลงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดให้ เป็ นไปตามกาหนดเวลา
6. ตัวแทนแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด (ถ้ ามี)
กรรมการ
หน้ าที่ - มีสว่ นร่วมในการกาหนดพันธกิจของหลักสูตร
- รวบรวมปั ญหาและข้ อเสนอแนะ เรื่ องการเรี ยนการสอน และการทางานเพื่อมาปรับการ
เรี ยนการสอน
- รวบรวมความเห็นและปั ญหาในการรับแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด เพื่อมากาหนดแนว
ทางการรับแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดในปี การศึกษาถัดไป
7. อาจารย์แพทย์หญิง พิชานันท์ พูลสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที่ - รวบรวมและสรุปผลการประเมินแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด (การสอบ การปฏิบตั งิ าน,
ประเมิน 360 องศา)
- ดูแลและรวบรวมข้ อสอบ
- ดูแลและสรุปผลการประเมินหลักสูตร
- ดูแลการลาของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด

ที่ปรึกษาหลักสูตร
- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณวรรณา สมบูรณ์วิบลู ย์
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ฝ่ ายสนับสนุน
1. นางสาวจิราพร ขาภักดี
หน้ าที่ - จัดการเอกสารของหลักสูตรฯ ที่ติดต่อกับคณะแพทยศาสตร์ ฯ ราชวิทยาลัยฯ และ
แพทยสภา
- จัดการข้ อมูลเกี่ยวกับการฝึ กอบรมในเว็บไซต์แพทยสภา
- ประสานงานการจัดการเรี ยนการสอน การจัดสอบ และประเมินผล
2. นางอัญชลี กวีกิจบริบรู ณ์
หน้ าที่ - ประมวลผลคะแนนสอบและการประเมินต่างๆ
- เก็บรวบรวมใบลาและตรวจสอบการลาของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบการลา
3. นางสาวสมฤทัย ชลเจริญ
หน้ าที่ - ประสานงานเบิกเงินเวร สวัสดิการต่าง ๆ จากโรงพยาบาล
4. นางสมปอง แสงทอง
หน้ าที่ - ประสานงานการจัดการเรี ยนการสอน
5. นางสาวพัชรภรณ์ จันทรมุด
หน้ าที่ - ประสานงานการจัดการเรี ยนการสอน ดูแลระบบต่าง ๆ ในห้ องประชุม
6. นางสาวยมาภรณ์ แสดงพจน์
หน้ าที่ - ประสานงานการจัดการเรี ยนการสอน ดูแลตารางกิจกรรมต่าง ๆ
7. นางสาวณัฐพร เอี่ยมแสง
หน้ าที่ - ประสานงานการปรึกษาผู้ป่วยจากส่วนงานอื่น ๆ ของโรงพยาบาล

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563

35
ภาคผนวกที่ 2
การเปิ ดสถาบันฝึ กอบรม และทรัพยากรสาหรับการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
1. การเปิ ดสถาบัน
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่อยอดเพื่ อวุฒิ บตั รแสดงความรู้ ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับ เด็ก ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ทวั่ ไปที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของแพทยสภา ว่าด้ วยการ
เสนอขอเปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นผู้มีความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุ
สาขาต่าง ๆ พ.ศ.2560 และเกณฑ์การเปิ ดหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั ร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับ เด็ก ของราช
วิทยาลัยวิสญ
ั ญี แพทย์แห่งประเทศไทย ได้ รับการรับรองจากราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี แพทย์แห่งประเทศ
ไทย และมีสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ จานวนและการกระจายผู้ป่วย มาตรฐานการให้ บริ การ และผู้ให้
การฝึ กอบรมเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขาวิสญ
ั ญี วิทยาสาหรับ
เด็ก กาหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี แพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ในปี
พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2561
2. ทรั พยากรสาหรั บการฝึ กอบรมคือ ผู้ให้ การฝึ กอบรมที่เหมาะสม จานวนงานบริการการระงับ
ความรู้ สึกสาหรั บการผ่ าตัดเด็ก รวมทัง้ สถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ ท่ เี พียงพอสาหรับงาน
บริการ และการฝึ กอบรม
2.1. มีจานวนและคุณวุฒขิ องแพทย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรมที่เหมาะสม
หลักสูตรมีอาจารย์แพทย์แบบเต็มเวลาซึ่งได้ รับวุฒิบตั ร หรื อ หนังสืออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับ เด็กจากแพทยสภา
และปฏิบตั ิงานด้ านวิสัญญี วิทยาสาหรับเด็กอย่างน้ อย 2 ปี ภายหลังได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสือ
อนุมตั ิ ฯ จานวน 6 คน จึงมีศกั ยภาพรับแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด 3 ตาแหน่ง

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563

36
ลาดับ

1.

ชื่อ-นามสกุล
นพ.รื่ นเริ ง ลีลานุกรม

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ พบ.(2528)

แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วุฒิบตั รฯ
(2533)
Certificate
(2535)

วิสญ
ั ญีวิทยา
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Pediatric Anesthesia
fellowship (Liverpool,
UK)
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก

รปม. (2543)
อนุมตั ิบตั ร
(2555)

2.

3.

พญ.พรอรุณ เจริ ญราช

พญ.พรรณิกา วรผลึก

สาขาวิชา

ผู้ช่วย
พบ. (2534)
ศาสตราจารย์

อาจารย์

แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประเภท
เต็มเวลา








วุฒิบตั รฯ
(2540)

วิสญ
ั ญีวิทยา
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)



Certificate
(2547)

Pediatric Anesthesia
fellowship (USA)



อนุมตั ิบตั ร
(2555)

วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก



พบ. (2539)

แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วิสญ
ั ญีวิทยา
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อบรมหลักสูตรการฝั งเข็ม
ศูนย์ความร่วมมือ
การแพทย์ไทย-จีน กรมการ
แพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข และ
โรงพยาบาลหัวเฉียว

วุฒิบตั รฯ
(2543)
Certificate
(2544)
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
อนุมตั ิบตั ร
(2546)
Certificate
(2551)

อนุมตั ิบตั ร
(2555)

4.

5.

พญ.ปวีณา ภาอาภรณ์

พญ.พิชานันท์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา

นพ.พิพฒ
ั น์ แซ่ยบั

อาจารย์

เต็มเวลา

เวชศาสตร์ ครอบครัว



Certificate in Pediatric
Anesthesia Fellowship
Program at Chang Gung
Memorial Hospital (TaoYuan County, Taiwan)
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)





แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วุฒิบตั ร (2552) วิสญ
ั ญีวิทยา
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วุฒิบตั ร (2555) วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Observation Pediatric anesthesiology
ship (2558)
and liver transplantation
(King’s college hospital
และ Leeds general
infirmary, UK)



พบ. (2550)



พบ. (2547)

แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วุฒิบตั ร (2554) วิสญ
ั ญีวิทยา (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
วุฒิบตั ร (2557) วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

6.

ประเภท

พบ. (2552)

แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วุฒิบตั ร (2556) วิสญ
ั ญีวิทยา
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วุฒิบตั ร (2558) วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Clinical
Pediatric anesthesia
Trainee
(Kyoto Prefectural
(2560)
University of Medicine,
Japan)

ประเภท
เต็มเวลา

บางเวลา




ประธานการฝึ กอบรมมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การเปิ ดหลักสูตรคือ
1. มีประสบการณ์ด้านวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก มากกว่า 5 ปี
2. ยังปฏิบตั งิ านในสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
3. มีผลงาน/กิจกรรมทางวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับในช่วงเวลาอย่างน้ อย 10 ปี เช่น ผลงาน
ตีพิมพ์ การเขียนหลักสูตรการฝึ กอบรม มีการอุทิศตนสาหรับการเรี ยนการสอนด้ าน
วิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยเด็ก การเป็ นวิทยากร การทางานวิจยั

2.2. งานบริการการระงับความรู้ สึกสาหรั บการผ่ าตัดเด็กมีจานวนเพียงพอสาหรับการ
ฝึ กอบรม
หลักสูตรมีปริมาณงานบริ การต่อจานวนแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด 2 คน ตามที่กาหนด
ในเกณฑ์การเปิ ดหลักสูตร ฯ ดังตาราง
จานวนผู้ป่วย (ราย/ปี )
แพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดชัน้ ปี ละ 2 คนต่ อ
งานบริการ
จานวนอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม 4 คน
ตามเกณฑ์การเปิ ด
ตามฐานข้ อมูลของ
หลักสูตร
โรงพยาบาล ฯ
งานบริการด้ านการระงับความรู้สกึ เด็ก
600 ราย/ปี
1659 ราย/ปี
งานบริการวิสญ
ั ญีในทารกแรกเกิด
50 ราย/ปี
329 ราย/ปี
งานบริการวิสญ
ั ญีนอกห้ องผ่าตัด
100 ราย/ปี
240 ราย/ปี
งานบริการด้ านการระงับปวด
200 ราย /ปี
288 ราย/ปี
งานบริการด้ านการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมเด็ก
50 ราย/ปี
107 ราย/ปี
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2.3. สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ สาหรับงานบริการ และการฝึ กอบรม
สถานที่
ห้ องผ่าตัดหรื องานบริ การทางวิสญ
ั ญี

ตึก / อาคาร

เปิ ดบริ การแล้ ว

ความสามารถเปิ ด

(จานวนห้ อง/

ให้ บริ การ

เตียง)

(จานวนห้ อง/เตียง)

ห้ องผ่าตัดกุมารศัลยกรรม

สก. ชัน้ 7

3

5

ห้ องรังสีร่วมรักษา

ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ ชัน้ 7

2

5

Nuclear medicine

ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ ชัน้ 2

1

1

ห้ องรังสีรักษา

ว่องวานิช ชัน้ 1 และ 3

2

2

CT sim

ว่องวานิช ชัน้ 1

1

1

MRI sim

ว่องวานิช ชัน้ 1

1

1

MRI

ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ ชัน้ 2 และ 7

2

2

MRI

14 ชัน้

1

2

CT scan

ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ ชัน้ 1 และ 2

2

2

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด

ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ ชัน้ 17, 22

2

2

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด Special care

ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ ชัน้ 9

30 เตียง

30 เตียง

หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด

ภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ ชัน้ 9

18 เตียง

20 เตียง

หออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

สก. ชัน้ 8

9 เตียง

9 เตียง

เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่ องมือและอุปกรณ์

จานวน

1. เครื่ องดมยาสลบ
2. เครื่ อง monitor แบบครบชุด (วัดความดันโลหิตแบบ invasive และ non-invasive, ตรวจคลืน่ ไฟฟ้ า
หัวใจ, ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง, ความดันก๊ าซ คาร์ บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก
และอุณหภูมิกาย)
3. เครื่ อง monitor ที่มีการวัดความดันโลหิตแบบ non-invasive, ตรวจคลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจ และความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือดแดง

8

4. เครื่ องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง

2

5. Infusion pump

6

6. Syringe pump

16

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563

8
6

40
เครื่ องมือและอุปกรณ์

จานวน

7. Defibrillator

1

8. เครื่ องตรวจน ้าตาลในเลือด [Point-of-care testing (POCT) glucose]

1

9. เครื่ องตรวจวิเคราะห์ Blood gases

1

10. Blanket warmer

4

11. Air force warmer

5

12. ตู้อนุ่ น ้าเกลือ

1

13. IV warmer

3

14. เครื่ องอุน่ เลือด

1

15. Fiberoptic bronchoscope

1

16. GlideScope

1

17. Ultrasound machine

2

18. Peripheral nerve stimulator

1

19. เครื่ องวัด Bispectral index (BIS)

available

20. เครื่ องปั่ น hematocrit

available

21. เครื่ อง Patient-controlled analgesia (PCA)

available

22. เครื่ องตรวจจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของหลอดเลือด (ROTEM รุ่น Sigma)

available

23. เครื่ องควบคุมการให้ เลือดผู้ป่วยอย่างรวดเร็ วอัตโนมัติ (Rapid Infuser)

available

24. เครื่ องวัดปริ มาณเลือดที่สบู ฉีดจากหัวใจ (EV1000)

available
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2.4. การหมุนเวียนปฏิบัติงานฝึ กอบรมของแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
ตารางที่ 1 การหมุนเวียนปฏิบตั งิ านของการฝึ กอบรม
เดือน

แพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
ปี ที่ 1

กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน

ห้ องผ่าตัด
ห้ องผ่าตัด
ห้ องผ่าตัด
ห้ องผ่าตัด
ห้ องผ่าตัด
X-ray
Pediatric ICU
Neonatal ICU
Pain
ห้ องผ่าตัด
ห้ องผ่าตัด
ห้ องผ่าตัด

ปี ที่ 2
Research
ห้ องผ่าตัด
ห้ องผ่าตัด
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราช
Interventional radiology
ห้ องผ่าตัด
Elective
Elective
ห้ องผ่าตัด
ห้ องผ่าตัด

2.5. ห้ องปฏิบัตกิ าร/หน่ วยงานสนับสนุน
หลักสูตรมีห้องปฏิบตั ิการ/หน่วยงานสนับสนุน ที่สามารถให้ การสนับสนุน และรองรับ
งานวิจยั คือ ฝ่ ายวิจยั ของภาควิชาซึ่ งมีอาจารย์สาเร็ จการศึกษาด้ านระบาดวิทยาจานวน 6 คน
และฝ่ ายวิจยั ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.6. ห้ องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึ กอบรม
มีบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึ กอบรม เป็ นแหล่งค้ นคว้ าทางด้ านการแพทย์
2.7. กิจกรรมวิชาการ
หลักสูตรจัดให้ มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ได้ แก่
1.การประชุมวิชาการในภาควิชา/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 4 ครัง้ เช่น Journal club,
interesting case, morbidity and mortality conference, topic review เป็ นต้ น
2.การประชุมร่วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้
3.การประชุมวิชาการในลักษณะอื่น ๆ
4.สนับสนุนให้ แพทย์ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอกสถานที่ตามโอกาสอันควร
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ตารางที่ 2 กิจกรรมวิชาการรายสัปดาห์
7.30-8.30
12.00-13.00
วันจันทร์

13.00-14,00

Lecture

Pediatric X-ray
Conference
(สัปดาห์สดุ ท้ าย)

วันพุธ

Advanced anesthesia

Craniofacial
conference
(สัปดาห์ที่ 1)

วันพฤหัส

Topics Journal club
Interdepartment
conference
Advanced anesthesia

Pediatric surgery
grand round

15.00-16.00

วันอังคาร

วันศุกร์

Case conference
/ MM conference
/ ethics
conference

Pediatric
anesthesia journal
club
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ภาคผนวกที่ 3
เนือ้ หาสังเขปของการฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดเพื่อหนังสือวุฒบิ ัตร อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับเด็ก
เนื ้อหาโดยสังเขปของหลักสูตรวิสญ
ั ญีสาหรับเด็ก ประกอบด้ วย
(1) ความรู้ ด้านการให้ ยาระงับความรู้ สึกสาหรั บผู้ป่วยเด็ก
(ก) ความรู้ พนื ้ ฐานด้ านการให้ ยาระงับความรู้ สึกสาหรั บผู้ป่วยเด็กทั่วไป
 กายวิภาคศาสตร์ ในเด็ก
 สรี รวิทยาในเด็ก
 เภสัชวิทยาในเด็ก
 โรคประจาตัวของผู้ป่วยเด็กกับการให้ ยาระงับความรู้สึก
 การประเมินและการเตรี ยมผู้ป่วยเด็กก่อนการผ่าตัด
 การทดแทนสารน ้า อิเล็คโตรไลท์ เลือดและส่วนประกอบของเลือด
 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการให้ ยาระงับความรู้สกึ และการเฝ้าระวังผู้ป่วยเด็ก
 การดูแลผู้ป่วยเด็กระหว่างการให้ ยาระงับความรู้สกึ
 การดูแลผู้ป่วยเด็กในห้ องพักฟื น้ และหอผู้ป่วยหลังให้ ยาระงับความรู้สึก
(ข) การให้ ยาระงับความรู้ สึกสาหรั บผู้ป่วยเด็กเฉพาะกลุ่ม
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ ในเด็กแรกเกิดครบกาหนด
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ ในเด็กคลอดก่อนกาหนด
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ ในเด็กทารก (อายุต่ากว่า 1 ปี )
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยนอก
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับหัตถการนอกห้ องผ่าตัด
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ ในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับทันตกรรม
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ
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 การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้ าง
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับศัลยกรรมช่องท้ อง
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ
และระบบสืบพันธุ์
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับศัลยกรรมทรวงอก
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดตา
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับการผ่าตัดหู คอ จมูก
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับศัลยกรรมสมองและระบบประสาท
 การให้ ยาระงับความรู้สกึ สาหรับศัลยกรรมกระดูกและข้ อ
(ค) การดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะปวดเฉียบพลันและเรื อ้ รั ง
 การระงับความปวดหลังผ่าตัด และปวดเฉียบพลัน
 การบาบัดความปวดเรื อ้ รัง
(ง) การดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉิน
 เวชศาสตร์ ฉกุ เฉินในเด็ก
 การช่วยฟื น้ คืนชีพในเด็ก
(จ) การดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤต
(2) ทักษะทางการดูแลและให้ ยาระงับความรู้ สึกแก่ ผ้ ูป่วยเด็กที่มารั บการผ่ าตัด
(ก) ประเมินและเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดได้ อย่างเหมาะสม
(ข) เลือกวิธีการให้ ยาระงับความรู้สกึ แก่ผ้ ปู ่ วยเด็กแต่ละรายได้ อย่างถูกต้ อง
(ค) ดูแลผู้ป่วยเด็กหลังการผ่าตัดได้ อย่างดี รวมถึงการให้ ยาระงับปวดด้ วย
(ง) ทาหัตถการต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็ก เช่น central line cannulation, arterial line
cannulation, การทา nerve block หรื อ regional anesthesia เป็ นต้ น
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โดยมีการเรี ยนการสอน ตามตารางที่ 3 - 5
ตารางที่ 3 ตารางสอนวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานประยุกต์ (correlated basic medical science)
Correlated basic medical science topic
Basic biomedical, clinical, behavioral and
social sciences and preventive medicine
and public health*
Anesthesia Non-Technical Skills (ANTS)
Communication skills
Medical ethics
กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้ องกับการขอคายินยอมสาหรับทา
หัตถการในผู้ป่วยเด็ก*
Patient safety

อาจารย์
อาจารย์จิตเวช
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

สถานที่
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

ทีมอาจารย์การศึกษา
หลังปริญญา

การสอนเชิงปฏิบตั ิการ
ศูนย์สถานการณ์จาลอง
ปฐมนิเทศ มิถนุ ายน และ
วันพุธสัปดาห์ที่ 5

สานักกฎหมายการแพทย์
กรมการแพทย์

สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี

ทีมอาจารย์การศึกษา
หลังปริญญา

ปฐมนิเทศ มิถนุ ายน

*เป็ นการเรี ยนรวมสหสถาบันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตารางที่ 4 Workshop สาหรับแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
ทักษะเฉพาะด้ าน

Airway workshop
Pediatric sedation workshop
Hemodynamic workshop

ทักษะการกู้ชีพ

Pediatric perioperative life support (PPLS)
Pediatric advance life support (PALS)

ทักษะรอบด้ านของบุคคล

Communication workshop
Non-technical skill workshop for anesthesiologist
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ตารางที่ 5 แผนการสอนทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร ความเป็ นมืออาชีพ และการปฏิบตั งิ านให้ เข้ า
กับระบบ
หัวข้ อเรื่ อง
ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสมั พันธ์ และการ
สื่อสาร

แผนการสอน

- สังเกตพฤติกรรรม และสอนทักษะปฏิสมั พันธ์ และ
การสื่อสารระหว่างการปฏิบตั งิ าน
- เข้ าร่วม counselling และ anesthesia nontechnical skill (ANTS) workshop
สอนแพทย์ประจาบ้ านและบุคลากรอื่นระหว่าง การสอนแพทย์ประจาบ้ านระหว่างปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
การนาเสนอกิจกรรมวิชาการ
- Case conference/ interhospital conference
นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปั ญหา
- Journal club
- Topic discussion
ความเป็ นมืออาชีพ
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ คานึงถึง
- การอบรมจริยธรรมทางการแพทย์
ผลประโยชน์ส่วนร่วม
- การเข้ าร่วมประชุม ethic conference
- การสอนระหว่างการดูแลผู้ป่วย
มีความสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพัฒนาไปสูค่ วาม - การทากิจกรรมวิชาการ (journal club, case
เป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
conference, topic review)
- การเข้ าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
กิจกรรมการให้ ความรู้ทางด้ านบูรณาการทาง Case conference/ ethic conference/ morbidity
การแพทย์
and mortality conference
พัฒนาตนเองให้ มีเจตคติที่ดีระหว่างปฏิบตั งิ าน Counselling/ ANTS workshop
การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของ
- การปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้ านของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล, patient safety, crisis resource - ชัว่ โมงการสอนระบบคุณภาพวันพฤหัสบดี
management กระบวนการคุณภาพและความ - Case conference/ morbidity and mortality
ปลอดภัยทางวิสญ
ั ญีรวมทังระบบประกั
้
น
conference
สุขภาพของชาติ
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ภาคผนวกที่ 4
Clinical skills in Pediatric anesthesia
เมื่อสิน้ สุดการฝึ กอบรม แพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดควรมีความสามารถในการดูแลรั กษา และทา
หัตถการต่ อไปนี ้

I. Perianesthetic clinical skills
ระดับที่ 1 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ/ หรื อมี
ความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องดูแลรักษาได้
ระดับที่ 2 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่พบน้ อยกว่าระดับ 1 และมี
ความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดควรดูแลรักษาได้
ระดับที่ 3 โรคประจาตัวผู้ป่วยหรื อภาวะทางวิสญ
ั ญีหรื อชนิดการผ่าตัดที่ซบั ซ้ อน ซึง่ แพทย์ประจาบ้ าน
ต่อยอดอาจดูแลรักษาได้
โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี

ระดับ 1

Neonates



Premature babies



URI



Airway obstruction, Laryngospasm, Laryngeal edema



Difficult airway



Emergence delirium



Hypothermia



Malignant hyperthermia



Muscular dystrophy



Glucose, fluid, electrolyte management



Common congenital heart diseases: ASD, VSD, PDA, TOF



Complicated congenital heart diseases: TGA, Single ventricle



Common congenital anomalies: Down syndrome



Rare/Complicated metabolic and congenital diseases

ระดับ 2

ระดับ 3



Massive bleeding



Morbid obesity
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โรคประจาตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี

ระดับ 1

Postoperative pain management



Chronic/cancer pain management



การวินิจฉัยเพื่อการผ่ าตัด หรือชนิดของการผ่ าตัด

ระดับ 1

Gastroschisis/omphalocele



Congenital diaphragmatic hernia



Tracheoesophageal fistula



Pyloric stenosis



Necrotizing enterocolitis



Retinopathy of prematurity



Strabismus & muscle correction



Adenotonsillectomy



Tympanoplasty



Craniotomy



Craniofacial reconstruction



Lung surgery



Endoscopic surgery



Frenulotomy (tongue tie)



Muscle biopsy



Upper abdominal surgery



Lower abdominal surgery



Groin, perineal and anorectal surgery



Liver transplantation

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 3



Spine surgery



Anesthesia for bronchoscopy



Cardiac surgery in pediatrics

ระดับ 2
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II. หัตถการด้ านวิสัญญีวิทยา
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็ น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึ กอบรมควรจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของ
ผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดอาจทาได้ (ช่ วยทาหรือได้ เห็น)
หัตถการวิสัญญี

หัตถการระดับ 1

Inhalation induction



Mask ventilation



Under mask technique



Endotracheal intubation in infant and
children

หัตถการระดับ 2

หัตถการระดับ 3



Endotracheal intubation in neonate



LMA in pediatric patients



Fiberoptic intubation in pediatric patients



Ventilator setting in neonate and infant



Peripheral nerve block
- Ilioinguinal, iliohypogastic nerve block



- Penile block



- Brachial block



- TAP block
Caudal block



Lumbar epidural block




Central line insertion



Pediatric Sedation
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ภาคผนวกที่ 5
Assessment of Clinical Skills, Procedural Skills and Entrusable Professional Activity
Entrusable Professional Activity in Anesthesia
1.

Provide preanesthetic evaluation and preparation

2.

Provide plan and conduct of anesthesia

3.

Use and interpret anesthetic 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 entrusable professional activity
1. Selection for assessment of clinical skills and entrusable professional activity (EPA)
EPA 1 Tracheoesophageal fistula
EPA 2 Neonatal emergency
EPA 3 Difficult airway management
EPA 4 Anesthesia for bronchoscopy
EPA 5 Anesthesia for pediatric with congenital anomalies
EPA 6 Non-operating room anesthesia(NORA)
EPA 7 Anesthesia for pediatric with craniofacial anomalies
EPA 8 Anesthesia for liver transplant in children
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2. Assessment of procedural skills: direct observe procedural skills (DOP)
DOP 1 Modified rapid sequence induction
DOP 2 Ultrasound-guided central line insertion
DOP 3 Epidural block
DOP 4 Fiberoptic assisted intubation
DOP 5 Handover skill
DOP 6 Advice and communication with parent
EPA DOP and selection for assessment of clinical skills
Selection for
assessment of
clinical skills
EPA 1
EPA 2
EPA 3
EPA 4
EPA 5
EPA 6
EPA 7
EPA 8
Assessment of
clinical skills
DOP 1
DOP 2
DOP 3
DOP 4
DOP 5
DOP 6

EPA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Direct Observe
Procedural skill (DOP)

EntrustableProfessional Activity (EPA)

EPA & DOP milestone

แพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
ปี ที่1

ปี ที่2

1 Case 1_TE fistula

Level 3

Level 4

2 Case 2_Neonatal emergency

Level 4

Level 5

3 Case 3_Difficult airway management

Level 4

Level 4

4 Case 4_Anesthesia for bronchoscopy

Level 4

Level 4

Level 4

Level 5

6 Case 6_ Non-operating room anesthesia(NORA)

Level 4

Level 5

7 Case 7_Anesthesia for craniofacial surgery

Level 5

Level 5

8 Case 8_Anesthesia for liver transplantation

Level 5

Level 5

1 DOP 1_Modified rapid sequence induction

Level 5

Level 5

2 DOP 2_Ultrasound-guided central line insertion

Level 4

Level 5

3 DOP 3_Epidural block

Level 3

Level 4

4 DOP 4_Fiberoptic assisted intubation

Level 3

Level 4

5 DOP 5_Handover skill

Level 5

Level 5

6 DOP 6_Advice and communication with parent

Level 5

Level 5

5

Case 5_Anesthesia for pediatric with congenital
anomalies

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 = เป็ นผู้สงั เกตการณ์เท่านัน้
Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
Level 3 = ปฏิบตั งิ านได้ มาตราฐาน ภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
Level 4 = ปฏิบตั งิ านได้ มาตราฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 5 = ปฏิบตั งิ านได้ มาตราฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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EPA 1 Tracheoesophageal Fistula
ชื่อ..............................................................วันที่..................................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

1.การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย และ การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารที่สาคัญ
1.2. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2.การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1 General preparation
2.2 Specific preparation
3. Choice of anesthesia: GA ต้ องใช้ RA ร่วมด้ วยหรื อไม่ ควรใช้ วิธีใด
4. Surgical consideration
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
6. การเฝ้ าระวัง (general & specific monitoring)
7. Intraoperative
7.1 Induction & intubation (discuss specific technique)
7.2 Positioning and process to prevent complication
7.3 Maintenance
- Discuss spontaneous VS. control ventilation before fistula
ligation in 1) Hypoxia 2) Coughing 3) Gastric distension
- Ventilation technique after ligated fistula when lung is
collapsed
- Discuss crisis management during thoracotomy
1) Hypoxia 2) Loss of CO2 3) Rising airway pressure
- Hemodynamic control
- Fluid, glucose, electrolyte and transfusion management
- Temperature control
7.4 Emergence
8. Postoperative
- เตรี ยมการและเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
- การส่งต่อข้ อมูล
- การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, fluid &
electrolyte balance, temperature
- Specific postop. Care& complications management
- การดูแลความปวด
9. การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......…...……………………………………
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......…...……………………………
ผลการประเมินภาพรวม □ ผ่าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
□ ไม่ผา่ น
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
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อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน......................................(ลายมือชื่อ)
...................................................................(ตัวบรรจง)
กรุณาบันทึก self reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
□2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
□3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
□4 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
□5 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
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EPA 2 Neonatal Emergency
ชื่อ.......................................................วันที่.....................................
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ , ตรวจร่างกายที่สาคัญ, การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
1.2. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
2.3. Premedication
3. Choice of anesthesia: GA ต้ องใช้ RA ร่วมด้ วยหรื อไม่ ควรใช้ วธิ ีใด
4. Specific consideration
4.1. Neonates: anatomy, physiology, pharmacology
4.2. Surgical problems
4.3. Potential problems
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
5.1. อุปกรณ์: mask, blade, ET, anesthetic circuit, OR temp
5.2. ยา
5.3. การเฝ้ าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction :Technique
ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management: mask, ET
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance· ยา: ชนิดและขนาด
 Fluid, glucose and electrolyte
 Transfusion management
 Hemodynamic
 Ventilation / Oxygenation
 Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริ มาณและชนิด
7. Postoperative
7.1. การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้ อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics,
fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care& complications management

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)
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EPA 2 Neonatal Emergency

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

ชื่อ.......................................................วันที่.....................................
7.5. การดูแลความปวด
8. การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………….....................................……………………………
…………………………………......…...…………………………………………….....................................……………………………
............................................................................................……………………….....................................…………………………
............................................................................................……………………….....................................…………………………
ผลการประเมินภาพรวม □ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
□ ไม่ ผ่าน …………..
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
□2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน................................... (ลายมือชื่อ) □3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
□4 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมือ่
................................................................ (ตัวบรรจง)
ต้ องการ
กรุณาบันทึก self reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้
□5 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
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EPA 3 Difficult Airway Management
ชื่อ......................................................................วันที่..........................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด สามารถสรุปปั ญหา ของ difficult airway
1.1. Difficult mask ventilation
1.2. Difficult intubation
1.3. Anatomical problems (ตาแหน่ง ลักษณะที่ทาให้ เกิดปั ญหา
(ตังแต่
้ จมูก จนถึง lower airway)
1.4. Functional problems (หน้ าที่ของ airway ที่ทาให้ เกิดปั ญหา
ตังแต่
้ จมูก จนถึง lower airway eg, sleep apnea,
laryngomalacia, vocal cord paralysis)
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1 General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Strategic airway management (เลือก primary choice of airway
management)
□ No airway management eg. เปลีย่ นเป็ น RA, LA
□ Oral, nasal airway only
□ LMA
□ ETT
□ Surgical airway
4. สร้ าง airway management algorithm สาหรับผู้ป่วยรายนี ้ โดยให้ เห็น
แผนสารองของทุกขันตอนที
้
่ไม่เป็ นไปตามแผน
5. Specific considerations ระหว่าง difficult airway management
5.1. การ maintain oxygenation
5.2. การ maintain depth of anesthesia
5.3. การแก้ ไขหรื อป้องกัน airway obstruction
5.4. การแก้ ไขหรื อป้องกัน laryngospasm
6. การสือ่ สารเพื่อให้ มี situation awareness ในทีมงานวิสญ
ั ญี ศัลยแพทย์
และห้ องผ่าตัด
7. การเตรี ยมพร้ อมสาหรับสถานการณ์ฉกุ เฉินระหว่างทีมงานวิสญ
ั ญี
ศัลยแพทย์ และห้ องผ่าตัด
7.1. การเตรี ยม equipment และการทางานของแต่ละส่วน
7.2. การชี ้แจงขันตอน
้
airway management
7.3. การชี ้แจง crisis ที่อาจเกิดขึ ้น และการทางานของทีม
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
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8. เตรี ยมการสาหรับ difficult airway management ในทีมงานวิสญ
ั ญีเอง
8.1. การเตรี ยม backup team หรื อ 2 opinion
8.2. การเตรี ยม equipment and monitoring
8.3. การชี ้แจงขันตอนส
้
าหรับ airway management รายนี ้ให้ กบั
ทีมงาน
8.4. การชี ้แจง crisis ที่อาจเกิดขึ ้น และบทบาทของแต่ละคน
9. การตัง้ critical point ที่จะ activation crisis eg.จุดที่จะ cancelled
surgery หรื อ surgical airway
10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………….....................................………………………….…
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินภาพรวม □ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
□ ไม่ ผ่าน
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
□2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน......................................... (ลายมือชื่อ) □3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
....................................................................... (ตัวบรรจง) □4 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมือ่
ต้ องการ
กรุณาบันทึก self reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้
□5 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
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EPA 4 Anesthesia for Bronchoscopy
ชื่อ....................................................................วันที่..........................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1 ประวัติ ตรวจร่างกาย
1.2 การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
1.3 สามารถสรุปเหตุผลของการทา bronchoscopy (สิง่ ที่ต้องการตรวจ
เช่น vocal cord movement, trachea, bronchus) เพื่อวาง
แผนการระงับความรู้สกึ
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1 General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication
3. Anesthetic technique
3.1 Anesthetic agents (IV vs Inhalation)
3.2 Airway maintenance during bronchoscopy (e.g. airway
maneuver with oxygen supplementation, LMA, ETT)
4. Emergency management during bronchoscopy
- Desaturation
- Laryngospasm
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
- อุปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์ airway management
- ยา
- การเฝ้ าระวัง (general & specific monitoring)
6. การประสานงานกับศัลยแพทย์ ขณะ bronchoscopy
- Emergence from bronchoscopy
- Airway management at the end of procedure (e.g.
intubated vs extubated)
7. Postoperative
- Airway care (e.g. stridor, croup, desaturation)
- การส่งต่อข้ อมูล
8. การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
10.ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………….....................................……………………………………………
…………………………………......…...…………………………….....................................……………………………………………
......................................................................................................................................................................................................
…………………………………......…...…………………………….....................................……………………………………………
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินภาพรวม □ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
□ ไม่ ผ่าน ……………
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน...................................... (ลายมือชื่อ) □2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
................................................................... (ตัวบรรจง) □3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
□4 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
กรุณาบันทึก self reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้
□5 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
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EPA 5 Anesthesia for pediatric patient with congenital anomalies
ชื่อ............................................................วันที่....................................
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ , ตรวจร่างกายที่สาคัญ, การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร
1.2. สามารถสรุปปั ญหาผู้ป่วยได้
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1. General preparation
2.2. Specific preparation
2.3. Premedication
3. Choice of anesthesia: GA ต้ องใช้ RA ร่วมด้ วยหรื อไม่ ควรใช้ วธิ ีใด
4. Specific consideration
4.1. Neonates: anatomy, physiology, pharmacology
4.2. Surgical problems
4.3. Potential problems
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
5.1. อุปกรณ์: mask, blade, ET, anesthetic circuit, OR temp
5.2. ยา
5.3. การเฝ้ าระวัง (general & specific monitoring)
6. Intraoperative
6.1. General anesthesia
6.1.1. Induction :Technique
ยา: ชนิดและขนาด
6.1.2. Airway management: mask, ET
6.1.3. Positioning
6.1.4. Maintenance·  ยา: ชนิดและขนาด
 Fluid, glucose and electrolyte
 Transfusion management
 Hemodynamic
 Ventilation / Oxygenation
 Temperature control
6.1.5. Emergence
6.2. Regional anesthesia
6.2.1. Technique
6.2.2. ยา: ปริ มาณและชนิด
7. Postoperative
7.1. การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
7.2. การส่งต่อข้ อมูล
7.3. การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics,
fluid & electrolyte balance, temperature
7.4. Specific postoperative care& complications management
7.5. การดูแลความปวด

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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EPA 5 Anesthesia for pediatric patient with congenital anomalies
ชื่อ............................................................วันที่....................................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

8. การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………….......................................…………………..………
…………………………………......…...…………………………………………….......................................……………………………
......................................................................................... ……………………….....................................……………………………
ผลการประเมินภาพรวม □ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
□ ไม่ ผ่าน ..........……
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน....................................... (ลายมือชื่อ) □2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
.................................................................... (ตัวบรรจง) □3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
□4 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมือ่ ต้ องการ
กรุณาบันทึก self reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้
□5 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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EPA 6 Non-operating room anesthesia (NORA)
ชื่อ.............................................................................
วันที่.......................... Service .......................................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (สรุปปั ญหาผู้ป่วยได้ )
ประวัติ ตรวจร่างกายที่สาคัญ, การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
2. การเตรี ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1 General preparation : OPD, IPD
2.2 Specific preparation
3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations : radiation protection, working in
ferromagenetic environment
5. การเตรี ยมอุปกรณ์และยา สถานที่ และระบบสนับสนุน
6. Emergence and discharge
7. Postoperative
7.1 การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยและการส่งต่อข้ อมูล
7.2 Specific postoperative care& complications
management
7.3 การดูแลความปวด
8. การสือ่ สารกับผู้ป่วย ผู้ปกครองและผู้ร่วมงาน
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
10. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม…………………………………......…...……………………………………………...............................
…………………………………......…...…………………………………………….....................................………………………
................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินภาพรวม □ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
□ ไม่ ผ่าน ………..
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน....................................................(ลายมือชื่อ)
............................................................................... (ตัวบรรจง)
กรุณาบันทึก self reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
□2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
□3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
□4 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
□5 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563

64
EPA 7 Anesthesia for Craniofacial surgery
ชื่อ.......................................................วันที่...................................
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
1.1. ประวัติ ตรวจร่างกาย
ปั ญหาจากโรคที่เกี่ยวข้ อง เช่น ภาวะ difficult airway, ภาวะ
ทางเดินหายใจอุดกันขณะนอนหลั
้
บ (OSA) และ syndactyly ใน
ผู้ป่วย Apert syndrome
1.2. การตรวจทางรังสีวิทยาและห้ องปฏิบตั ิการ
1.3. สามารถสรุป problem lists เพื่อวางแผนการระงับความรู้ สกึ
2. อภิปรายแนวทางการให้ ยาระงับความรู้สกึ
3. อภิปราย specifics considerations
3.1. ความผิดปกติทางกายวิภาคและสรี รวิทยา
3.2. การจัดการทางเดินหายใจ (airway management)
3.3. ระบบประสาท: ความดันในกะโหลกศีรษะ (ICP), neurological
deficit, VAE
3.4. ภาวะเสียเลือดมากและการแก้ ไข
4. การเตรี ยมผู้ป่วย อุปกรณ์และยาสาหรับการระงับความรู้สกึ
4.1. ความพร้ อมของผู้ป่วยและครอบครัวทางจิตใจ โดย
multidisciplinary team
4.2. Premedication
4.3. การจองเลือด, การเตรี ยมหออภิบาลผู้ป่วยหนักเพื่อดูแลผู้ป่วย
ภายหลังการผ่าตัด
4.4. การเตรี ยมยาและอุปกรณ์
- ยาระงับความรู้สกึ และยาระงับปวด : ชนิด และ ขนาด
- อุปกรณ์ airway และอุปกรณ์อื่นๆ
5. Intraoperative management
5.1. Induction of anesthesia: เทคนิค(intravenous หรื อ inhalation
induction), Anesthetic agents(ชนิด และขนาด)
5.2. Airway management
5.3. Positioning: supine, prone or others
5.4. Maintenance: Anesthetic agents, Pain management
5.5. Fluid, glucose and electrolyte
5.6. ประเมินการเสียเลือดและการให้ เลือด (blood transfusion
management)
5.7. Oxygen/ ventilation and hemodynamic management
5.8. Temperature control
5.9. Management of potential complications: bleeding,
hypothermia, VAE, etc.
6. Smooth emergence and extubation
7. Postoperative care
- การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย การส่งต่อข้ อมูล การดูแลสัญญาณชีพ และ
โดยรวมของผู้ป่วย

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)
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- Airway care (e.g. airway obstruction, desaturation)
- การดูแลระงับปวด
8. การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
9. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
10.ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………….....................................………………………….............................
.......…..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินภาพรวม □ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
□ ไม่ ผ่าน …………
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน........................................................(ลายมือชื่อ)
................................................................................... (ตัวบรรจง)
กรุณาบันทึก self Reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
□2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
□3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
□4 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
□5 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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EPA 8 Anesthesia for liver transplantation
ชื่อ................................................วันที่..........................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (สรุปปั ญหาผู้ป่วยได้ )
ประวัติ , ตรวจร่างกายที่สาคัญ, การตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
2.1 General preparation
2.2 Specific preparation
2.3 Premedication

3. Choice of anesthesia
4. Specific considerations
4.1 Physiologic and pharmacologic changes in liver
failure
4.2 Potential problems: massive blood transfusion,
IVC clamping, post-reperfusion syndrome, line
access, coagulation management

5. Special intraoperative equipment : viscoelastic test,
cardiac output monitoring, rapid infusion system,
blood salvage

6. Postoperative
6.1 การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยและการส่งต่อข้ อมูล
6.2 การดูแลทัว่ ไปเช่น oxygenation, ventilation,
hemodynamics, fluid & electrolyte balance,
temperature
6.3 Specific postoperative care& complications
management
6.4 การดูแลความปวด
7. การสือ่ สารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
8. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
9. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้ รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………….....................................………………
…………….................................................................................................................................................................

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
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ผลการประเมินภาพรวม

□ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ

อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน...........................................(ลายมือชื่อ)
..................................................................... (ตัวบรรจง)
ßกรุณาบันทึก self reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้

□ ไม่ ผ่าน …………

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
□2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
□3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
□4 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
□5 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
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DOP 1 Rapid sequence induction
ชื่อ......................................วันที่.............................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

1. เตรี ยมอุปกรณ์
1.1. Anesthetic machine and breathing circuit
1.2. Suction catheter and machine พร้ อมใช้
1.3. Airway equipment: mask, oropharyngeal
airway, ETT, stylet ขนาดเหมาะสม
1.4. เช็คเตียงพร้ อมสาหรับศีรษะตา่
2. เตรี ยมยา Anesthetic drug (induction agent และ
muscle relaxant) พร้ อมทังยา
้ resuscitate เช่น
Atropine
3. NG/OG tube suction ก่อนเริ่ ม induction
4. จัดท่าผู้ป่วยถูกต้ องเหมาะสม
5. Premedication เหมาะสม
6. Preoxygenation ถูกต้ องเหมาะสม
7. Induction and intubation
7.1. Induction ชนิดยาและขนาดเหมาะสม
7.2. Muscle relaxant ชนิดยาและขนาดเหมาะสม
7.3. +/- Cricoid pressure เหมาะสมตามอายุ
7.4. Gentle bag-mask ventilation, Peak airway
pressure < 12 cmH2O
7.5. ใส่ทอ่ ช่วยหายใจเมื่อผู้ป่วยมีระดับความลึกของ
การสลบและการหย่อนตัวของกล้ ามเนื ้อ
เหมาะสม
7.6. ตรวจสอบตาแหน่งท่อช่วยหายใจถูกต้ อง
8. สามารถบอกแนวทางปฏิบตั เิ มื่อ failed intubation ได้
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......…...………
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......…...………
……………………………………………………………………………………………………………......…...………
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
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ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ

□ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ

อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน.................................(ลายมือชื่อ)
.............................................................. (ตัวบรรจง)
กรุณาบันทึก self Reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้

□ ไม่ ผ่าน ...………

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
□ 2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่าง
ใกล้ ชิด
□ 3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
□ 4 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมือ่
ต้ องการ
□ 5 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
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DOP 2 Central venous cannulation under
ultrasound-guided
ชื่อ.......................................วันที่...................................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

1. ก่ อนทาหัตถการ
- ทราบข้ อบ่งชี ้ ตาแหน่ง ขันตอน
้
- ทราบภาวะแทรกซ้ อนและการแก้ ไข
- สามารถเตรี ยมผู้ป่วยสาหรับทาหัตถการได้ เหมาะสม
(GA vs sedation)
- สามารถเตรี ยมยา resuscitation ได้ แก่ atropine
อุปกรณ์ ได้ แก่ set สาหรับแทง CVC, ขนาดของ triple
lumen หรื อ double lumen ที่เหมาะสม, เครื่ อง
ultrasound
- การจัดท่าตามตาแหน่งที่แทงและ monitoring
2. ระหว่ างการทาหัตถการ
- เทคนิคปลอดเชื ้อ สวมชุดทาหัตถการ maximum
barrier
- ความสามารถในการใช้ ultrasound ในการหาตาแหน่ง
vein
- ความสามารถในการทาหัตถการ ได้ แก่
- สามารถดูดได้ เลือดดา
- สามารถใส่ guidewireได้ และตรวจสอบว่า ไม่ได้ ใส่
เข้ าใน artery ก่อน dilate vessel
- การใส่สาย CVC ตามความลึกทีเ่ หมาะสม
- การยึดสาย CVC ให้ มนั่ คง ไม่หลุดง่าย
- ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาและภาวะแทรกซ้ อน
ระหว่างทาหัตถการได้ แก่ หัวใจเต้ นช้ า หัวใจเต้ นผิด
จังหวะ ความดันเลือดตา่ ออกซิเจนในเลือดต่า
3. ภายหลังหัตถการ
- สามารถจัดการอุปกรณ์เพื่อให้ ใช้ งานได้ ได้ แก่ การให้
สารน ้าทาง CVC การต่อกับ transducer เพื่อวัดค่า
CVP
- การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้ อน ได้ แก่
bleeding, hematoma, airway edema, การหลุด
เลือ่ นของสาย CVC
4. ทักษะในการสื่อสารกับ
- ผู้ป่วย ผู้ปกครอง ญาติ
- ผู้ร่วมงานได้ แก่ ทีมงานวิสญ
ั ญี พยาบาลห้ องผ่าตัด
กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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5. Professionalism
- ขอความยินยอมผู้ป่วย ผู้ปกครอง ญาติ
- ตระหนักถึงสถานการณ์
- ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......…...……………
………………………......…...……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......…...………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ □ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ □ ไม่ ผ่าน
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน....................................(ลายมือชื่อ)
................................................................ (ตัวบรรจง)
กรุณาบันทึก self Reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
□ 2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่าง
ใกล้ ชิด
□ 3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
□ 4 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมือ่
ต้ องการ
□ 5 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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DOP 3 Epidural block
ชื่อ....................................วันที่.........................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

1. ก่ อนทาหัตถการ
- บอกข้ อบ่งชี ้ ตาแหน่ง ขันตอน
้
- บอกความแตกต่างทาง Anatomy Physiology
Pharmacology การทาระหว่าง เด็ก และ ผู้ใหญ่
- บอกภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างทา
หัตถการและแนวทางการแก้ ไข
- สามารถเตรี ยมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring
2. ระหว่ างการทาหัตถการ
- เทคนิคปลอดเชื ้อ
- ความสามารถในการทาหัตถการ
- ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาและ
ภาวะแทรกซ้ อนระหว่างทาหัตถการ
3. ภายหลังหัตถการ
- บอกสามารถจัดการอุปกรณ์( PCEA, infusion
pump, ect.) ผสมขนาดยาทีเ่ หมาะสม และ วาง
แผนการให้ การระงับปวดผ่าน epidural catheter ได้
- การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้ อน
4. ทักษะในการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน เตรียมผู้ป่วย
ระหว่ าง และ หลังการทาหัตถการ
5. Professionalism
- ขอความยินยอมจากผู้ปกครอง
- ตระหนักถึงสถานการณ์ และ ขอความช่วยเหลือใน
เวลาทีเ่ หมาะสม
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......…...………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ □ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ □ ไม่ ผ่าน ...………
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน.......................................(ลายมือชื่อ)

□2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
□3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์

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

□4 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ

กรุณาบันทึก self Reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้

□5 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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DOP 4 Fiberoptic assisted
intubation
ชื่อ..................................................วันที่..........................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูลที่
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

1. ก่ อนทาหัตถการ
- ทราบข้ อบ่งชี ้และขันตอน
้
- ทราบภาวะแทรกซ้ อนและการแก้ ไข
- สามารถเตรี ยมผู้ป่วยสาหรับทาหัตถการได้ เหมาะสม
- Induction: keep spontaneous ventilation or
paralyze
- Intravenous access
- Antisialogogue: dose, route
- Maintenance: anesthesia or sedate, how to give
O2 supplementation
- Anesthetize airway
- สามารถเตรี ยมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring
- ยา: Propofol, fentanyl, atropine, antisialogogue,
lubricant, lidocaine 1%, 2% or 4%,
oxymetazoline(0.025%/ 0.05%) or other topical
decongestant
- อุปกรณ์: เลือกขนาดทีเ่ หมาะสมกับผู้ป่วย– mask,
nasal airway, endotracheal tube, LMA,
fiberoptic bronchoscope, suction catheter,
surgical airway
2. ระหว่ างการทาหัตถการ
- เทคนิคความสะอาด
- ความสามารถในการทาหัตถการ
- ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาและภาวะแทรกซ้ อน
ระหว่างทาหัตถการ
3. ภายหลังหัตถการ
- สามารถจัดการอุปกรณ์เพื่อให้ ใช้ งานได้ รวมทังวิ
้ ธีทา
ความสะอาด
- การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้ อน
4. ทักษะในการสื่อสารกับ
- ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และ ญาติ
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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- ผู้ร่วมงาน
5. Professionalism
- ขอความยินยอมผู้ป่วย/ผู้ปกครอง
- ตระหนักถึงสถานการณ์
- ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......…...……………………
………………………………………………………………………………………………………......…...……………………
………………………………………………………………………………………………………......…...……………………
ผลการประเมินทักษะการทาหัตถการ
□ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
□ ไม่ ผ่าน...............
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
□ 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของ
อาจารย์อย่างใกล้ ชิด
□ 3 = ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของ
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน....................................................(ลายมือชื่อ)
อาจารย์
□ 4 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความ
............................................................................... (ตัวบรรจง)
ช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
□ 5 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มี
กรุณาบันทึก self Reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้
ประสบการณ์น้อยกว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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DOP 5 Handover Skill
ชื่อ.................................................วันที่..........................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
สาคัญ

ถูกบางส่ วน
ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ องสมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

1. ให้ การเฝ้ าระวังและแก้ ไขปั ญหาผู้ป่วยที่เร่งด่วน ก่อนการ
ส่งต่อข้ อมูล (complete the urgent care task before
verbal handover)
2. ส่งต่อข้ อมูลแก่ทมี ผู้ดแู ลต่อขณะที่ทีมอยูใ่ นสภาพพร้ อมที่
จะรับข้ อมูล
3. ข้ อมูลสาคัญที่สง่ ต่อ
Patient information
 Name, Age (neonate: term/preterm),Weight, ASA,
Allergy
 Medical history, Family issues
 Diagnosis
Anesthesia information
 Type of anesthesia
 Airway management
 Intraoperative medication (antibiotic, analgesic,
antiemetic)
 IV fluids administered, Blood products (type and
amount)
 Estimated blood loss, Urine output
 Anesthesia equipment (such as epidural catheter)
 Last lab values
 Intraoperative problems
Surgical information
- Procedure
- Surgical complication
- Tubes, drain and packing
Current status
 BP, HR, temp (ถ้ ามี), oxygen saturation
Care plan
- Anticipated recovery and problems (บอกความ
เสีย่ งที่อาจจะเกิดได้ หลังผ่าตัด แนวทางป้องกันหรื อ
การรับรู้ให้ ได้ เร็ว และการดูแลรักษา ให้ ทมี ที่ดแู ลต่อ
รับทราบและเข้ าใจในการดูแลต่อ)
- Analgesia plan, Monitoring plan, Plan for IV fluid
- Parental presence in the recovery room
4. เปิ ดโอกาสให้ ถามและตอบข้ อสงสัยแก่ทีมผู้ดแู ลต่อ
5. ท่าทีสภุ าพ สบตาผู้สอื่ สาร เน้ นหนักในเรื่ องสาคัญ
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......…...……………………
ผลการประเมินทักษะการส่งต่อข้ อมูล
□ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
□ ไม่ ผ่าน ..................
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน........................................(ลายมือชื่อ)
..................................................................... (ตัวบรรจง)
กรุณาบันทึก self Reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
□ 2 =สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่าง
ใกล้ ชิด
□ 3 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
□ 4 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมือ่
ต้ องการ
□ 5 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์ น้อย
กว่า

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
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DOP 6 Advice and communication with parent
ชื่อ...................................................วันที่..........................

ไม่ ถูกต้ อง
/
ไม่ ปฏิบัติ

ขาดข้ อมูล
ที่สาคัญ

ขาดข้ อมูล
ปลีกย่ อย

ถูกต้ อง สมบูรณ์
แก้ ปัญหาได้
(ถ้ ามี)

1. แนะนาตัว และ ตรวจสอบว่าเป็ นผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยถูกคน
2. ข้ อบ่งชี ้หรื อข้ อดีข้อเสียของการให้ ยาระงับ
ความรู้สกึ แต่ละชนิด +/- ข้ อดี และข้ อจากัดของการ
ให้ ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
3. ความเสี่ยงของการให้ ยาระงับความรู้สกึ
4. อุบตั กิ ารณ์เกิดภาวะแทรกซ้ อนจากวิสญ
ั ญีในการ
ให้ ยาระงับความรู้สึกแบบทังตั
้ ว และหรื อ การให้ ยา
ระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
5. เปิ ดโอกาสให้ ซกั ถาม
6. เปิ ดโอกาสให้ มีสว่ นในการตัดสินใจ
7. ท่าทีสภุ าพ
8. ใช้ ภาษาที่คนทัว่ ไปเข้ าใจได้
บันทึกคาแนะนาเพิม่ เติม
…………………………………......…...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......…...………………
………………………………………………………………………………………………………......…...………………
………………………………………………………………………………………………………......…...………………
………………………………………………………………………………………………………......…...………………
ผลการประเมินทักษะการให้ คาแนะนาต่อผู้ปกครองเด็ก
□ ผ่ าน: ได้ ผลประเมินทาถูกต้ องครบถ้ วนทุกข้ อ
□ ไม่ ผ่าน..................
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
อาจารย์ ผ้ ปู ระเมิน..................................(ลายมือชื่อ) □ 2 =สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่าง
ใกล้ ชิด
□
3
=ปฏิ
บตั ิงานได้ มาตรฐานภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
............................................................... (ตัวบรรจง)
□ 4 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมือ่
ต้ องการ
กรุณาบันทึก self Reflection ด้ านหลังใบประเมินนี ้
□ 5 =ปฏิบตั ิงานได้ มาตรฐานและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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ภาคผนวกที่ 6
การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ความรู้ (Knowledge)
(20 คะแนน)
มีความรู้ทางทฤษฎีอย่างกว้ างขวาง และ ลึกซึ ้ง
ทักษะ (Skill)
(10 คะแนน)
สามารถทาหัตถการทางวิสญ
ั ญีได้ ดี
ความสามารถ (Abilities)
(20 คะแนน)
สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการดมยาสลบได้ ถกู ต้ อง
สามารถควบคุมสถานการณ์ฉกุ เฉินได้ ดี ไม่ตื่นตระหนก
มีความคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ ไขปั ญหา
จริยธรรม
(20 คะแนน)
มีความซื่อสัตย์
รักษาความลับผู้ป่วย
เคารพในสิทธิผ้ ปู ่ วย
เอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วย ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ป่วยด้ วยความเห็นใจ
ความรับผิดชอบ
(10 คะแนน)
มีความตรงต่อเวลา เช่น มารับเวรตรงเวลา เข้ า activity ตรงเวลา
มีความรับผิดชอบระหว่างการปฏิบตั งิ านประจาวัน และเวลาอยูเ่ วร
ทางานที่ได้ รับมอบหมาย โดยที่อาจารย์ไ ม่ต้องคอยติดตาม
ความเสียสละ
(10 คะแนน)
ยินดีชว่ ยเหลือกิจกรรมของภาควิชา เช่น งานเกษี ยณ งานปี ใหม่
ยินดีที่จะอยูป่ ฏิบตั งิ านหลัง 16.00 น.ในกรณีที่ไม่มีคนรับเวร
มนุษยสัมพันธ์
(5 คะแนน)
มีการสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ เหมาะสม
สามารถเข้ ากับแพทย์ประจาบ้ านวิสญ
ั ญีด้วยกันได้ เป็ นอย่างดี
ปฏิบตั งิ านร่วมกับบุคลากรอื่น โดยให้ เกียรติ และยอมรับว่าเป็ นผู้ร่วมงาน
การแสดงออก
(5 คะแนน)
แสดงออกเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
กล้ าแสดงความคิดเห็น

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563

79
ภาคผนวกที่ 7
เกณฑ์ การเลื่อนชัน้ ปี และการส่ งสอบเพื่อวุฒบิ ัตรฯ ของแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
แพทย์ประจาบ้ าน การประเมิน EPA/DOP
การประเมินการ
การสอบข้ อเขียน
ต่อยอดปี ที่
ปฏิบตั งิ าน
คะแนนการ
ผ่านครบตาม milestones
ประเมิน ≥ 70
1
คะแนน ≥ 60
หน้ า 51
(ภาคผนวกที่ 6)
คะแนนการ
ผ่านครบตาม milestones
ประเมิน ≥ 70
2
หน้ า 51
คะแนน ≥ 60
(ภาคผนวกที่ 6)
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ไม่สามารถเลื่อนชันปี
้ หรื อส่งสอบวุฒิบตั รฯ หาก
2. ประเมิน EPA/DOP ไม่ครบตาม milestones ที่กาหนดของแต่ละชันปี
้
3. การปฏิบตั งิ านได้ คะแนนการประเมินน้ อยกว่า 70
4. การสอบข้ อเขียน หากได้ คะแนนน้ อยกว่า 60 โดยสามารถสอบข้ อเขียนแก้ ตวั ได้ 1 ครัง้
5. ระยะเวลาการฝึ กอบรมต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 หากไม่ครบตามระยะเวลา จาเป็ นต้ องชดเชยให้ ครบ
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ภาคผนวกที่ 8
แบบคาร้ องขอตรวจสอบผลการสอบ/ประเมินผลแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียนที่..........................................................
วันที่......... เดือน....................... พ.ศ..............
เรี ยน ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ
ด้ วยข้ าพเจ้ า นพ./พญ. .........................................................................................................
มีความประสงค์ขอตรวจสอบผลสอบ .................................................................................................
ภาควิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่..........เดือน...................พ.ศ..................เนื่องด้ วยเหตุผล........................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
....................................................
(
)
ผู้ยื่นคาร้ อง
การตรวจสอบผลพบว่า
ยืนยันผลการตัดสิน
เปลี่ยนแปลงผลการตัดสินโดย
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ขอรับรองว่าดาเนินการตามขันตอน
้
...........................................................................
(.........................................................................)
ประธานหลักสูตร
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ภาคผนวกที่ 9
การรับแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
9.1 แบบประเมินการคัดเลือกแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับเด็ก
เกณฑ์

ผู้สมัครคนที่ 1

ผู้สมัครคนที่ 2

1. Personality
(20 คะแนน)
1.1. กิริยามารยาท ความสุภาพ
1.2. การแสดงออกพฤติกรรมที่บง่ ว่ามีวฒ
ุ ิภาวะทาง
อารมณ์
1.3. ปฏิภาณไหวพริบในการตอบปั ญหา
2. Communication
(20 คะแนน)
การสื่อสารกับผู้อื่น
3. Ability to learn
(20 คะแนน)
3.1. ความใฝ่ รู้
3.2. แสดงความสนใจต่อการเรี ยนรู้เพิ่มเติม
4. Appropriate social interactions
(20 คะแนน)
มีพฤติกรรมที่แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5. Subjective scoring
(10 คะแนน)
6. อื่นๆ
(10 คะแนน)
อาทิ ความต้ องการจากต้ นสังกัด ผลการเรี ยนในอดีต
การทางานในอดีต ประสบการณ์การทางาน ข้ อมูล
ประสบการณ์ผ้ ทู ี่ทางานร่วมกับผู้สมัคร ความสามารถ
พิเศษ ฯลฯ
รวม (100 คะแนน)
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9.2 เอกสารสาแดงสาหรับกรรมการสอบสัมภาษณ์ รับแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ข้ าพเจ้ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แพทย์หญิง พรอรุณ เจริญราช
ศาสตราจารย์นายแพทย์ รื่ นเริง ลีลานุกรม
อาจารย์แพทย์หญิง พรรณิกา วรผลึก
อาจารย์แพทย์หญิง ปวีณา ภาอาภรณ์
อาจารย์นายแพทย์ พิพฒ
ั น์ แซ่ยบั
ตัวแทนแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด(ถ้ ามี)
อาจารย์แพทย์หญิง พิชานันท์ พูลสวัสดิ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจาภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอทาคารับรองเป็ น
เอกสารเพื่อยืนยันว่าข้ าพเจ้ าไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับผู้เข้ ารับการสัมภาษณ์ อันอาจทา
ให้ การสอบสัมภาษณ์รับแพทย์ประจาบ้ าน/แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ครัง้ นี ้ไม่ยตุ ธิ รรม
ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า หากมีกรณีที่พบว่าข้ าพเจ้ ามีสว่ นได้ สว่ นเสียกับผู้เข้ ารับการสัมภาษณ์ ข้ าพเจ้ ายินดี
ยุตกิ ารปฏิบตั หิ น้ าที่ทนั ทีที่ได้ รับการร้ องขอ โดยคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์เป็ นผู้พิจารณาและจะ
ถือเป็ นข้ อยุติ
จึงขอเรี ยนยืนยันและรับรองมา
ลงชื่อ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรอรุณ เจริญราช (….………..……………..………………..…)
2. ศาสตราจารย์นายแพทย่รื่นเริง ลีลานุกรม

(….………..……………..………………..…)

3. อาจารย์แพทย์หญิงพรรณิกา วรผลึก

(….………..……………..………………..…)

4. อาจารย์แพทย์หญิงปวีณา ภาอาภรณ์

(….………..……………..………………..…)

5. อาจารย์นายแพทย์พิพฒ
ั น์ แซ่ยบั

(….………..……………..………………..…)

6. ตัวแทนแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด (ถ้ ามี)

(….………..……………..………………..…)

7. อาจารย์แพทย์หญิงพิชานันท์ พูลสวัสดิ์

(….………..……………..………………..…)
วันที่

เดือน

พ.ศ.
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ภาคผนวกที่ 10
การประเมินเพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับเด็ก
การประเมินเพื่อวุฒบิ ัตรฯ
1. คุณสมบัตผิ ้ ูมีสิทธิ์เข้ าสอบ
1. ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึ กอบรม
2. มีประสบการณ์การปฏิบตั งิ านที่มีประเภทและจานวนผู้ป่วยอย่างน้ อยตามที่คณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนด
3. สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ เข้ าสอบโดยผ่านเกณฑ์การเลื่อนชันปี
้ ตามที่หลักสูตรกาหนด
2. เอกสารประกอบ
1. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั จิ ากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาหนด
2. บทความงานวิจยั พร้ อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์
3. เอกสารรายงานการปฏิบตั งิ านที่มีประเภทและจานวนผู้ป่วยอย่างน้ อยตามที่คณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ กาหนดดังต่อไปนี ้ คือ
1) การให้ ยาระงับความรู้สกึ ผู้ป่วยเด็ก อย่างน้ อย 300 ราย/หลักสูตร
- จาแนกตามอายุ
▪ ทารกแรกเกิด
อย่างน้ อย 25 ราย
▪ เด็กทารก (อายุ 1 เดือน-1 ปี )
อย่างน้ อย 100 ราย
▪ เด็กก่อนวัยเรี ยน (>1- 6 ปี )
อย่างน้ อย 50 ราย
▪ เด็กโต (> 6 ปี )
อย่างน้ อย 50 ราย
- จาแนกตามประเภทผู้ป่วย
▪ วิสญ
ั ญีเพื่อการผ่าตัดในเด็กแบบผู้ป่วยใน
อย่างน้ อย 100 ราย
▪ วิสญ
ั ญีเพื่อการผ่าตัดในเด็กแบบผู้ป่วยนอก
อย่างน้ อย 50 ราย
▪ วิสญ
ั ญีนอกห้ องผ่าตัด
อย่างน้ อย 50 ราย
- จาแนกตามการผ่าตัด
▪ ศัลยกรรมทัว่ ไปและศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ อย่างน้ อย 50 ราย
▪ ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ
อย่างน้ อย 10 ราย
▪ ศัลยกรรมประสาท
อย่างน้ อย 10 ราย
▪ จักษุวิทยา หูคอ จมูก
อย่างน้ อย 20 ราย
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▪ ศัลยกรรมตกแต่งและการแก้ ไขความพิการ

กะโหลกศีรษะและใบหน้ า
▪ ศัลยกรรมกระดูก
▪ หัตถการภายนอกห้ องผ่าตัดและการตรวจทาง
รังสีวิทยา
▪ หัตถการ bronchoscopy
- จาแนกตามหัตถการ
▪ Endotracheal intubation
o เด็กอายุ < 1 ปี
o เด็กอายุ > 1 ปี
▪ Supraglottic airway device
▪ Undermask (General anesthesia)
▪ Setting mechanical ventilator
▪ Management of difficult airway
▪ Fiberoptic bronchoscopy
▪ Arterial line insertion
▪ Central line insertion
▪ Caudal block/ Epidural block/ Neuraxial
block
▪ Peripheral nerve blockade/ Penile/
Ilioinguinal/ Iliohypogastric block
2) งานบริการด้ านการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมเด็ก
3) งานบริการด้ านการระงับปวดเฉียบพลัน
4) งานบริการด้ านการระงับปวดเรื อ้ รังหรื อจากมะเร็ง

อย่างน้ อย

10 ราย

อย่างน้ อย
อย่างน้ อย

10 ราย
50 ราย

อย่างน้ อย

10 ราย

อย่างน้ อย
อย่างน้ อย
อย่างน้ อย
อย่างน้ อย
อย่างน้ อย
อย่างน้ อย
อย่างน้ อย
อย่างน้ อย
อย่างน้ อย
อย่างน้ อย

50
20
20
20
10
5
5
10
20
20

อย่างน้ อย

20 ราย

อย่างน้ อย
อย่างน้ อย
อย่างน้ อย

10 ราย
20 ราย
20 ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

3. การสอบประกอบด้ วย
1. การสอบภาคทฤษฎี
o ปรนัย (multiple choice question; MCQ) แบ่งเป็ นข้ อสอบ basic sciences ร้ อยละ 40
และ clinical sciences ร้ อยละ 60
o อัตนัย (essay, modified essay question; MEQ, short answer question; SAQ)
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2. การสอบปากเปล่า สอบเมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรม
3. การประเมินผลงานวิจยั
4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ใช้ เกณฑ์ร้อยละ 60 หรื อ โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะ
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก
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ภาคผนวกที่ 11
ระบบบริหารจัดการฝึ กอบรม
คณะกรรมการหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยาสาหรับเด็ก ดาเนินการบริ หารจัดการ
ให้ การฝึ กอบรมเป็ นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของหลักสูตร และตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา ดังนี ้
การบริหารจัดการฝึ กอบรม
วิธีการ
เวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบาย ทรัพยากร ยุทธศาสตร์
ประชุม
เริ่ มต้ น ประธาน
คณะอนุกรรมการ
หลักสูตร หลักสูตรฯ
ฝึ กอบรมและสอบ อนุ
และ
สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
ทบทวน
สาหรับเด็ก
ทุก
ประชุมคณะกรรมการ
2 ปี
ศึกษาหลังปริ ญญา,
ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริ หาร
ภาควิชาฯ
2. ดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ ทางการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการ ทุก 6 คณะกรรมการ
อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา เดือน อนุสาขาวิสญ
ั ญี
สาหรับเด็ก
วิทยาสาหรับ
เด็ก
3. กระบวนการทางาน
3.1 หลักสูตรฯ
3.1.1 ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรฯโดยใช้ หลักสูตรจากราช
ประชุมคณะกรรมการ เริ่ มต้ น คณะกรรมการ
วิทยาลัยฯเป็ นกรอบ
อนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา หลักสูตร อนุสาขาวิสญ
ั ญี
สาหรับเด็ก
และ
วิทยาสาหรับ
ทบทวน เด็ก
ทุก 5 ปี
3.1.2 นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
ประชุมร่วมกับ
ทุก 2 ปี
ประธาน
สาหรับเด็ก เพื่อการรับรองหลักสูตรและรับความคิดเห็นจากอาจารย์ อาจารย์ใน ภาควิชา
หลักสูตรฯ
และแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
วิสญ
ั ญีวิทยา
3.2 การรับสมัครแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
3.2.1 ดาเนินการประกาศรับสมัครทาง website โดยกาหนดกรอบ Website ภาควิชาฯ ทุก 1 ปี
เจ้ าหน้ าที่
เวลาและคุณสมบัติตามราชวิทยาลัยฯและแพทยสภากาหนด
การศึกษาหลัง
ปริ ญญา
3.2.2 ดาเนินการสัมภาษณ์และประกาศรับรองผู้ได้ รับการคัดเลือก การสัมภาษณ์
กรรมการ
โดยส่งผลที่ราชวิทยาลัยฯและคณะกรรมการศึกษาหลังปริ ญญา
สัมภาษณ์
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การบริหารจัดการฝึ กอบรม
3.3 การจัดการเรียนการสอน
3.3.1 ภาคทฤษฎี เนื ้อหากรอบตามราชวิทยาลัยฯ
- กิจกรรมวิชาการ
- จัดตารางสอนภาคทฤษฎี
3.3.2 ภาคปฏิบตั ิ เนื ้อหากรอบตามราชวิทยาลัยฯ
- การปฏิบตั ิงานในห้ องผ่าตัด/หอผู้ป่วย
- workshop
3.3.3 บริ หารจัดการการฝึ กอบรม
3.4 การประเมินผล
3.4.1 ภาคทฤษฎี
3.4.1.1 สอบ MCQ
3.4.1.2 สอบ Essay
3.4.1.3 สอบปากเปล่า
3.4.2 ภาคปฏิบตั ิ
3.4.2.1 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องรับการประเมินตามการ
หมุนเวียนที่เกี่ยวข้ อง
3.4.2.2 รวบรวมสรุป EPA, DOP, logbook ทุก 6 เดือน
3.4.2.3 รวบรวมผลใน portfolio รายงานอาจารย์ที่ปรึกษาทุก
6 เดือน
3.4.2.4 ประธานหลักสูตรฯ ติดตามกากับดูแลให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์

วิธีการ

เวลา

ผู้รับผิดชอบ

ประชุมคณะกรรม
การ อนุสาขา
วิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับเด็ก

ทุก 1 ปี

คณะกรรมการ
อนุสาขาวิสญ
ั ญี
วิทยาสาหรับเด็ก
และเจ้ าหน้ าที่
การศึกษา

คณะกรรมการ อนุ
สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับเด็ก และ
เจ้ าหน้ าที่การศึกษา
ประเมินในห้ อง
ผ่าตัด

ตลอดปี

สรุป EPA, DOP,
logbook ทุก 6
เดือน แล้ วแจ้ งผล
ในที่ประชุม
คณะกรรมการอนุ
สาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับเด็ก

คณาจารย์
เจ้ าหน้ าที่การศึกษา
หลังปริ ญญา
ประธานหลักสูตรฯ

3.4.3 ประเมินหลักสูตรฯ โดย
3.4.3.1 แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดทุกชันปี
้
3.4.3.2 อาจารย์
3.4.3.3 ผู้สาเร็ จการฝึ กอบรม

ประเมินผลจากใบ ทุก 1 ปี
ประเมิน/แบบ
ประเมิน online

เจ้ าหน้ าที่การศึกษา
หลังปริ ญญาของ
ภาควิชาฯ

3.4.4 ประเมินอาจารย์ โดยแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ทุกปี
การศึกษา
การบริ หารจัดการฝึ กอบรม

ประเมินผล online ทุก 6
เดือน
ช่องทาง
เวลา

ประธานหลักสูตรฯ
ผู้รับผิดชอบ
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การวิเคราะห์ และประมวลผล
- สรุปรายงานผล competency ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
- นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับเด็ก
- นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอนุสาขาวิสญ
ั ญีวิทยา
สาหรับเด็ก

Portfolio

ทุก 6
เดือน

ประธานหลักสูตร

การประเมินผล
ทังหมด
้

ทุก 1 ปี

ประธานหลักสูตร
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