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1. ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย)   หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาวิชาวิสญัญีวิทยาส าหรับเดก็ 

(ภาษาองักฤษ) Fellowship training in Pediatric Anesthesia 
 
2. ช่ือวุฒบัิตร 

ช่ือเตม็  
(ภาษาไทย)   วฒุิบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขา

วิสญัญีวิทยาส าหรับเดก็ 
(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Anesthesia 
ช่ือยอ่  
(ภาษาไทย)   ว.ว. อนสุาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเดก็ 
(ภาษาองักฤษ) Diploma Thai Subspecialty Board of Pediatric Anesthesia 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ภายใต้การก ากบัของราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย และ แพทยสภา 
 

4. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร  

     ปัจจุบนันีเ้ทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพฒันาอย่างก้าวกระโดด ท าให้สามารถท าผ่าตดัหรือ
หตัถการในผู้ ป่วยเดก็ท่ีซบัซ้อนมากขึน้ ร่วมกบัลกัษณะเฉพาะของผู้ ป่วยเด็ก  จึงจ าเป็นต้องมีวิสญัญี
แพทย์เฉพาะส าหรับผู้ ป่วยกลุ่มนี ้ซึ่งต้องมีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ ร่วมกับเจตคติท่ีดี 
ความละเอียดและอ่อนโยน ท าให้สามารถพฒันาการบริการและสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการได้
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อยา่งยัง่ยืน  ภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจึงได้สร้างหลกัสตูร
การฝึกอบรมนีข้ึน้ โดยมีพนัธกิจคือ ผลิตวิสัญญีแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเด็ก
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อการบริการทางวิสัญญีวิทยาส าหรับเด็ก สามารถสร้างงาน 
วิจัยที่ มีคุณค่าต่อสังคม มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ เป็นบณัฑิตและวิสญัญีแพทย์ท่ีมี 

 คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณอนัดีงามแหง่วิชาชีพ จิตอาสา และจิตสาธารณะ 

 ความรู้และทกัษะด้านเทคนิค (technical skills) ของการระงบัความรู้สึกแก่ผู้ ป่วยเดก็ตัง้แต่
พืน้ฐานจนถึงระดบัลกึ 

 ทกัษะด้านท่ีไมใ่ชเ่ทคนิค (non-technical skills) ได้แก่ ทกัษะการคดิ การตดัสิน ความเป็นผู้น า
และท างานเป็นทีม และการจดัการ 

 ความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ 

 การคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบและมีวิจารณญาณ 

 ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมลู 

 ความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจยัท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ชมุชน สงัคมและระบบบริการสขุภาพของประเทศ 

 แนวคิดด้านการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยัผู้ ป่วย โดยยึดถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบน
พืน้ฐานของการดแูลแบบองค์รวม 

 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพฒันา 

 ทกัษะด้านการส่ือสารกบัผู้ ป่วย และเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

 ความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
 สขุภาวะและบคุลิกภาพท่ีดี สามารถปรับตวัและทนตอ่สภาวะกดดนัขณะปฏิบตัหิน้าท่ี 

 สามารถด ารงคณุคา่และความดีงามในความเป็นไทย 

5. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
   แพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก ต้องมีคณุสมบตัิ

และความรู้ความสามารถขัน้ต ่าตามสมรรถนะหลกั (competency) ทัง้ 6 ด้านดงันี ้
5.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) : มีทกัษะใน 

ก. การดแูลด้านวิสญัญีส าหรับเดก็ ในระยะก่อน ระหวา่ง และหลงัการระงบัความรู้สกึ รวมทัง้
จดัการภาวะแทรกซ้อนจากการระงบัความรู้สกึได้ 

ข. การระงบัความรู้สกึแบบทัว่ไปและเฉพาะสว่น รวมถึงการเฝ้าระวงัระหวา่งการระงบัความ 
รู้สกึในเด็ก 
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ค. การจดัการทางเดนิหายใจในเดก็และทารก (airway management) ในภาวะปกติและ
ภาวะชว่ยหายใจยาก (difficult airway management)  

ง. การกู้ ชีพผู้ ป่วยเด็กระหวา่งการผา่ตดั (PPLS; Pediatric Perioperative Life Support) 
และการกู้ ชีพขัน้สงูส าหรับเด็ก (PALS; Pediatric Advanced Life Support)  

จ. การดแูล เฝ้าระวงั และรักษาภาวะวิกฤตทางระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดในหอ
อภิบาลผู้ ป่วยเดก็ (pediatric critical care)  

ฉ. การดแูลรักษาความปวดเฉียบพลนัและเรือ้รังในเดก็ 
5.2 ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถทางการแพทย์ (Medical Knowledge and 

Skills) ในการน าไปใช้แก้ปัญหาของเดก็ท่ีมารับการระงับความรู้สึก 
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานของร่างกายและจิตใจในเดก็ทกุวยั 
ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในอนสุาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก 

5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 
Improvement) 

ก. มีการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัิ 
ข. สามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสขุท่ีเก่ียวข้องกบัวิสญัญีวิทยาส าหรับ

เดก็ 
ค. สามารถวิพากษ์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์ 

5.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. สามารถน าเสนอข้อมลูผู้ ป่วยเดก็ท่ีมารับการระงบัความรู้สกึ และอภิปรายปัญหาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
ข. สามารถถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และเป็นท่ีปรึกษา ให้แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค. สามารถส่ือสารให้ข้อมลูแก่ญาต ิและผู้ ป่วย ได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ  ด้วยความ

เมตตา เคารพการตดัสินใจและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์  
ง. มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี  ท างานกบัผู้ ร่วมงานทกุระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคตอินัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาต ิผู้ ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและ

ชมุชน 
ข. มีทกัษะรอบด้านของบคุคล (non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการสถานการณ์

ท่ีเก่ียวข้องได้เหมาะสม  
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ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
(continuous professional development)   

ง. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 
จ. ค านงึถึงผลประโยชน์สว่นรวม 

 
5.6 การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 

ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ   
ข. มีความรู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง (CQI; 

Continuous Quality Improvement)  
ค. ใช้ทรัพยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดแูลรักษาผู้ ป่วยให้เข้ากบับริบทของการบริการสาธารณสขุได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
6 แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

6.1. วิธีการให้การฝึกอบรม  
 หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรท่ีฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโดยมีการสอนความรู้ภาค 

ทฤษฎีคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงาน โดยจะเพิ่มความยากและซบัซ้อนของผู้ ป่วยให้มากขึน้ตามปี
การฝึกอบรม 

6.1.1 สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
หลักสูตรจัดตารางการฝึกอบรมให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดหมุนเวียนไปปฏิบัติงานใน

ความดแูลของอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม โดยมีผู้ ป่วย สถานท่ี และทรัพยากรการฝึกอบรมท่ีเพียง 
พอ เพ่ือให้มีประสบการณ์ด้านการดแูลผู้ ป่วยครบตามหลกัสตูร จึงจดัการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กบัเนือ้หาของการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล ตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ด้าน โดยมีตารางการ
ฝึกอบรมตามชัน้ปี (ตารางท่ี 1 การหมุนเวียนปฏิบตัิงานของการฝึกอบรม ภาคผนวกท่ี 2) โดยมี
การมอบหมายให้ผู้ รับการฝึกอบรม ปฏิบตัิงานภายใต้ความควบคมุของอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม
ดงัตอ่ไปนี ้
1. แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดปีท่ี 1 เรียนรู้เก่ียวกบัการดแูลทางวิสญัญีส าหรับเด็กทกุวยัในระดบั

ไมซ่บัซ้อน ได้แก่ 

 การระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดัทัว่ไป 
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 การระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมตกแตง่และเสริมสร้าง 

 การระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมระบบทางเดนิปัสสาวะ 

 การระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมกระดกู 

 การระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดัจกัษุ โสต ศอ นาสิก 

 การระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมประสาท 

 การดแูลผู้ ป่วยทางวิสญัญีนอกห้องผา่ตดั 

 การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีภาวะปวดเฉียบพลนั 
2. แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดปีท่ี 2 เรียนรู้เก่ียวกบัการดแูลทางวิสญัญีส าหรับเด็กทกุวยัในระดบั

ซบัซ้อน ได้แก่ 

 การดแูลทางวิสญัญีส าหรับหตัถการหรือการผ่าตดัส าหรับแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดชัน้ปีท่ี 
1 ท่ีซบัซ้อนขึน้ 

 การดแูลทางวิสญัญีในผู้ ป่วยเดก็ท่ีมีโรคประจ าตวัท่ีซบัซ้อนมารับการท าหตัถการหรือการ
ผา่ตดัส าหรับแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดชัน้ปีท่ี 1 เชน่ ผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคหวัใจชนิดซบัซ้อน 
โรคทางพนัธุกรรม ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะชว่ยหายใจยาก (difficult airway) ทารกคลอดก่อน
ก าหนดท่ีมีตวัเล็กมากหรืออายคุรรภ์ต ่ามากเป็นต้น 

 การระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยเดก็ท่ีมารับการผา่ตดัศลัยกรรมหวัใจ หลอดเลือดและทรวงอก 

 การระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยเดก็ท่ีมารับการผา่ตดัเปล่ียนอวยัวะ 

 การระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยเดก็ท่ีมารับการผา่ตดัเสริมสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า 

 การดแูลผู้ ป่วยเดก็และทารกระยะวิกฤตและในหออภิบาล 

 การดแูลผู้ ป่วยปวดเรือ้รัง 

 วิชาเลือก 

1) สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วยเดก็ทุกวัย (Patient Care) 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 1.2 วิธีการให้การฝึกอบรม /  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ก. มีทกัษะในการดแูลด้านวิสญัญี
วิทยาส าหรับผู้ ป่วยในระยะก่อน 
ระหวา่ง และหลงัผา่ตดั รวมทัง้
ภาวะแทรกซ้อนจากการระงบั
ความรู้สกึ 

1.2.1 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดปีท่ี 
1 เรียนรู้เก่ียวกบัการดแูลทาง
วิสญัญีส าหรับเดก็ทกุวยัในระดบัไม่
ซบัซ้อน  
1.2.2 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดปีท่ี 

1.3.1 การสงัเกตการปฏิบตัิ 
งานในสถานการณ์จริง EPA 
1-8 DOP 1-6 

1.3.2 logbook 
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ข. มีทกัษะในการระงบัความรู้สกึ
แบบทัว่ไปและเฉพาะสว่น รวมถึง
การเฝ้าระวงัระหว่างการระงบั
ความรู้สกึ ส าหรับหตัถการตา่ง ๆ 
และในผู้ ป่วยท่ีมีโรคประจ าตวัหรือ
ความผิดปกติตัง้แตก่ าเนิดชนิด
ตา่ง ๆ 

2 เน้นภาคปฏิบตั ิหลงัจากท่ีได้ผา่น
ประเมินตามมาตรฐานส าหรับ ปีท่ี 
1 แล้ว  ให้เรียนรู้เก่ียวกบัการดแูล
ทางวิสญัญีส าหรับเด็กทกุวยัใน
ระดบัซบัซ้อน  

1.3.3 การสอบข้อเขียน MCQ 

Essay 

1.3.4 การสอบปากเปลา่ 

1.3.5 ผา่นการฝึกอบรมการกู้
ชีพผู้ ป่วยเด็กระหวา่งการผา่ตดั 
(PPLS) และการกู้ ชีพขัน้สงูใน
เดก็ (PALS) ค. มีทกัษะในการจดัการและการ

ดแูลทางเดินหายใจในเด็กท่ีได้รับ
การประเมินว่ามีภาวะชว่ยหายใจ
ยาก (difficult airway 
management) 

1.2.3 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดปีท่ี 
1 ใน 3 เดือนแรกเน้นภาคปฏิบตัิ
และให้มีการประเมิน airway 
management ในเดก็ทกุวยั
โดยเฉพาะกลุม่ทารกและทารกแรก
เกิด 
1.2.4 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดชัน้
ปีท่ี 2 จะร่วมดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีมี
ภาวะชว่ยหายใจยาก (difficult 
airway) 

ง. มีทกัษะในการกู้ ชีพผู้ ป่วยเดก็
ระหวา่งการผา่ตดั (PPLS) และ
การกู้ ชีพขัน้สงูส าหรับเด็ก (PALS) 

จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการให้แพทย์
ประจ าบ้านตอ่ยอดปีท่ี 1 และปีท่ี 2 
เข้าร่วมฝึกอบรมการกู้ ชีพผู้ ป่วยเดก็
ระหวา่งการผา่ตดั (PPLS) และการ
กู้ ชีพขัน้สงูส าหรับเดก็ (PALS) 

จ. มีทกัษะในการดแูล เฝ้าระวงั 
และรักษาภาวะวิกฤตทางระบบ
หายใจ และระบบไหลเวียนเลือด
ในหออภิบาลผู้ ป่วยเดก็ 
(pediatric critical care) 

เข้าฝึกประสบการณ์ท่ีหออภิบาล 
NICU/PICU 

ฉ. มีทกัษะในการดแูลและรักษา
ความปวดเฉียบพลนัและเรือ้รังใน
เดก็ 

จดัสอนความรู้พืน้ฐานให้แพทย์
ประจ าบ้านตอ่ยอด และฝึก
ประสบการณ์ในหน่วยระงบัปวด  
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6.1.2 ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถทางการแพทย์ (Medical Knowledge 
and Skills)  ในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดฝึกอบรมโดย
เรียนภาคทฤษฎีคูก่บัการฝึกปฏิบตัิ (ภาคผนวกท่ี 3, 4 และ 5) 
ก. เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานประยกุต์ (correlated basic medical science) 
ข. เรียนวิสญัญีวิทยาพืน้ฐานส าหรับเด็กในรายวิชา Anesthesia for specialty I&II และ

Pediatric anesthesia I&II 
ค. เรียนวิชาความรู้พืน้ฐานด้านการวิจยัในรายวิชา Special project ร่วมกบัแพทย์

ประจ าบ้านวิสญัญีวิทยาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก และเรียนในระดบัท่ีลึกกวา่แพทย์ประจ าบ้านในขณะปฏิบตังิาน  

ง. เข้าร่วม Interdepartment conferences กบัหนว่ยกมุารศลัยศาสตร์ และศลัยศาสตร์
ตกแตง่และเสริมสร้าง 

จ. เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เชน่ Interesting case conference, Inter-hospital 
conference, morbidity-mortality conference, journal club เป็นต้น (ตารางท่ี 2 
กิจกรรมวิชาการรายสปัดาห์  ภาคผนวกท่ี 2 ) 

ฉ. ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการ และระบบการจดัการทรัพยากรในภาวะวิกฤต  

2) ความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยเดก็และสังคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and Skills) 

2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
2.2 วิธีการให้การฝึกอบรม /  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์
การแพทย์พืน้ฐานของร่างกาย
และจิตใจในเด็กทกุวยั  

2.2.1 เรียนวิชาวิสญัญีวิทยาเฉพาะ
ทาง (Anesthesia for specialty I&II)  
2.2.2  เรียนวิสญัญีวิทยาทัว่ไปส าหรับ
เดก็ (Pediatric anesthesia I&II) 

2.3.1 การสอบข้อเขียน  MCQ 
Essay 
2.3.2 การสอบปากเปลา่ 

 
2.3.3 การสงัเกตการปฏิบตังิาน
ในสถานการณ์จริงและ EPA1-8 
DOP 1-6 
2.3.4 การประเมินน าเสนอ
ข้อมลูผู้ ป่วย และอภิปราย
ปัญหาในกิจกรรมวิชาการ 

ข.  มีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพและเช่ียวชาญในอนุ
สาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก 

2.2.3  ฝึกอบรมเก่ียวกบัหตัถการ  และ 
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในวิสญัญีวิทยา
ส าหรับเดก็ 
2.2.4 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดทกุคน 
เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เชน่ 
interesting case, MM conference, 
journal club  
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หมายเหต ุ: รายละเอียดการสอนดงั ตารางท่ี 3 ตารางสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานประยุกต์ และ

ตารางท่ี 4 Workshop ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด ภาคผนวกท่ี 3 

6.1.3 การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and 
Improvement) แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดปีท่ี 1 และ 2 (ตารางท่ี 4 Workshop ส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด ภาคผนวกท่ี 3)  
ก. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดแูลเดก็แบบองค์รวม และสหวิชาชีพ โดยการ

ปฏิบตังิานวิสญัญีวิทยาส าหรับเดก็ด้านตา่ง ๆ และด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ข. ปฏิบตังิานสอนแพทย์ประจ าบ้าน หรือแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 
ค. บนัทกึข้อมลูในเวชระเบียนผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ 
ง. เป็นผู้วิจยัหลกัหรือร่วมในการท างานวิจยัให้เสร็จสมบรูณ์อยา่งน้อยหนึง่เร่ือง 
จ. เรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การทบทวนและสืบค้นวารสารทางวิชาการผา่น

เครือข่ายสารสนเทศ (internet-based medical literatures review) 

3) การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

3.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 3.2 วิธีการให้การฝึกอบรม /        
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ก.การเรียนรู้ในการดแูลผู้ ป่วย
แบบองค์รวม และสหวิชาชีพ 

3.2.1 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใน
การดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม สห
วิชาชีพ  

3.3.1 การสงัเกตการปฏิบตังิาน
ในสถานการณ์จริง 

3.3.2 ประเมิน 360 องศา 

ข.ปฏิบตังิานสอนแพทย์ประจ า

บ้าน หรือแพทย์ประจ าบ้านตอ่

ยอด 

3.2.2 การสอนข้างเตียงระหวา่งการ
ปฏิบตังิาน 

ค.บนัทกึข้อมลูในใบระงบั

ความรู้สกึได้อยา่งถกูต้อง

สมบรูณ์ 

   3.2.3 การอบรมการบนัทกึใบบนัทึก

การระงบัความรู้สกึทางอิเลคโทรนิค 

(electronic anesthesia records) 

3.2.4 การตรวจสอบใบบนัทึกการ

ระงบัความรู้สึกโดยอาจารย์ 

3.3.3 สุม่ตรวจการบนัทกึข้อมลู
ในใบระงบัความรู้สึก 
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ง.ท างานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั

แบบ retrospective หรือ 

prospective หรือ cross-

sectional study โดยเป็นผู้วิจยั

หลกัหรือร่วม 

     3.2.5 พืน้ฐานงานวิจยั  

  3.2.6 น าเสนอโครงร่างงานวิจยั 

  3.2.7 ขออนมุตัจิริยธรรมการวิจยั 

  3.2.8 เก็บข้อมลู วิเคราะห์ผล สรุป

และเขียนรายงานการวิจยั 

3.3.6 ตดิตามการด าเนินงานวิจยั
ตามเป้าหมายและเวลา 

 

จ. วิพากษ์บทความและ

งานวิจยัทางการแพทย์ 

3.2.9 อภิปราย/เรียน กบัอาจารย์ 

3.2.10 วิพากษ์บทความทาง
การแพทย์ในกิจกรรมวิชาการ 

3.3.7 อตัราการเข้าเรียน  

3.3.8 ประเมินการวิพากษ์
บทความ 

 

6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดปีท่ี 1 และ 2 (ตารางท่ี 5 แผนการสอนทกัษะปฏิสมัพนัธ์ การส่ือสาร 
ความเป็นมืออาชีพ และการปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ ภาคผนวกท่ี 3) 

ก. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร   
ข. สอนแพทย์ประจ าบ้าน และบคุลากรอ่ืนระหวา่งการปฏิบตังิาน 
ค. น าเสนอกิจกรรมทางวิชาการ เช่น interesting case conference น าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย 

และอภิปรายปัญหา  

4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 4.2 วิธีการให้การฝึกอบรม /       
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

4.3 กลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 
ก. สามารถน าเสนอข้อมลูผู้ ป่วยเดก็ท่ี 
มารับการระงบัความรู้สกึ และอภิปราย
ปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.2.1 น าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย และ
อภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ 
เชน่ case conference เป็นต้น 

4.3.1 ประเมินการ
น าเสนอข้อมลูผู้ ป่วย 
และอภิปรายปัญหาใน
กิจกรรมวิชาการ 

ข. สามารถถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ รวม 
ถึงเป็นท่ีปรึกษาให้แพทย์และบคุลากร
ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.2 ปฏิบตังิานสอนแพทย์ประจ า
บ้าน และแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 

4.3.2 ประเมิน 360o 
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ค. สามารถส่ือสารให้ข้อมลูแก่ญาติ
และผู้ ป่วย ได้อย่างถกูต้องและมี
ประสิทธิภาพ  ด้วยความเมตตา เคารพ
การตดัสินใจและศกัดิศ์รีของความเป็น
มนษุย์  

4.2.3 จดัอบรมเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง 
การส่ือสารให้ข้อมลูแก่ญาต ิและ
ผู้ ป่วย 

4.2.4 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใน
การดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม สห
วิชาชีพ 

4.3.3 ประเมิน 360º  

4.3.4 สอดแทรกการ
ประเมิน non-technical 
skills ในแบบประเมิน 
EPA  

ง. มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ท างานกบัผู้ ร่วม 
งานทกุระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

6.1.5 ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) (ตารางท่ี 5 แผนการสอนทกัษะปฏิสมัพนัธ์ การ
ส่ือสาร ความเป็นมืออาชีพ และการปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ ภาคผนวกท่ี 3) แพทย์ประจ า
บ้านตอ่ยอดปีท่ี 1 และ 2 ต้อง 
ก. มีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคตอินัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาต ิผู้ ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและ

ชมุชน 
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

(continuous professional development)  โดยเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้
ทางด้านบรูณาการทางการแพทย์  

ค. พฒันาตนเองให้มีเจตคตท่ีิดีระหวา่งการปฏิบตังิานดแูลผู้ ป่วย โดยเข้าอบรม 

- จริยธรรมทางการแพทย์ (medical ethics)  
- การให้ค าปรึกษา (counseling) และทกัษะด้านท่ีไมใ่ชเ่ทคนิค  

(anesthesia non-technical skills) 
ง. มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและค านงึถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
5) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 5.2 วิธีการให้การฝึกอบรม /  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผล

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ก.คณุธรรม จริยธรรม และเจต

คติอนัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาต ิผู้ ร่วม 

งานเพื่อนร่วมวิชาชีพและชมุชน 

5.2.1 จดัอบรมเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง

จริยธรรมทางการแพทย์ 

5.2.2 จดัประชมุ ethic conference  

5.3.1 เข้าร่วมอบรมจริยธรรม

ทางการแพทย์ และประชมุ 

ethic conference 

5.3.2 ประเมิน 360 องศา 
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ข.ความสนใจใฝ่รู้และสามารถ

พฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้

ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

(Continuous Professional 

Development) 

5.2.3 ท างานวิจยั ได้แก่ งานวิจยั

แบบ retrospective หรือ 

prospective หรือ cross-sectional 

study โดยเป็นผู้วิจยัหลกั/ร่วม 

5.3.3 ตดิตามการด าเนินงาน

วิจยัตามเป้าหมายและเวลา 

ค.ทกัษะด้านท่ีไมใ่ชเ่ทคนิค  

( non-technical skills )  

5.2.4 เข้าอบรม counselling, non-

technical skills 

5.3.4 สอดแทรกการประเมินใน 

EPA 

ง.ความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับ

มอบหมายและค านงึถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

5.2.5 การมีสว่นร่วมในกิจกรรม

สว่นรวม 

5.3.5 ตดิตามงานท่ีได้รับมอบ 

หมาย 

 
6.1.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) (ตารางท่ี 5 แผนการสอน

ทักษะปฏิสัมพันธ์ การส่ือสาร ความเป็นมืออาชีพ และการปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ 
ภาคผนวกท่ี 3) แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดทุกชัน้ปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบ
คณุภาพของโรงพยาบาล, patient  safety, crisis resource management, กระบวนการ
คณุภาพและความปลอดภยัทางวิสญัญี รวมทัง้ระบบประกนัสขุภาพของชาต ิ
 

6) การปฏิบัตงิานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

6.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
6.2 วิธีการให้การฝึกอบรม /  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

6.3 กลยุทธ์การประเมินผล

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพ
ของประเทศ  

6.2.1 เรียนรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพ
ของประเทศ 

6.3.1 เข้าร่วมอบรมปฐมนิ 

เทศน์ 

ข. มีความรู้และมีสว่นร่วมใน
ระบบพฒันาคณุภาพการดแูล
รักษาผู้ ป่วยเดก็อยา่งตอ่เน่ือง 
(continuous quality 
improvement; CQI) 

6.2.2 เรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันา

คณุภาพ เชน่ patient safety, 

crisis resource management 

6.2.3 น าเสนอการคิดวิเคราะห์

เป็นระบบใน MM conference 

6.3.2 การเข้าร่วมกิจกรรม 

ระบบพฒันาคณุภาพการดแูล

รักษาผู้ ป่วย 

6.3.3 ประเมินผลการน าเสนอ

ในท่ีประชมุ 
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ค.  ใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่าง

เหมาะสม (cost consciousness 

medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดแูลรักษาผู้ ป่วย

ให้เข้ากบับริบทของการบริการสา

ธารณ สขุได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6.2.4 ร่วมเป็นกรรมการในหนว่ย

วิสญัญีวิทยาส าหรับเดก็ เพ่ือเรียน 

รู้และมีสว่นร่วมในระบบพฒันา

คณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

6.2.4 ดแูลและใช้เคร่ืองมือด้าน

วิสญัญีอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3.3 ประเมินผลการน าเสนอ

ในท่ีประชมุ 

ในกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลกั 6.1.1 - 6.1.6  หลกัสตูรฯได้ก าหนดให้มีอาจารย์ก ากับ

ดแูล(supervision) ประเมินค่า(appraisal) และให้ข้อมูลป้อนกลับ(feedback) แก่แพทย์ประจ าบ้านต่อ

ยอด ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องแสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและมี

กระบวนการสะท้อนการเรียนรู้(self-reflection)  

ข้อตกลงของการปฏิบตังิาน พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดคือ 

- มีความรับผิดชอบตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบตัิกับผู้ ป่วยและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องด้วยคุณธรรม มารยาทแห่งวิชาชีพ เคารพสิทธิ

ผู้ ป่วย แนวปฏิบตัิของสถาบนั และเร่ืองความเสมอภาค 
- ปฏิบตัตินอยูใ่นศีลธรรม จรรยาบรรณท่ีถกูต้อง 
- ไมเ่สพสารเสพตดิ 

หากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง คณะกรรมการหลกัสูตรจะพิจารณาลงโทษ

ตามความรุนแรงของความผิด ตัง้แตก่ารวา่กลา่วตกัเตือน ภาคทณัฑ์ จนถึงการยตุกิารฝึกอบรม 

6.2. เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
6.2.1. ความรู้พืน้ฐานของวิสัญญีวิทยา และระบบที่เก่ียวข้อง ใน ภาคผนวกที่ 3   

6.2.2. โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบง่เป็น 
ระดับที่   1  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผ่าตดั /หตัถการใน
เด็กท่ีพบบ่อย  และ/หรือมีความส าคญั  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องดแูลรักษาได้
ด้วยตนเอง 
ระดับที่   2  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดั/หตัถการใน
เด็กท่ีพบน้อยกว่าระดบั  1  และมีความส าคญั ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรดูแล
รักษาได้ ภายใต้การควบคมุของอาจารย์ 
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ระดับที่   3  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตดั/หตัถการใน
เด็กท่ีซบัซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด  อาจดแูลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศกึษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มีการเรียนรู้โรคใน
กลุม่นีอ้ยา่งพอเพียง 
ตามที่ก าหนดใน clinical skills ด้านต่างๆ ใน   ภาคผนวกที่ 4 
 

6.2.3.   หัตถการทางวิสัญญีวิทยา แบง่เป็น 

ระดับที่ 1  หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดต้องท าได้ด้วยตนเอง   
ระดับที่  2  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรท าได้  (ท าภายใต้การดูแลของ

อาจารย์) 
ระดับที่ 3  หตัถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดอาจท าได้  (ชว่ยท าหรือได้เห็น) 
ตามที่ก าหนดใน procedural skills ด้านต่างๆ ใน   ภาคผนวกที่ 5 

6.2.4.   การดูแลผู้ป่วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย์ส าหรับเดก็ (Entrustable  

  professional activity; EPA) คือ 

1. การประเมินและเตรียมผู้ ป่วยเดก็ก่อนการระงบัความรู้สึก (Provide 
preanesthetic evaluation and preparation) 

2. การวางแผนและด าเนินการดแูลผู้ ป่วยเด็กระหวา่งการระงบัความรู้สึก (Provide 
plan and conduct of anesthesia) 

3. การใช้และแปลผลอปุกรณ์ติดตามเฝ้าระวงัผู้ ป่วยและเคร่ืองมือตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
(Use and interpret anesthetic monitoring and equipment) 

4. การดแูลผู้ ป่วยเดก็ระหวา่งและหลงัการระงบัความรู้สกึ (Provide intra and post 
anesthetic care) 

5. การดแูลทางเดนิหายใจ (Manage airway) 
6. การมีทกัษะทางเทคนิคทางวิสญัญีวิทยา (Demonstrate technical skills) 
7. การจดัการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation) 
8. การจดัการภาวะแทรกซ้อนระหวา่งการระงบัความรู้สึกหรือระหวา่งการผา่ตดั 

(Manage peri-anesthetic /peri-procedural complications) 
9. การมีทกัษะปฏิสมัพนัธ์การส่ือสาร และการท างานเป็นทีม (Demonstrate 

communication and team working skills) 
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10. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและทกัษะท่ีไม่ใชท่างเทคนิค (Demonstrate 
professionalism and non-technical skills) 

ตามที่ก าหนดใน assessment of entrustable professional activity ด้านต่างๆ 
ตามก าหนดเวลาที่สมควรจะท าได้ (milestones) ในภาคผนวกที่ 5 

 
ตารางท่ี 6 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง EPA และ competency ด้านตา่งๆ  

Competency EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 EPA8 

Patient care         

Medical knowledge         

Practice based learning & 
improvement 

        

Interpersonal & 
Communication skills 

        

Professionalism         

System-based practice         

 

 6.2.5.  การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ 
ก. ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

1. การส่ือสารและการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างแพทย์ ผู้ ร่วมงาน ผู้ ป่วยและญาติ 
2. การดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้าย (terminal illness) และญาติ 
3. การบอกขา่วร้าย 
4. ปัจจยัท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทย์และผู้ ป่วย  
5. การบริหารจดัการผู้ ป่วยและญาตท่ีิมีความยากในการส่ือสาร (difficult case) 
6. การตระหนกัรู้พืน้ฐานความเช่ือทางสขุภาพท่ีตา่งกนั 

ข. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
1. การบริบาลโดยมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง patient-centered care 

- การยึดถือประโยชน์ของผู้ ป่วยเป็นหลกั  
- ค านงึถึงความปลอดภยัและสิทธิของผู้ ป่วย 

2. พฤตนิิสยั 
- ความรับผิดชอบ ความตรงตอ่เวลา ความซ่ือสตัย์ และมีวินยั 
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- การรักษาความน่าเช่ือถือแก่ ผู้ ป่วย สงัคม โดยการรักษามาตรฐานการดแูล
รักษาผู้ ป่วยให้ดีท่ีสดุ 

- การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ ป่วย และญาติ 
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากบัสภาวะหรือเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดไว้ก่อน 
- การแตง่กายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 
- การดแูลสขุภาพของตนเอง 

3. จริยธรรมการแพทย์ 
- การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์สว่นตวัในทกุกรณี การนบัถือให้เกียรต ิ

สิทธิ และรับฟังความเห็นของผู้ ป่วย  ในกรณีผู้ ป่วยไมเ่ห็นด้วยกบัการ
รักษาหรือปฏิเสธการรักษา  กรณีญาติและผู้ ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ ป่วย 

- การขอความยินยอมจากผู้ ป่วยในการดแูลรักษาและหตัถการ ในกรณีท่ี
ผู้ ป่วย ตดัสินใจไมไ่ด้ ต้องสามารถเลือกผู้ตดัสินใจแทนผู้ ป่วยได้ 

- การปฏิบตัใินกรณีท่ีผู้ ป่วยร้องขอการรักษาท่ีไมมี่ประโยชน์หรือมีอนัตราย 
- การรักษาความลบัและการเปิดเผยข้อมลูผู้ ป่วย 
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

4. การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต  
- การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
- การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือได้ด้วยตนเอง 
- การประยกุต์ความรู้ท่ีค้นคว้ากบัปัญหาของผู้ ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ 
- การใช้  electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ 
 เรียนรู้ 
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บคุลากรทางการแพทย์ นิสิต นกัศกึษา ผู้ ป่วย

และญาติ 
ค.  การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice) 

1. ความรู้เก่ียวกบัระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาติ เช่น ระบบประกนั
สขุภาพ ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็น
ต้น  
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2. ความรู้และมีส่วนร่วมในระบบการประกนัคณุภาพการดแูลรักษาผู้ ป่วย และ
กระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดแูลรักษา  

3. ความรู้เก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรสขุภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness 
medicine)  เชน่ นโยบายการใช้ยาระดบัชาติ บญัชียาหลกัแหง่ชาติ การใช้ยาอย่าง
สมเหตผุล เป็นต้น 

4. ความรู้เก่ียวกบักฎหมายทางการแพทย์ 
5. หลกัการของการบริหารจดัการ 
6. บทบาทของการแพทย์ทางเลือก 

  ง.  การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Practice-based learning) 
1. ทกัษะและจริยธรรมในการวิจยั  
2. การดแูลรักษาผู้ ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
3. การใช้ยาและทรัพยากรอยา่งสมเหตผุล 
4. การบนัทึกเวชระเบียนครบถ้วนถกูต้อง 
5. การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 
6. การป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 
7. การเสริมสร้างสขุภาพและการป้องกนัโรค 
8. การประเมินความพอใจของผู้ ป่วย 
9. การมีสว่นร่วมในองค์กร เชน่ ภาควิชา/แผนก/กลุม่งาน โรงพยาบาล/สถาบนั   

ราชวิทยาลยั     เป็นต้น 
 

6.3. การท าวิจัย  
ขัน้ตอนการท างานวิจัย เพื่อวุฒบัิตร สาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเดก็ 
แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดต้องท างานวิจยัให้ส าเร็จอย่างน้อย 1 เร่ือง ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแล
ผู้ป่วยเด็ก ในระหว่างการปฏิบัติงาน 2 ปี โดยเป็นผู้ วิจัยหลัก/ร่วม งานวิจัยดังกล่าวต้อง
ประกอบด้วยหวัข้อหลกัดงันี ้

1. จดุประสงค์ของการวิจยั 
2. วิธีการวิจยั 
3. ผลการวิจยั 
4. การวิจารณ์ผลการวิจยั 
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5. บทคดัย่อ 
คุณลักษณะของงานวิจัย 

1. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจัยท่ีใช้แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทัง้ในและ
ตา่งประเทศ แตน่ ามาดดัแปลงหรือท าซ า้ในบริบทของสถาบนั 

2. แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจยัทกุคน ต้องผ่านการอบรมด้าน
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ และ/หรือ good clinical practice (GCP) 

3. งานวิจยัทกุเร่ืองต้องได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯ ของสถาบนั 
4. งานวิจยัทกุเร่ือง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถกูต้องและ

เหมาะสมกบัค าถามวิจยั 
5. ควรใช้ภาษาองักฤษในผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

  
 สิ่งท่ีต้องปฏิบัตสิ าหรับการด าเนินการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วย 

1. เม่ือได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจยั
ตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด 

2. เม่ือมีการลงนามในเอกสารชีแ้จงผู้ ป่วยหรือผู้แทนเพ่ือให้ยินยอมเข้าร่วมวิจยั ต้องให้
ส าเนาแก่ผู้ ป่วยหรือผู้แทนเก็บไว้ 1 ชดุ 

3. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยท่ีผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระท า
ดงักล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดแูลรักษาผู้ ป่วยตามปกติ ไม่สามารถท าได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ยกเว้นได้มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผู้ วิจัยหรือ
คณะผู้วิจยัต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีเกิดขึน้กับผู้ ป่วย
และผู้ดแูลผู้ ป่วย 

4. กรณีท่ีโครงการวิจยัก าหนดให้ท าการตรวจหรือรักษาท่ีเพิ่มเตมิจากการดแูลรักษา
ผู้ ป่วยตามปกติ หากมีผลลพัธ์ท่ีอาจสง่ผลตอ่ประโยชน์ให้การดรัูกษาผู้ ป่วย ให้ด าเนิน 
การแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัเพ่ือวางแผนแจ้งผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบตอ่ไป 

5. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลบัไปใช้
หลกัพืน้ฐาน 3 ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตดัสินใจ คือ 
5.1. การถือประโยชน์สขุของผู้ ป่วยเป็นหลกั และการไมก่่อให้เกิดความทกุข์ทรมานกบั

ผู้ ป่วย  
5.2. การเคารพสิทธิของผู้ ป่วย 
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5.3. การยึดมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทกุคนในสงัคมท่ีจะได้รับบริการทาง
การแพทย์ตามมาตรฐาน 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
เน่ืองจากความสามารถในการท าวิจยัด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทย์ประจ าบ้านตอ่

ยอดวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็กต้องบรรลตุามหลกัสตูรฯ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2561 และ ผลงานวิจยั
ฉบบัสมบรูณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคณุสมบตัิผู้ ท่ีจะได้รับวฒุิบตัรฯ เม่ือสิน้สดุการ
ฝึกอบรม ดงันัน้สถาบนัฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้าน
ตอ่ยอดของสถาบนัตนเองตัง้แตก่ารเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิน้สดุการท างานวิจยัและจดัท า
รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน าสง่ราชวิทยาลยัฯ  

  
กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม) ระยะเวลาประมาณการมีดงันี ้

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
1-4 จดัเตรียมค าถามวิจยัและตดิตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
5 จดัท าโครงร่างงานวิจยั 

7-9 ขออนมุตัจิากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 
ขอทนุสนบัสนนุงานวิจยัจากแหลง่ทนุทัง้ภายในและนอกสถาบนั (ถ้าต้องการ) 

10-17 เก็บข้อมลู 
น าเสนอความคืบหน้างานวิจยั 

18 วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลงานวิจยั 
19-20 จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปรับแก้ไข 
20-24 สง่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ตอ่สถาบนั เพ่ือสง่ตอ่ไปยงัราชวิทยาลยัฯ  

ให้ท าการประเมินผลส าหรับประกอบคณุสมบตัิการเข้าสอบเพ่ือวฒุิบตัร
ภาคปฏิบตัขิัน้สดุท้าย 

 

การรับรองวุฒบัิตรสาขาวิสัญญีวิทยาให้มีคุณวุฒ ิ“เทียบเท่าปริญญาเอก”  
          การรับรองคณุวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบตัร (ว.ว.) อนุสาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก ให้ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอด หากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีความประสงค์ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการหลกัสูตรทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนว่าจะรับการฝึกอบรมท่ีมีโอกาสได้รับทัง้ 
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ว.ว. และการรับรองวฒุิดงักล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีนีผู้้ เข้าอบรมจะต้องมีผลงานวิจยั
โดยท่ีเป็นผู้วิจยัหลกั และผลงานนัน้ต้องตีพิมพ์ในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับ 
 
          การท่ีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสอบผ่านและมีสิทธ์ิได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาวิสัญญีวิทยา
ส าหรับเด็กแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย ด าเนินการ
ออกเอกสารเพ่ือรับรองว่า วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน้ 
จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยท่ีส่งมาให้ราชวิทยาลยัฯ ประกอบการเข้า
สอบ ว.ว. ในครัง้นัน้ มีลกัษณะดงันี ้

1. ผลงานวิจยัต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบั 
ชาติ หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
(ส.ก.อ.) เร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชา การ พ.ศ.2556 ทัง้นีร้ายช่ือวารสารท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูลดงักล่าวให้พิจารณา ณ วนัท่ี
ผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวารสารนัน้ๆ วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ส.ก.อ. ก าหนด ได้แก่วารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัชาตแิละนานาชาตดิงัตอ่ไปนี ้

- ฐานข้อมลูระดบัชาต ิได้แก่ ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 
Index ; TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในกลุม่ท่ี 1 คือวารสารท่ีผา่นการรับรองคณุ 
ภาพของ TCI และอยูใ่นฐานข้อมลู ASAEN Citation Index (ACI) และกลุม่ท่ี 2 คือ
วารสารท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงคณุภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยูใ่น
ฐานข้อมลูของ TCI 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.ht
ml) 

- ฐานข้อมลูระดบันานาชาต ิได้แก่ 
▪ 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/) 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html
http://www.ebsco.com/home
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full%20%20%20%20%20%20%20%20%20text
http://www.ei.org/
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. ให้ใช้ภาษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่ ในกรณีท่ี ว.ว. ของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดได้รับ 
การรับรองวา่ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” ราชวิทยาลยัฯ แนะน าว่า ห้ามใช้ค าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. 
ท้ายช่ือในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค าว่า ดร. น าหน้าช่ือตนเอง แต่แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดสามารถใช้ ว.ว. ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี ้มาใช้เป็นคณุสมบตัิส าหรับ
การเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรการศกึษา อาจารย์รับผิดชอบหลกัสูตรการศกึษา อาจารย์คมุ
วิทยา นิพนธ์ หรือเป็นวฒุิการศกึษาประจ าสถานศกึษาได้ โดยเสนอให้สถาบนัการศกึษาแสดง
วฒุิการ ศกึษาแยกกนัดงันี ้ 

- มีอาจารย์ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” จ านวนก่ีทา่น จาก ว.ว.  
- มีอาจารย์ “Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนก่ีทา่น 

ดงันัน้ วฒุิบตัรฯ หรือ หนงัสืออนมุตัฯิ ของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดท่ีได้รับการรับรองวฒุิ
การศกึษานี ้อาจจะมีค าว่า “เทียบเทา่ปริญญาเอก” ตอ่ท้ายได้เทา่นัน้ 

6.4. จ านวนปีของการฝึกอบรม    
การฝึกอบรมใช้เวลา 2 ปี 
 

http://www.ebscohost.com/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
https://scifinder.cas.org/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://wokinfo.com/
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6.5. การบริหารจัดการการฝึกอบรม ภาควิชาฯแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ภาค 
ผนวกท่ี 1) ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร และ 
การประเมินผล ส าหรับแต่ละขัน้ตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม  โดยประธานหลกัสูตรมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตังิานในสาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็กมาแล้วไมน้่อยกว่า 5 ปี  

 
6.6. สภาวะการปฏิบัตงิาน 

การเรียนการสอนเน้นภาคปฏิบตัเิป็นหลกัโดยมีการสอดแทรกภาคทฤษฎีแบบบรูณาการ 
โดยหลกัสตูรก าหนดสภาวะการปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี ้

- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีเก่ียวกบัวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกิจกรรมในเดือนท่ีปฏิบตัิงานในภาควิชาฯ 
หรือร้อยละ 70 ของกิจกรรมตลอดปีการฝึกอบรม 

- กฎเกณฑ์เร่ืองเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด   
▪ การปฏิบตังิานในเวลาราชการ แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดต้องปฏิบตัิตามท่ีก าหนดใน

คูมื่อแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 
▪ การปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดต้องอยูเ่วรนอกเวลา

ราชการตามท่ีก าหนดในคูมื่อแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด และจะได้พกัเวรในวนัรุ่งขึน้
หากต้องปฏิบตังิานในช่วงเวลา 24.00 – 8.00 น.  

- การฝึกอบรมทดแทน ในกรณีท่ีแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดมีการลาพกั เชน่ การลาคลอดบตุร 
การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถกูเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดงูานนอกแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสตูร เป็นต้น และมีเวลาฝึกอบรมในแตล่ะชว่งการหมนุเวียนน้อยกว่าร้อยละ 80 
จะต้องฝึกอบรมทดแทนให้ครบตามก าหนดเวลา 

- โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์จดัให้มีคา่ตอบแทนแก่แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดอยา่งเหมาะสมคือ 
คา่ตอบแทนการอยูเ่วรเดือนละ 10,000 บาท 

6.7. การวัดและประเมินผล  
     หลกัสตูรจดัให้มีกระบวนการวดัและประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดระหว่างการ
ฝึกอบรม และแจ้งผลให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดทราบ หากแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดมีข้อสงสยั
ถึงผลการสอบ สามารถขอรับการตรวจสอบและย่ืนอทุธรณ์ (ภาคผนวกท่ี 8) การวดัและ
ประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด ประกอบด้วย 
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6.7.1. วิธีการวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
 หลกัสตูรจดัให้มีการประเมินแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดระหวา่งการฝึกอบรม ครอบคลมุด้านความรู้ 
ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ โดยมีวิธีประเมินในมิติตา่ง ๆ ดงันี ้

มิตท่ีิ 1 สมรรถนะ EPA โดยอาจารย์  (ภาคผนวกท่ี 5) 
มิตท่ีิ 2 การรายงานผลการสอบข้อเขียน สอบปฏิบตัิ และการปฏิบตังิาน คือ ผา่น/ไมผ่า่น 

(ภาคผนวกท่ี 6-7) 
มิตท่ีิ 3 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ ป่วยใน portfolio (log book)  
มิตท่ีิ 4 การรายงานความก้าวหน้างานวิจยั 

มิตท่ีิ 5 การรายงานการร่วมกิจกรรมประชมุวิชาการทางวิสญัญีวิทยา 
มิตท่ีิ 6 การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and 

communication skills โดยอาจารย์และผู้ ร่วมงาน 
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ตารางท่ี 7  การวดัและประเมินผลตามผลการเรียนรู้ 6 ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการวดัและประเมินผล เกณฑ์ผา่น 
Patient care  - Log book ใน portfolio 

- EPA 1-8, DOP 1-6 
- การประเมินระหวา่งการปฏิบตังิาน 

ตาม
ภาคผนวก 5 

Medical knowledge 
and skill 

- การสอบข้อเขียน 
- EPA 1-8, DOP 1-6 
- การประเมินระหวา่งการปฏิบตังิาน 
- การเข้าร่วมและมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 

Practice-based 
learning and 
improvement 

- EPA 1-8, DOP 1-6 
- การประเมินระหวา่งการปฏิบตังิาน 
- สงัเกตและประเมินแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดในการสอน

แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 
- การบนัทกึเวชระเบียนถกูต้องสมบรูณ์ (ใบบนัทกึการระงบั

ความรู้สกึ และการบนัทึกในแฟ้มผู้ ป่วย) 
- การน าเสนอ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 
- กระบวนการท าวิจยั 

Interpersonal and 
communication skills 

- ประเมิน 360 องศา 
- สงัเกตและประเมินแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดในการสอน

แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 
- การน าเสนอ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 
- กระบวนการท าวิจยั 
- การประเมินระหวา่งการปฏิบตังิาน 

Professionalism  - EPA 1-8, DOP 1-6 
- ประเมิน 360 องศา 
- การประเมินระหวา่งการปฏิบตังิาน 
- การน าเสนอ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 

System-based 
practice 

- EPA 1-8, DOP 1-6 
- ประเมิน 360 องศา 
- การประเมินระหวา่งการปฏิบตังิาน 
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ตารางท่ี 8  การวดัและประเมินผลด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 

ชัน้ปี Rotation  วิธีการประเมิน 
การประเมิน 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ 

1, 2  ห้องผา่ตดักมุารศลัยกรรม 
EPA 1-8, DOP 1-6 

ประเมิน 360 องศา 
✓ ✓ ✓ 

1 PICU, NICU แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน ✓ ✓ ✓ 

2 
NORA (Non-operating 

room anesthesia) 
EPA 6 

✓ ✓ ✓ 

1, 2 Research  
การรายงานความก้าวหน้า และ

การน าเสนอโครงร่างงานวิจยั 
✓ ✓ ✓ 

2 Elective  แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน ✓ ✓ ✓ 

ผลการประเมินน าไปใช้เพ่ือ 
1. เล่ือนระดบัชัน้ปี  
2. พิจารณาคณุสมบตัผิู้ เข้าสอบเพ่ือวฒุิบตัรฯ 

การประเมินระหวา่งการฝึกอบรมโดยสม ่าเสมอและแจ้งผลให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดรับ 
ทราบจะชว่ยให้เกิดการพฒันาสมรรถนะหลกัด้านตา่งๆ ของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดได้สมบรูณ์
ขึน้ 

6.7.2 การเล่ือนชัน้ปี หลกัสตูรก าหนดเกณฑ์การเล่ือนชัน้ปี และแนวทางการด าเนินการเม่ือ
แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน (ภาคผนวกท่ี 7) 

  แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด ไมส่ามารถเล่ือนชัน้ปีหรือสง่สอบวฒุิบตัรฯ หาก 

1.   ประเมิน EPA/DOP ไมค่รบตาม milestones ท่ีก าหนดของแตล่ะชัน้ปี   
2.   การปฏิบตังิานได้คะแนนการประเมินน้อยกวา่ 70 
3.   การสอบข้อเขียน หากได้คะแนนน้อยกวา่ 60 โดยสามารถสอบข้อเขียนแก้ตวัได้ 1    
ครัง้  

4.   ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 หากไม่ครบตามระยะเวลา 
จ าเป็นต้องชดเชยให้ครบ 
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6.7.3 การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม   อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเดก็ (ภาคผนวกที่ 10) 

1) คณุสมบตัผิู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบ  
- สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ 
- ผา่นการฝึกอบรมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

- มีประสบการณ์การปฏิบตังิานท่ีมีประเภทและจ านวนผู้ ป่วยอย่างน้อยตามท่ี
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด และสง่รายงานการปฏิบตังิาน 

2) เอกสารประกอบ 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตัจิากสถาบนัฝึกอบรมตามท่ีก าหนด   
- บทความงานวิจยัพร้อมสง่ตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรม 

การจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
- เอกสารรายงานการปฏิบตังิานท่ีมีประเภทและจ านวนผู้ ป่วยอย่างน้อยตามท่ี

คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด 
3) วิธีการประเมินเป็นไปตามท่ีคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ อนสุาขาวิสญัญี

วิทยาส าหรับเดก็ 
6.7.4 กระบวนการอุทธรณ์ อนญุาตให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ย่ืนอทุธรณ์ ผลการประเมิน

ระหวา่งการฝึกอบรมได้โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

6.7.4.1  กรอกค าร้องให้ครบถ้วนในแบบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบ/ประเมินผลแพทย์
ประจ าบ้านตอ่ยอด (ภาคผนวกท่ี 8) เสนอประธานคณะกรรมการหลกัสตูรฯ 

6.7.4.2 น าเร่ืองเข้าท่ีประชมุ คณะกรรมการหลกัสตูรฯเพ่ือพิจารณา และก าหนดรายละเอียด
ตามลกัษณะการอทุธรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางให้ทีมคณะท างานด าเนินการ 

6.7.4.3 ตัง้คณะท างานยอ่ยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง และเสนอรายงานข้อสรุปของ
คณะท างานตอ่ ท่ีประชมุคณะกรรมการหลกัสตูรฯ 

6.7.4.4 คณะกรรมการหลกัสตูรฯ พิจารณาตดัสินผลการอทุธรณ์ 
 

7. การรับและคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

7.1. คุณสมบัตขิองแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
7.1.1. แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้  

- ได้รับหนงัสือรับรองแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาวิสญัญีวิทยา หรือ อนมุตับิตัรจากแพทยสภา หรือ 
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- ได้รับวฒุิบตัรหรือประกาศนียบตัรสาขาวิสญัญีวิทยาจากสถาบนัตา่งประเทศท่ี
เทียบเทา่ โดยการรับรองจากราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย หรือ 

- เป็นผู้ มีสิทธ์ิสอบเพ่ือหนงัสืออนมุตัหิรือวฒุิบตัรสาขาวิสญัญีวิทยาในปีการศกึษา
นัน้ และหากไมผ่า่นการสอบ ให้ถือวา่ไมผ่า่นการคดัเลือก 

7.1.2. มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 

7.2. การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (ภาคผนวกท่ี 9) 
หลกัสตูรจดัให้มีคณะกรรมการและเกณฑ์การคดัเลือกแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด โดยยึดหลกั
ความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้  

 เกณฑ์การคัดเลือก       
 7.2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือก ประกอบด้วย 

- อาจารย์ประจ า 3 ทา่น (ประธานหลกัสตูร 1 และตวัแทนกรรมการ 2) 
- แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดอนสุาขา 1 ทา่น (ถ้ามี) 

 7.2.2 เกณฑ์การประเมินตดัสินผา่น หากได้คะแนนรวมมากกวา่ร้อยละ 70 โดยพิจารณาจาก 
- บคุลิกภาพ อารมณ์  
- การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน  
- ความใฝ่รู้ 
- ทกัษะทางสงัคม  
- อ่ืน ๆ อาทิ ความต้องการจากต้นสงักัดท่ีมีความขาดแคลนวิสญัญีแพทย์อนุสาขา
วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก โดยเฉพาะสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการเรียนใน
อดีต ผลการท างานในอดีตประสบการณ์การท างาน ข้อมลูประสบการณ์ผู้ ท่ีท างาน
ร่วมกบัผู้สมคัร ความสามารถพิเศษ 

 7.2.3 การประชมุหาข้อสรุปอยา่งเป็นเอกฉนัท์จากคณะกรรมการ ส าหรับผู้ ท่ีผา่นเกณฑ์ 7.2.2 
 7.2.4 เกณฑ์การคดัเลือกจะสง่ให้ผู้สมคัรก่อนวนัคดัเลือก อยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 

ทัง้นี ้จะประกาศผลการคดัเลือกภายใน 3 วนัหลงัจากวนัท่ีประเมินด้วยการสมัภาษณ์ โดย
การแจ้งสว่นตวั 

7.3. จ านวนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
     ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้หลกัสตูรรับแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด
ได้ในสดัส่วนปีละ 1 คน ตอ่อาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม 2 คน รวมทัง้ต้องมีงานบริการตอ่จ านวน
แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด ตามท่ีก าหนดตามตาราง ขณะนีห้ลกัสตูรมีศกัยภาพรับแพทย์ประจ า
บ้านตอ่ยอดได้ 2 ต าแหนง่ (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 9   จ านวนแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดแตล่ะชัน้ปี ตอ่ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
  และงานบริการของหลกัสตูร 
จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมปีละ ชัน้ละ (คน) 1 2 
จ านวนคณาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรมปีละ  ชัน้ละ (คน) 2 4 
งานบริการวิสญัญีเพ่ือการผ่าตดัแบบผู้ ป่วยใน  200 ราย/ปี 400 ราย/ปี 
งานบริการวิสญัญีเพ่ือการผ่าตดัแบบผู้ ป่วยนอก 100 ราย/ปี 200 ราย/ปี 
งานบริการวิสญัญีนอกห้องผา่ตดั 50 ราย/ปี 100 ราย/ปี 
งานบริการด้านการระงบัปวด 100 ราย/ปี 200 ราย/ปี 
งานบริการด้านการดแูลผู้ ป่วยวิกฤตทางศลัยกรรมเดก็ 25 ราย/ปี 50 ราย/ปี 

 
8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.1. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรม 
8.1.1.  ประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรต้องได้รับวุฒิบตัร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก จากแพทยสภา 
และปฏิบตัิงานด้านวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็กอย่างน้อย 5 ปี ภายหลงัได้รับหนงัสือวฒุิบตัรหรือ
อนมุตับิตัร ฯ 
8.1.2.  คณะกรรมการฯ ต้องได้รับวฒุิบตัร หรือหนงัสืออนมุตัแิสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก อย่างน้อย 2 ปี 

8.2. คุณสมบัตแิละจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
8.2.1. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบตัร หรือหนงัสืออนมุตัิเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก และปฏิบตัิงานด้านวิสญัญีวิทยา
ส าหรับเดก็อย่างน้อย 2 ปี ภายหลงัได้รับวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนมุตั ิฯ 
8.2.2. จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

 ต้องมีจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบตัิงานเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน ตอ่จ านวนผู้
เข้ารับการอบรม 1 คน หากมีจ านวนอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้มีอาจารย์
แบบไมเ่ตม็เวลาได้ โดยมีข้อก าหนดดงันี ้

- จ านวนอาจารย์แบบไมเ่ตม็เวลาต้องไมม่ากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์เตม็เวลา 
- ภาระงานของอาจารย์แบบไมเ่ตม็เวลาแตล่ะคนต้องไมน้่อยกว่าร้อยละ 50 ของภาระงาน

อาจารย์เตม็เวลา 
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8.2.3. ก าหนดและนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
ภาควิชาฯ มีการก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารย์ผู้ให้การ

ฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของหลกัสตูร โดยระบคุณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมท่ี
ชดัเจน โดยครอบคลมุความช านาญท่ีต้องการ ได้แก่ คณุสมบตัิด้านตา่ง ๆ คือ 

- เชิงวิชาการ 
- ความช านาญทางคลินิก  
- ด้านการสอน และเจตคตคิวามเป็นอาจารย์ 

- เชิงวิจยั 

- การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

- ความรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม 
8.2.4. การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์  

     หลกัสตูรฯ มีการระบหุน้าท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ในหลกัสตูรฯ 2 ด้าน คือ 

- การเป็นกรรมการหลกัสตูรฯ (ภาคผนวกท่ี 1) 
- รับผิดชอบด้านการศกึษา การวิจยั และการบริการ โดยใช้แบบฟอร์ม HR2, HR3 ใน

การก าหนดและประเมินส าหรับอาจารย์ท่ีสงักดัคณะแพทยศาสตร์ และใช้แบบฟอร์ม
การบริหารผลการปฏิบตังิานส าหรับอาจารย์ท่ีสงักดัสภากาชาดไทย 

  จ านวนอาจารย์ตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนด  โดย
อาจารย์มีเวลาเพียงพอส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา และก ากบัดแูล  
8.2.5. ระบบพัฒนาอาจารย์  

 ภาควิชาฯ และหลกัสตูรฯ  มีระบบพฒันาอาจารย์อย่างเป็นระบบ 
- ด้านการแพทย์ ภาควิชาฯ และหลกัสตูรสนบัสนนุให้อาจารย์ศกึษาตอ่ตา่งประเทศ

ในสาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเดก็เพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์ (ภาคผนวกท่ี 2) 
- ด้านแพทยศาสตรศกึษา  อาจารย์ได้รับการสง่เสริมให้เข้าอบรมสมัมนาด้าน

แพทยศาสตร์ศกึษาอย่างสม ่าเสมอ ส าหรับอาจารย์ใหมต้่องผา่นการสมัมนา
อาจารย์ใหมข่องจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / สภากาชาดไทย ซึง่การสมัมนาของ
ทัง้ 2 หนว่ยงานมีการสอนเก่ียวกบัแพทยศาสตร์ศกึษา 

- มีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ โดยผู้บงัคบับญัชา แพทย์ประจ าบ้าน และ
ผู้ ร่วมงาน  
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8.2.6. การคงสัดส่วนของอาจารย์ต่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
  ในกรณีท่ีสดัสว่นของอาจารย์ตอ่แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดลดลงกวา่ท่ีได้รับอนมุตั ิ

สถาบนัจะพิจารณาลดจ านวนแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดลงตามความเหมาะสมเพ่ือคงคณุภาพ
การฝึกอบรม 

 
9. ทรัพยากรทางการศึกษา (ภาคผนวกที่ 2) 

หลกัสตูรฯ ได้รับการรับรองเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านวิสญัญีวิทยาส าหรับ
เดก็จากแพทยสภา มีการบริหารจดัการทรัพยากรการศกึษาเก่ียวกบัการฝึกอบรมครบคือ  

- มีจ านวนผู้ ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั ทัง้ผู้ ป่วยนอกและในห้องผา่ตดั ผู้ ป่วยนอกเวลาราชการ และผู้ ป่วยวิกฤต 

- มีสถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  
- มีการสอนความรู้ และมีการประยกุต์ความรู้พืน้ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขา 

วิชาวิสญัญีวิทยาส าหรับเดก็ 
- มีการบรูณาการ และสมดลุระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวิจยัอย่างเพียงพอ 
- มีอปุกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบตัท่ีิทนัสมยัและเพียงพอ 
- มีการจดัประสบการณ์ในการปฏิบตังิานเป็นทีมร่วมกบัผู้ ร่วมงานและบคุลากรวิชาชีพอ่ืน 
- มีสิ่งแวดล้อมทางการศกึษาท่ีปลอดภยั    
- มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชา  

การท่ีทันสมัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถกูหลกัจริยธรรม 

- มีการน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนการฝึกอบรม การ
ด าเนิน การฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

- มีการฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน ทัง้ในและนอกประเทศตามท่ีระบไุว้ในหลกัสตูร 
 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
ภาควิชาฯ ก ากบัดแูลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรเป็นประจ า มีกลไก

ส าหรับการประเมินหลกัสตูรและน าไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ต้องครอบคลมุ 
- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ 
- แผนการฝึกอบรม 
- ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
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- การวดัและประเมินผล 
- พฒันาการของผู้ รับการฝึกอบรม 
- ทรัพยากรทางการศกึษา 
- คณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบ

สขุภาพ 
- สถาบนัฝึกอบรมฯร่วม 
- ข้อควรปรับปรุง 
หลกัสตูรฯ แสวงหาข้อมลูป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม /หลกัสตูร จากผู้ ให้การฝึกอบรม แพทย์

ประจ าบ้านต่อยอด นายจ้างหรือผู้ ใช้บณัฑิต และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูล
ป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบตัิงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  ในการประเมินการ
ฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 
11. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจดัให้มีการทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็น
ระยะๆ หรืออยา่งน้อยทกุ 5 ปี    โดยการปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนือ้หา ผลลพัธ์ และสมรรถนะ
ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนั 
สมยัอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ และมีข้อมลูอ้างอิง โดยต้องผ่านการประชมุและการ
สมัมนาของภาควิชาฯ  

 ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม และทบทวน / พฒันา
หลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งน้อยทกุ 5 ปี และแจ้งผลการทบทวน / พฒันาให้แพทยสภา
รับทราบ 
 

12. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 
- หลกัสตูรฯ บริหารจดัการหลกัสตูรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ในด้านตา่งๆ  ได้แก่ 

การรับสมคัรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (เกณฑ์การคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการ
ฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ การออกเอกสารท่ี
แสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแตล่ะระดบั หรือหลกัฐานอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
ใช้เป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันัน้ได้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

- หลกัสตูรฯ ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 
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- หลกัสตูรฯ มีบุคลากรท่ีปฏิบตัิงานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม  เพ่ือสนบัสนนุการด าเนิน 
การของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การบริหารจดัการท่ีดีและใช้ทรัพยากรได้
อยา่งเหมาะสม 

- หลกัสตูรฯ จดัให้มีจ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนบัสนนุด้านอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องครบถ้วน สอดคล้องกบัข้อบงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะได้รับการอนุมัติให้

จดัการฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรม
จะต้องจดัให้มีการประกนัคณุภาพการฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ืองดงันี ้

13.1. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน หลักสูตรฯ จัดให้มีระบบและกลไกการประกัน
คณุภาพการฝึกอบรมภายในอยา่งตอ่เน่ืองโดยหลกัสตูรจดัให้อาจารย์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
ผู้ตรวจประเมินหลกัของแพทยสภาประเมินคณุภาพของหลกัสตูรทกุ 2 ปี  

13.2. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก หลักสูตรฯ ได้รับการประเมินคุณภาพจาก 
คณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ ทกุ 5 ปี 
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ภาคผนวกที่  1 

รายนามคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเดก็ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แพทย์หญิง พรอรุณ เจริญราช   ประธานหลกัสตูร 
หน้าท่ี - ดแูลการด าเนินการของหลกัสตูรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์หลกัสตูรวิสญัญีวิทยาส าหรับ

เดก็ ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
- ดแูลการประเมินหลกัสตูร  
- ดแูลการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
- วางแผนพฒันาหลกัสตูร 
- จดัสรรงบประมาณหลกัสตูร  
- ดแูลการประเมินแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 

 
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ร่ืนเริง ลีลานกุรม    กรรมการ 
หน้าท่ี - ดแูลการด าเนินการของหลกัสตูรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์หลกัสตูรวิสญัญีวิทยาส าหรับ

เดก็ ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
- ดแูลการประเมินหลกัสตูร  
- ดแูลการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
- วางแผนพฒันาหลกัสตูรฯ 

 
3. อาจารย์แพทย์หญิง พรรณิกา วรผลึก     กรรมการ 
หน้าท่ี - จดัตารางหมนุเวียนการปฏิบตังิานของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 

- ดแูลระบบสนบัสนนุแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด (หอพกั สวสัดกิาร ทนุวิจยั ทนุการประชมุ
วิชาการ) 

- ดแูลงานวิจยัของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
- จดัสรรงบประมาณหลกัสตูร 

 
4. อาจารย์แพทย์หญิง ปวีณา ภาอาภรณ์    กรรมการ 
หน้าท่ี - จดัตารางกิจกรรมวิชาการ 
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- ตรวจสอบให้การประเมิน EPA/DOP ของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

- ดแูลการบนัทึก portfolio ของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 
- ดแูลการจดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารตา่ง ๆ 

 
5. อาจารย์นายแพทย์ พิพฒัน์ แซย่บั     กรรมการ 
หน้าท่ี - จดัตารางหมนุเวียนการปฏิบตังิานของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 

- ดแูลระบบสนบัสนนุแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด (หอพกั สวสัดกิาร ทนุวิจยั ทนุการประชมุ
วิชาการ) 

- ดแูลงานวิจยัของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
 
6. ตวัแทนแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด (ถ้ามี)    กรรมการ 
หน้าท่ี - มีสว่นร่วมในการก าหนดพนัธกิจของหลกัสตูร  

- รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะ เร่ืองการเรียนการสอน และการท างานเพ่ือมาปรับการ
เรียนการสอน 

- รวบรวมความเห็นและปัญหาในการรับแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด เพ่ือมาก าหนดแนว
ทางการรับแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดในปีการศกึษาถดัไป 

 
7. อาจารย์แพทย์หญิง พิชานนัท์ พลูสวสัดิ์    กรรมการและเลขานกุาร 
หน้าท่ี - รวบรวมและสรุปผลการประเมินแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด (การสอบ การปฏิบตังิาน, 

ประเมิน 360 องศา) 
- ดแูลและรวบรวมข้อสอบ 
- ดแูลและสรุปผลการประเมินหลกัสตูร 
- ดแูลการลาของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 

 
 

ท่ีปรึกษาหลกัสตูร 

- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคณุวรรณา สมบรูณ์วิบลูย์ 
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ฝ่ายสนบัสนนุ 

1. นางสาวจิราพร ข าภกัดี 
หน้าท่ี - จดัการเอกสารของหลกัสตูรฯ ท่ีติดตอ่กบัคณะแพทยศาสตร์ฯ ราชวิทยาลยัฯ และ 

แพทยสภา 
- จดัการข้อมลูเก่ียวกบัการฝึกอบรมในเว็บไซต์แพทยสภา 
- ประสานงานการจดัการเรียนการสอน การจดัสอบ และประเมินผล 

2. นางอญัชลี กวีกิจบริบรูณ์ 
หน้าท่ี - ประมวลผลคะแนนสอบและการประเมินตา่งๆ 

- เก็บรวบรวมใบลาและตรวจสอบการลาของแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดให้เป็นไปตาม
ระเบียบการลา 

3. นางสาวสมฤทยั ชลเจริญ 
หน้าท่ี - ประสานงานเบกิเงินเวร สวสัดกิารตา่ง ๆ จากโรงพยาบาล 

4. นางสมปอง  แสงทอง 
หน้าท่ี -  ประสานงานการจดัการเรียนการสอน 

5. นางสาวพชัรภรณ์  จนัทรมดุ 

หน้าท่ี -  ประสานงานการจดัการเรียนการสอน ดแูลระบบตา่ง ๆ ในห้องประชมุ 

6. นางสาวยมาภรณ์  แสดงพจน์ 

หน้าท่ี -  ประสานงานการจดัการเรียนการสอน ดแูลตารางกิจกรรมตา่ง ๆ 

7. นางสาวณฐัพร  เอ่ียมแสง 
หน้าท่ี -    ประสานงานการปรึกษาผู้ ป่วยจากสว่นงานอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาล 
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ภาคผนวกที่  2 

การเปิดสถาบันฝึกอบรม และทรัพยากรส าหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเดก็ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
1. การเปิดสถาบัน 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก ภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ทัว่ไปท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของแพทยสภา ว่าด้วยการ
เสนอขอเปิดการฝึกอบรมเป็นผู้ มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุ
สาขาตา่ง ๆ พ.ศ.2560 และเกณฑ์การเปิดหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดเพ่ือวฒุิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก ของราช
วิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย และมีสถานท่ี เคร่ืองมือ อปุกรณ์ จ านวนและการกระจายผู้ ป่วย มาตรฐานการให้บริการ และผู้ ให้
การฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับ
เด็ก ก าหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ในปี 
พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2561 

 
2. ทรัพยากรส าหรับการฝึกอบรมคือ ผู้ให้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม จ านวนงานบริการการระงับ

ความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดเดก็ รวมทัง้สถานท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับงาน
บริการ และการฝึกอบรม  
2.1. มีจ านวนและคุณวุฒขิองแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 

หลกัสตูรมีอาจารย์แพทย์แบบเต็มเวลาซึ่งได้รับวฒุิบตัร หรือ หนงัสืออนมุตัิเพ่ือแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็กจากแพทยสภา 
และปฏิบตัิงานด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับเด็กอย่างน้อย 2 ปี ภายหลงัได้รับวุฒิบตัรหรือหนงัสือ
อนมุตั ิฯ จ านวน 6 คน จงึมีศกัยภาพรับแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 3 ต าแหนง่ 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 
ประเภท 

เต็มเวลา  บางเวลา 

1.  นพ.ร่ืนเริง ลลีานกุรม ศาสตราจารย์ พบ.(2528) แพทยศาสตร์บณัฑติ 
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

   วฒุิบตัรฯ 
(2533) 

วิสญัญีวิทยา  
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

   Certificate 
(2535) 

Pediatric Anesthesia 
fellowship (Liverpool, 
UK) 

  

   รปม. (2543) สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ 

  

   อนมุตัิบตัร 
(2555) 

วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก   

2.  พญ.พรอรุณ  เจริญราช 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พบ. (2534) 
 

แพทยศาสตร์บณัฑติ 
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

 
 

 

   วฒุิบตัรฯ 
(2540) 

วิสญัญีวิทยา  
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

   Certificate 
(2547) 

Pediatric Anesthesia 
fellowship (USA) 

  

   อนมุตัิบตัร 
(2555) 

วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก   

3.  พญ.พรรณิกา  วรผลกึ  อาจารย์ พบ. (2539) แพทยศาสตร์บณัฑติ 
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

   วฒุิบตัรฯ 
(2543)  

วิสญัญีวิทยา  
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

   Certificate 
(2544) 

อบรมหลกัสตูรการฝังเข็ม 
ศนูย์ความร่วมมอื
การแพทย์ไทย-จีน กรมการ
แพทย์ กระทรวง
สาธารณสขุ และ
โรงพยาบาลหวัเฉียว 

  



37 
 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาวสิญัญีวทิยาส าหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2563             
 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 
ประเภท 

เต็มเวลา  บางเวลา 

   อนมุตัิบตัร 
(2546) 

เวชศาสตร์ครอบครัว   

   Certificate 
(2551) 
 

Certificate in Pediatric 
Anesthesia Fellowship 
Program at Chang Gung 
Memorial Hospital (Tao-
Yuan County, Taiwan) 

  

   อนมุตัิบตัร 
(2555) 

วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก 
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

4.  พญ.ปวีณา ภาอาภรณ์ 
 

อาจารย์ พบ. (2547) 
 

แพทยศาสตร์บณัฑติ 
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

   วฒุิบตัร (2552) 
 

วิสญัญีวิทยา  
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

   วฒุิบตัร (2555) วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก 
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

   Observation 
ship  (2558) 

Pediatric anesthesiology 
and liver transplantation 
(King’s college hospital 
และ Leeds general 
infirmary, UK) 

  

5.  พญ.พิชานนัท์ พลูสวสัดิ์ 
 

อาจารย์ พบ. (2550) 
 

 

แพทยศาสตร์บณัฑติ 
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

   วฒุิบตัร (2554) วิสญัญีวิทยา (จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 

  

   วฒุิบตัร (2557) วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก 
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

6.  นพ.พิพฒัน์ แซย่บั อาจารย์ พบ. (2552) 
 

แพทยศาสตร์บณัฑติ 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่ 

  

   วฒุิบตัร (2556) วิสญัญีวิทยา  
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา 
ประเภท 

เต็มเวลา  บางเวลา 

   วฒุิบตัร (2558) วิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก 
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

  

   Clinical 
Trainee  
(2560) 

Pediatric anesthesia 
(Kyoto Prefectural 
University of Medicine, 
Japan) 

  

 
ประธานการฝึกอบรมมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์การเปิดหลกัสตูรคือ  

1. มีประสบการณ์ด้านวิสญัญีวิทยาส าหรับเด็ก มากกวา่ 5 ปี  
2. ยงัปฏิบตังิานในสาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเดก็  
3. มีผลงาน/กิจกรรมทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในชว่งเวลาอยา่งน้อย 10 ปี เชน่ ผลงาน

ตีพิมพ์ การเขียนหลกัสตูรการฝึกอบรม มีการอทุิศตนส าหรับการเรียนการสอนด้าน
วิสญัญีวิทยาส าหรับผู้ ป่วยเด็ก การเป็นวิทยากร การท างานวิจยั 
 
 

2.2. งานบริการการระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดเดก็มีจ านวนเพียงพอส าหรับการ
ฝึกอบรม 

     หลกัสตูรมีปริมาณงานบริการตอ่จ านวนแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 2 คน ตามท่ีก าหนด
ในเกณฑ์การเปิดหลกัสตูร ฯ ดงัตาราง 

 
งานบริการ 

จ านวนผู้ป่วย (ราย/ปี) 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชัน้ปีละ 2 คนต่อ 
จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 4 คน 

 ตามเกณฑ์การเปิด
หลกัสตูร 

ตามฐานข้อมลูของ
โรงพยาบาล ฯ  

งานบริการด้านการระงบัความรู้สกึเดก็ 600 ราย/ปี 1659 ราย/ปี 
งานบริการวิสญัญีในทารกแรกเกิด 50 ราย/ปี 329 ราย/ปี 
งานบริการวิสญัญีนอกห้องผา่ตดั 100 ราย/ปี 240 ราย/ปี 
งานบริการด้านการระงบัปวด 200 ราย /ปี 288 ราย/ปี 
งานบริการด้านการดแูลผู้ ป่วยวิกฤตทางศลัยกรรมเดก็ 50 ราย/ปี  107 ราย/ปี 
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2.3. สถานที่ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับงานบริการ และการฝึกอบรม 

สถานที่ 

ห้องผา่ตดัหรืองานบริการทางวิสญัญี ตกึ / อาคาร 

เปิดบริการแล้ว 

(จ านวนห้อง/

เตียง) 

ความสามารถเปิด

ให้บริการ  

(จ านวนห้อง/เตียง) 

ห้องผา่ตดักมุารศลัยกรรม สก. ชัน้ 7 3 5 

ห้องรังสร่ีวมรักษา ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ ชัน้ 7 2 5 

Nuclear medicine ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ ชัน้ 2 1 1 

ห้องรังสรัีกษา วอ่งวานิช ชัน้ 1 และ 3 2 2 

CT sim วอ่งวานิช ชัน้ 1 1 1 

MRI sim วอ่งวานิช ชัน้ 1 1 1 

MRI ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ ชัน้ 2 และ 7 2 2 

MRI 14 ชัน้ 1 2 

CT scan ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ ชัน้ 1 และ 2 2 2 

หอผู้ ป่วยทารกแรกเกิด ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ ชัน้ 17, 22 2 2 

หอผู้ ป่วยทารกแรกเกิด Special care ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ ชัน้ 9 30 เตียง 30 เตียง 

หอผู้ ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ ชัน้ 9  18 เตียง 20 เตียง 

หออภิบาลผู้ ป่วยกมุารเวชกรรม สก. ชัน้ 8 9 เตียง 9 เตียง 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ จ านวน 

1. เคร่ืองดมยาสลบ 8 

2. เคร่ือง monitor แบบครบชดุ (วดัความดนัโลหิตแบบ invasive และ non-invasive,  ตรวจคลืน่ไฟฟ้า
หวัใจ, ความอิ่มตวัของออกซเิจนในเลอืดแดง, ความดนัก๊าซ  คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก 
และอณุหภมูิกาย) 8 

3. เคร่ือง monitor  ที่มีการวดัความดนัโลหิตแบบ non-invasive,  ตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ และความอิ่มตวั
ของออกซเิจนในเลอืดแดง 6 

4. เคร่ืองวดัความอิ่มตวัของออกซเิจนในเลอืดแดง 2 

5. Infusion pump 6 

6. Syringe pump 16 
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เคร่ืองมือและอปุกรณ์ จ านวน 

7. Defibrillator  1 

8. เคร่ืองตรวจน า้ตาลในเลอืด [Point-of-care testing (POCT) glucose] 1 

9. เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ Blood gases 1 

10. Blanket warmer 4 

11. Air force warmer 5 

12. ตู้อุน่น า้เกลอื 1 

13. IV warmer 3 

14. เคร่ืองอุน่เลอืด 1 

15. Fiberoptic bronchoscope 1 

16. GlideScope 1 

17. Ultrasound machine 2 

18. Peripheral nerve stimulator 1 

19. เคร่ืองวดั Bispectral index (BIS) available 

20. เคร่ืองป่ัน hematocrit available 

21. เคร่ือง Patient-controlled analgesia (PCA) available 

22. เคร่ืองตรวจจวเิคราะห์หาความผดิปกติของการแข็งตวัของหลอดเลอืด (ROTEM รุ่น Sigma) available 

23. เคร่ืองควบคมุการให้เลอืดผู้ ป่วยอยา่งรวดเร็วอตัโนมตัิ (Rapid Infuser) available 

24. เคร่ืองวดัปริมาณเลอืดที่สบูฉีดจากหวัใจ (EV1000) available 
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2.4. การหมุนเวียนปฏิบัติงานฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ตารางท่ี 1 การหมนุเวียนปฏิบตังิานของการฝึกอบรม 

เดือน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 

กรกฎาคม ห้องผา่ตดั Research 
สิงหาคม ห้องผา่ตดั ห้องผา่ตดั 
กนัยายน ห้องผา่ตดั ห้องผา่ตดั 
ตลุาคม ห้องผา่ตดั สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาติมหาราชินี 
พฤศจิกายน ห้องผา่ตดั สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาติมหาราชินี 
ธนัวาคม X-ray คณะแพทยศาสตร์ศริิราช 
มกราคม Pediatric ICU Interventional radiology 
กมุภาพนัธ์ Neonatal ICU ห้องผา่ตดั 
มีนาคม Pain Elective 
เมษายน ห้องผา่ตดั Elective 
พฤษภาคม ห้องผา่ตดั ห้องผา่ตดั 
มิถนุายน ห้องผา่ตดั ห้องผา่ตดั 

 
2.5. ห้องปฏิบัตกิาร/หน่วยงานสนับสนุน 

หลักสูตรมีห้องปฏิบตัิการ/หน่วยงานสนบัสนุน ท่ีสามารถให้การสนับสนุน และรองรับ
งานวิจยัคือ ฝ่ายวิจยัของภาควิชาซึ่งมีอาจารย์ส าเร็จการศึกษาด้านระบาดวิทยาจ านวน 6 คน   
และฝ่ายวิจยัของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.6. ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม 
มีบริการเวชสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการฝึกอบรม เป็นแหลง่ค้นคว้าทางด้านการแพทย์ 

2.7. กิจกรรมวิชาการ 
หลกัสตูรจดัให้มีกิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ได้แก่  

1.การประชมุวิชาการในภาควิชา/หนว่ยงาน ไมน้่อยกวา่เดือนละ 4 ครัง้ เชน่ Journal club, 
interesting case, morbidity and mortality conference, topic review เป็นต้น 

2.การประชมุร่วมระหวา่งภาควิชา/หนว่ยงาน ไมน้่อยกว่าปีละ 2 ครัง้ 
3.การประชมุวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๆ 
4.สนบัสนนุให้แพทย์ผู้ เข้าฝึกอบรมไปร่วมประชมุวิชาการนอกสถานท่ีตามโอกาสอนัควร 
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ตารางท่ี 2 กิจกรรมวิชาการรายสปัดาห์   
 7.30-8.30 12.00-13.00 13.00-14,00 15.00-16.00 

วนัจนัทร์ Lecture   Pediatric X-ray 
Conference 
(สปัดาห์สดุท้าย) 

 

วนัองัคาร     

วนัพธุ Advanced anesthesia  Craniofacial 
conference 
(สปัดาห์ท่ี 1) 

Case conference 
/ MM conference 
/ ethics 
conference 

วนัพฤหสั Topics Journal club 
Interdepartment 
conference 

 Pediatric surgery 
grand round 

 

วนัศกุร์ Advanced anesthesia  Pediatric 
anesthesia journal 
club 
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ภาคผนวกที่  3 
เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อหนังสือวุฒบัิตร อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเดก็ 
 

เนือ้หาโดยสงัเขปของหลกัสตูรวิสญัญีส าหรับเดก็ ประกอบด้วย  

        (1)  ความรู้ด้านการให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับผู้ป่วยเดก็ 

   (ก)  ความรู้พืน้ฐานด้านการให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับผู้ป่วยเดก็ท่ัวไป 

 กายวิภาคศาสตร์ในเดก็ 

 สรีรวิทยาในเดก็ 

 เภสชัวิทยาในเด็ก 

 โรคประจ าตวัของผู้ ป่วยเดก็กบัการให้ยาระงบัความรู้สึก 

 การประเมินและการเตรียมผู้ ป่วยเดก็ก่อนการผา่ตดั 

 การทดแทนสารน า้ อิเล็คโตรไลท์ เลือดและส่วนประกอบของเลือด 

  อปุกรณ์ท่ีใช้ในการให้ยาระงบัความรู้สกึและการเฝ้าระวงัผู้ ป่วยเดก็ 

  การดแูลผู้ ป่วยเด็กระหวา่งการให้ยาระงบัความรู้สกึ 

 การดแูลผู้ ป่วยเดก็ในห้องพกัฟืน้และหอผู้ ป่วยหลงัให้ยาระงบัความรู้สึก 

   (ข) การให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับผู้ป่วยเดก็เฉพาะกลุ่ม 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึในเดก็แรกเกิดครบก าหนด 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึในเดก็คลอดก่อนก าหนด 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึในเดก็ทารก (อายตุ ่ากวา่ 1 ปี) 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยนอก 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับหตัถการนอกห้องผา่ตดั 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึในผู้ ป่วยโรคหวัใจพิการแตก่ าเนิด 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับทนัตกรรม 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการปลกูถ่ายอวยัวะ 
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 การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับศลัยกรรมตกแตง่และเสริมสร้าง 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับศลัยกรรมช่องท้อง 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับศลัยกรรมระบบทางเดนิปัสสาวะ

และระบบสืบพนัธุ์ 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับศลัยกรรมทรวงอก 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดัตา 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับการผา่ตดัห ูคอ จมกู 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับศลัยกรรมสมองและระบบประสาท 

 การให้ยาระงบัความรู้สกึส าหรับศลัยกรรมกระดกูและข้อ 

   (ค)  การดูแลผู้ป่วยเดก็ในภาวะปวดเฉียบพลันและเรือ้รัง 

 การระงบัความปวดหลงัผา่ตดั และปวดเฉียบพลนั 

 การบ าบดัความปวดเรือ้รัง 

(ง) การดูแลผู้ป่วยเดก็ในภาวะฉุกเฉิน 

 เวชศาสตร์ฉกุเฉินในเดก็ 

 การชว่ยฟืน้คืนชีพในเด็ก 

(จ) การดูแลผู้ป่วยเดก็ในภาวะวิกฤต 

       (2) ทักษะทางการดูแลและให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยเดก็ท่ีมารับการผ่าตัด 

   (ก) ประเมินและเตรียมผู้ ป่วยก่อนผ่าตดัได้อยา่งเหมาะสม 

   (ข) เลือกวิธีการให้ยาระงบัความรู้สกึแก่ผู้ ป่วยเดก็แตล่ะรายได้อยา่งถกูต้อง 

   (ค) ดแูลผู้ ป่วยเด็กหลงัการผ่าตดัได้อยา่งดี รวมถึงการให้ยาระงบัปวดด้วย 

(ง) ท าหตัถการตา่ง ๆ ในผู้ ป่วยเดก็ เช่น central line cannulation, arterial line 

cannulation, การท า nerve block หรือ regional anesthesia เป็นต้น 
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โดยมีการเรียนการสอน ตามตารางท่ี 3 - 5 

ตารางท่ี 3 ตารางสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานประยกุต์ (correlated basic medical science) 

Correlated basic medical science topic อาจารย์ สถานที่ 
Basic biomedical, clinical, behavioral and 
social sciences and preventive medicine 
and public health* 

อาจารย์จิตเวช  
ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  
ศริิราชพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์  
ศริิราชพยาบาล 

Anesthesia Non-Technical Skills (ANTS) 
ทีมอาจารย์การศกึษา

หลงัปริญญา 

การสอนเชิงปฏิบตัิการ 
ศนูย์สถานการณ์จ าลอง  Communication skills 

Medical ethics 
ปฐมนิเทศ มิถนุายน และ

วนัพธุสปัดาห์ท่ี 5  
กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ท่ี
เก่ียวข้องกบัการขอค ายินยอมส าหรับท า
หตัถการในผู้ ป่วยเดก็* 

ส านกักฎหมายการแพทย์ 
กรมการแพทย์ 

สถาบนัสขุภาพเดก็
แหง่ชาตมิหาราชินี 

Patient safety ทีมอาจารย์การศกึษา
หลงัปริญญา 

ปฐมนิเทศ มิถนุายน 

*เป็นการเรียนรวมสหสถาบนัระหวา่งคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, คณะแพทยศาสตร์  
ศริิราชพยาบาล, สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

 

ตารางท่ี 4 Workshop ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 

ทกัษะเฉพาะด้าน Airway workshop 

Pediatric sedation workshop 

Hemodynamic workshop 

ทกัษะการกู้ ชีพ Pediatric perioperative life support (PPLS) 

Pediatric advance life support (PALS) 

ทกัษะรอบด้านของบคุคล Communication workshop 

Non-technical skill workshop for anesthesiologist 
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ตารางท่ี 5  แผนการสอนทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการส่ือสาร ความเป็นมืออาชีพ และการปฏิบตังิานให้เข้า 

  กบัระบบ                 

หวัข้อเร่ือง แผนการสอน 
ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร 
การเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการ
ส่ือสาร 

- สงัเกตพฤติกรรรม และสอนทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และ
การส่ือสารระหวา่งการปฏิบตังิาน 

- เข้าร่วม counselling และ anesthesia non-
technical skill (ANTS) workshop 

สอนแพทย์ประจ าบ้านและบคุลากรอ่ืนระหวา่ง
ปฏิบตังิาน 

การสอนแพทย์ประจ าบ้านระหวา่งปฏิบตังิาน 

การน าเสนอกิจกรรมวิชาการ - Case conference/ interhospital conference 
น าเสนอข้อมลูผู้ ป่วยและอภิปรายปัญหา 

- Journal club 
- Topic discussion  

ความเป็นมืออาชีพ   
มีคณุธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ ค านงึถึง
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

- การอบรมจริยธรรมทางการแพทย์ 
- การเข้าร่วมประชมุ ethic conference 
- การสอนระหวา่งการดแูลผู้ ป่วย 

มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสูค่วาม
เป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

- การท ากิจกรรมวิชาการ (journal club, case 
conference, topic review) 

- การเข้าร่วมกิจกรรมประชมุวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ 
กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบรูณาการทาง
การแพทย์ 

Case conference/ ethic conference/ morbidity 
and mortality conference   

พฒันาตนเองให้มีเจตคตท่ีิดีระหวา่งปฏิบตังิาน Counselling/ ANTS workshop 
การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ 
การเรียนรู้เก่ียวกบัระบบคณุภาพของ
โรงพยาบาล, patient safety, crisis resource 
management กระบวนการคณุภาพและความ
ปลอดภยัทางวิสญัญีรวมทัง้ระบบประกนั
สขุภาพของชาติ 

- การปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้านของโรงพยาบาล 
- ชัว่โมงการสอนระบบคณุภาพวนัพฤหสับดี 
- Case conference/ morbidity and mortality 

conference   
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ภาคผนวกที่ 4 

Clinical skills in Pediatric anesthesia 

เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท า

หัตถการต่อไปนี ้ 

I. Perianesthetic clinical skills              

ระดับที่  1   โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบอ่ย  และ/ หรือมี   

                    ความส าคญั ซึง่แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดต้องดแูลรักษาได้ 

ระดับที่  2  โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบน้อยกวา่ระดบั 1  และมี  

                   ความส าคญัซึง่แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดควรดแูลรักษาได้ 

ระดับที่  3   โรคประจ าตวัผู้ ป่วยหรือภาวะทางวิสญัญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซ้อน  ซึง่แพทย์ประจ าบ้าน 

  ตอ่ยอดอาจดแูลรักษาได้ 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

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    

Massive bleeding    

Morbid obesity    
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โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 

Postoperative pain management    

Chronic/cancer pain management    

 

การวินิจฉัยเพื่อการผ่าตัด หรือชนิดของการผ่าตัด ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ 3 

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    

Spine  surgery    

Anesthesia for bronchoscopy    

Cardiac surgery in pediatrics    
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II. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดต้องรู้ข้อบง่ชี ้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหตัถการตา่ง ๆ  
หตัถการแตล่ะประเภทแบง่เป็น  3  ระดบั  ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้  ดงันี ้

ระดับที่ 1  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องท าได้ด้วยตนเอง     

ระดับที่ 2  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของ 

  ผู้เช่ียวชาญ) 

ระดับที่ 3  หัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

หัตถการวิสัญญี หัตถการระดับ 1 หัตถการระดับ 2 หตัถการระดับ 3 

Inhalation induction    

Mask ventilation    

Under mask technique    

Endotracheal intubation in infant and 

children 
 

  

Endotracheal intubation in neonate    

LMA in pediatric patients    

Fiberoptic intubation in pediatric patients    

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EPA 1           
EPA  2           
EPA 3           
EPA 4           
EPA 5           
EPA 6           
EPA 7           
EPA 8           

Assessment of 
clinical skills 

DOP 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DOP 1           
DOP 2           
DOP 3           
DOP 4           
DOP 5           
DOP 6           
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EPA & DOP milestone 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

ปีที่1 ปีที่2  
En

tru
sta

ble
Pr

ofe
ss

ion
al 

Ac
tiv

ity
 (E

PA
)  

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 

5 
Case 5_Anesthesia for pediatric with congenital 

anomalies 
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 

Di
re

ct 
Ob

se
rve

  

Pr
oc

ed
ur

al 
sk

ill 
(D

OP
) 

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 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 

Level 1 = เป็นผู้สงัเกตการณ์เทา่นัน้ 

Level 2 = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

Level 3 = ปฏิบตังิานได้มาตราฐาน ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

Level 4 = ปฏิบตังิานได้มาตราฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเม่ือต้องการ  

Level 5 = ปฏิบตังิานได้มาตราฐานและควบคมุผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่  
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EPA 1 Tracheoesophageal Fistula 
ชื่อ..............................................................วันที่.................................. 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 

1.การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั 
1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย และ การตรวจทางห้องปฏิบตักิารท่ีส าคญั     
1.2. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้     

2.การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั  
       2.1 General preparation      
       2.2 Specific preparation     
3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่วมด้วยหรือไม ่ควรใช้วิธีใด     
4. Surgical consideration      
5. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ     
6. การเฝ้าระวงั (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 

- เตรียมการและเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยอยา่งปลอดภยั     
   - การสง่ตอ่ข้อมลู     
   - การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, fluid & 

electrolyte balance, temperature 
    

   - Specific postop. Care& complications management     
   - การดแูลความปวด     
9. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน     
10. การตระหนกัถงึสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้     
11. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา     
บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………......…...…………………………………… 
…………………………………......…...………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………......…...…………………………… 
ผลการประเมินภาพรวม       □ ผา่น: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ               □ ไมผ่า่น 



54 
 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาวสิญัญีวทิยาส าหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2563             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้ประเมิน......................................(ลายมือชื่อ) 

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

กรุณาบนัทกึ self reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□2 = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
□3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□4 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลอืเมือ่ต้องการ 
□5 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 



55 
 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาวสิญัญีวทิยาส าหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2563             
 

 

EPA 2 Neonatal Emergency 
ชื่อ.......................................................วันที่..................................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 
1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั     

1.1. ประวตัิ , ตรวจร่างกายที่ส าคญั, การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร     
1.2. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้     

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั     
2.1. General preparation     
2.2. Specific preparation     
2.3. Premedication     

3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่วมด้วยหรือไม ่ควรใช้วธีิใด     
4. Specific consideration     

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

5. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ     
5.1. อปุกรณ์: mask, blade, ET, anesthetic circuit, OR temp     
5.2. ยา     
5.3. การเฝ้าระวงั (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: ปริมาณและชนิด     

7. Postoperative     
7.1. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย     
7.2. การสง่ตอ่ข้อมลู     
7.3. การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, 

fluid & electrolyte balance, temperature 
    

7.4. Specific postoperative care& complications management     
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EPA 2 Neonatal Emergency 
ชื่อ.......................................................วันที่..................................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 
7.5. การดแูลความปวด     

8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน     
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้     
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา     
บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...…………………………………………….....................................…………………………… 
…………………………………......…...…………………………………………….....................................…………………………… 
............................................................................................……………………….....................................………………………… 
............................................................................................……………………….....................................………………………… 
ผลการประเมินภาพรวม       □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ               □ ไม่ผ่าน ………….. 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................... (ลายมือชื่อ) 

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

กรุณาบนัทกึ self reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□2 = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
□3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□4 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่
ต้องการ 
□5 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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EPA 3 Difficult Airway Management 
ชื่อ......................................................................วันที่.......................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั สามารถสรุปปัญหา ของ difficult airway 
1.1. Difficult mask ventilation 
1.2. Difficult intubation 
1.3. Anatomical problems (ต าแหนง่ ลกัษณะที่ท าให้เกิดปัญหา 

(ตัง้แต ่จมกู จนถงึ lower airway) 
1.4. Functional problems (หน้าที่ของ airway ที่ท าให้เกิดปัญหา 

ตัง้แตจ่มกู จนถึง lower airway eg, sleep apnea, 
laryngomalacia, vocal cord paralysis) 

    

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั     
      2.1  General preparation     
      2.2  Specific preparation     
      2.3  Premedication     
3. Strategic airway management (เลอืก primary choice of airway 

management) 
□ No airway management eg. เปลีย่นเป็น RA, LA  
□ Oral, nasal airway only 
□ LMA           □ ETT              □ Surgical airway  

    

4.   สร้าง airway management  algorithm ส าหรับผู้ ป่วยรายนี ้โดยให้เห็น
แผนส ารองของทกุขัน้ตอนท่ีไมเ่ป็นไปตามแผน 

    

5. Specific considerations ระหวา่ง difficult airway management     
5.1. การ maintain oxygenation     
5.2. การ maintain depth of anesthesia      
5.3. การแก้ไขหรือป้องกนั airway obstruction     
5.4. การแก้ไขหรือป้องกนั laryngospasm     

6. การสือ่สารเพื่อให้มี situation awareness ในทีมงานวิสญัญี ศลัยแพทย์ 
และห้องผา่ตดั 

    

7. การเตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์ฉกุเฉินระหวา่งทีมงานวิสญัญี 
ศลัยแพทย์ และห้องผา่ตดั 

7.1. การเตรียม equipment และการท างานของแตล่ะสว่น 
7.2. การชีแ้จงขัน้ตอน airway management 
7.3. การชีแ้จง crisis ที่อาจเกิดขึน้ และการท างานของทีม 
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8. เตรียมการส าหรับ difficult airway management ในทีมงานวิสญัญีเอง 
8.1. การเตรียม backup team หรือ 2 opinion 
8.2. การเตรียม equipment and monitoring 
8.3. การชีแ้จงขัน้ตอนส าหรับ airway management รายนีใ้ห้กบั

ทีมงาน 
8.4. การชีแ้จง crisis ที่อาจเกิดขึน้ และบทบาทของแตล่ะคน 

    

9. การตัง้ critical point ที่จะ activation crisis eg.จดุที่จะ cancelled 
surgery หรือ surgical airway 

    

10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา     
บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...…………………………………………….....................................………………………….… 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
ผลการประเมินภาพรวม     □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ              □ ไม่ผ่าน 

อาจารย์ผู้ประเมิน......................................... (ลายมือชื่อ) 

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

กรุณาบนัทกึ self reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□2 = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
□3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□4 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลอืเมือ่
ต้องการ 
□5 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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EPA 4 Anesthesia for Bronchoscopy 
ชื่อ....................................................................วันที่.......................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั 
     1.1 ประวตัิ ตรวจร่างกาย      
     1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ     

1.3 สามารถสรุปเหตผุลของการท า bronchoscopy (สิง่ที่ต้องการตรวจ 
เช่น vocal cord movement, trachea, bronchus) เพื่อวาง
แผนการระงบัความรู้สกึ 

    

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั 
      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. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ 
- อปุกรณ์รวมถงึอปุกรณ์ airway management     
- ยา     
- การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)     

6. การประสานงานกบัศลัยแพทย์ 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)      
- การสง่ตอ่ข้อมลู     

8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน     
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้     
10.ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา     
บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...…………………………….....................................…………………………………………… 
…………………………………......…...…………………………….....................................…………………………………………… 
...................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………......…...…………………………….....................................…………………………………………… 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
ผลการประเมินภาพรวม  □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ                  □ ไม่ผ่าน …………… 
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อาจารย์ผู้ประเมิน...................................... (ลายมือชื่อ) 

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

กรุณาบนัทกึ self reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□2 = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
□3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□4 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลอืเมือ่ต้องการ 
□5 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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EPA 5 Anesthesia for pediatric patient with congenital anomalies 
ชื่อ............................................................วันที่.................................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 
1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั     

1.1. ประวตัิ , ตรวจร่างกายที่ส าคญั, การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร     
1.2. สามารถสรุปปัญหาผู้ ป่วยได้     

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั     
2.1. General preparation     
2.2. Specific preparation     
2.3. Premedication     

3. Choice of anesthesia: GA ต้องใช้ RA ร่วมด้วยหรือไม ่ควรใช้วธีิใด     
4. Specific consideration     

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

5. การเตรียมอปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ     
5.1. อปุกรณ์: mask, blade, ET, anesthetic circuit, OR temp     
5.2. ยา     
5.3. การเฝ้าระวงั (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: ปริมาณและชนิด     

7. Postoperative     
7.1. การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย     
7.2. การสง่ตอ่ข้อมลู     
7.3. การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, hemodynamics, 

fluid & electrolyte balance, temperature 
    

7.4. Specific postoperative care& complications management     
7.5. การดแูลความปวด     
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EPA 5 Anesthesia for pediatric patient with congenital anomalies 
ชื่อ............................................................วันที่.................................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 
8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน     
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้     
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา     

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...…………………………………………….......................................…………………..………
…………………………………......…...…………………………………………….......................................…………………………… 
......................................................................................... ……………………….....................................…………………………… 
ผลการประเมินภาพรวม       □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ               □ ไม่ผ่าน ..........…… 

อาจารย์ผู้ประเมิน....................................... (ลายมือชื่อ) 

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

กรุณาบนัทกึ self reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□2 = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
□3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□4 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลอืเมือ่ต้องการ 
□5 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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EPA 6 Non-operating room anesthesia (NORA) 
ชื่อ............................................................................. 

วันที่.......................... Service ....................................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั (สรุปปัญหาผู้ ป่วยได้)     
ประวตัิ  ตรวจร่างกายที่ส าคญั, การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ     

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั     
2.1 General preparation : OPD, IPD     
2.2 Specific preparation     

3. Choice of anesthesia     
4. Specific considerations : radiation protection, working in 

ferromagenetic environment 
    

5. การเตรียมอปุกรณ์และยา สถานที่ และระบบสนบัสนนุ     
6. Emergence and discharge     
7. Postoperative     

7.1 การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยและการสง่ตอ่ข้อมลู     
7.2 Specific postoperative care& complications 

management 
    

7.3 การดแูลความปวด     
8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วย ผู้ปกครองและผู้ ร่วมงาน     
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้     
10. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา     

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ…………………………………......…...……………………………………………............................... 
…………………………………......…...…………………………………………….....................................……………………… 
................................................................................................................................................................................................ 
ผลการประเมินภาพรวม     □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ          □ ไม่ผ่าน ……….. 

อาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายมือช่ือ) 

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

กรุณาบนัทกึ self reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□2 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
□3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□4 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเม่ือต้องการ 
□5 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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EPA 7 Anesthesia for Craniofacial surgery 
ชื่อ.......................................................วันที่................................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 
1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั 

1.1. ประวตัิ ตรวจร่างกาย  
ปัญหาจากโรคที่เก่ียวข้อง เช่น  ภาวะ difficult airway, ภาวะ
ทางเดินหายใจอดุกัน้ขณะนอนหลบั (OSA) และ syndactyly ใน
ผู้ ป่วย Apert syndrome 

    

1.2. การตรวจทางรังสวีิทยาและห้องปฏิบตัิการ     
1.3. สามารถสรุป problem lists เพื่อวางแผนการระงบัความรู้สกึ     

2. อภิปรายแนวทางการให้ยาระงบัความรู้สกึ     
3. อภิปราย specifics considerations 

 3.1. ความผิดปกติทางกายวิภาคและสรีรวิทยา     
3.2. การจดัการทางเดินหายใจ (airway management)     
3.3. ระบบประสาท: ความดนัในกะโหลกศีรษะ (ICP), neurological 

deficit, VAE 
    

3.4. ภาวะเสยีเลอืดมากและการแก้ไข     
4. การเตรียมผู้ ป่วย อปุกรณ์และยาส าหรับการระงบัความรู้สกึ 

4.1. ความพร้อมของผู้ ป่วยและครอบครัวทางจิตใจ โดย 
multidisciplinary team 

    

4.2. Premedication     
4.3. การจองเลอืด, การเตรียมหออภิบาลผู้ ป่วยหนกัเพื่อดแูลผู้ ป่วย

ภายหลงัการผา่ตดั 
    

4.4. การเตรียมยาและอปุกรณ์     
- ยาระงบัความรู้สกึและยาระงบัปวด : ชนิด และ ขนาด     
- อปุกรณ์ airway และอปุกรณ์อื่นๆ      

5. Intraoperative management 
5.1. Induction of anesthesia: เทคนิค(intravenous หรือ 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. ประเมินการเสยีเลอืดและการให้เลอืด (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 

- การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย การสง่ตอ่ข้อมลู การดแูลสญัญาณชีพ และ
โดยรวมของผู้ ป่วย 
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- Airway care (e.g. airway obstruction, desaturation)     
- การดแูลระงบัปวด     

8. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน     
9. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้     
10.ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา     
บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...…………………………….....................................………………………….............................
.......…..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
ผลการประเมินภาพรวม     □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ                 □ ไม่ผ่าน ………… 

อาจารย์ผู้ประเมิน........................................................(ลายมือช่ือ) 

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

กรุณาบนัทกึ self Reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□2 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
□3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□4 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเม่ือต้องการ 
□5 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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EPA 8 Anesthesia for liver transplantation 
ชื่อ................................................วันที่.......................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 

1. การประเมินผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั (สรุปปัญหาผู้ ป่วยได้)     

ประวตัิ , ตรวจร่างกายที่ส าคญั, การตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการ 

    

2. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั     

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 การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยและการสง่ตอ่ข้อมลู     
6.2 การดแูลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation,  

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

    

6.3  Specific postoperative care& complications 
management 

    

6.4 การดแูลความปวด     
7. การสือ่สารกบัผู้ ป่วยและผู้ ร่วมงาน     
8. การตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้     
9. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงตอ่เวลา     
บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...…………………………………………….....................................………………
……………................................................................................................................................................................. 
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ผลการประเมินภาพรวม         □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ             □ ไม่ผ่าน ………… 

อาจารย์ผู้ประเมิน...........................................(ลายมือช่ือ) 

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

ßกรุณาบนัทกึ self reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□2 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
□3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□4 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเม่ือต้องการ 
□5 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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DOP 1 Rapid sequence induction 
ชื่อ......................................วันที่............................. 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 

1. เตรียมอปุกรณ์     

1.1.  Anesthetic machine and breathing circuit     

1.2. Suction catheter and machine พร้อมใช้     

1.3. Airway equipment: mask, oropharyngeal 
airway, ETT, stylet ขนาดเหมาะสม 

    

1.4. เช็คเตียงพร้อมส าหรับศีรษะต า่     

2. เตรียมยา Anesthetic drug (induction agent และ 
muscle relaxant) พร้อมทัง้ยา resuscitate เช่น 
Atropine 

    

3. NG/OG tube suction ก่อนเร่ิม induction     

4. จดัทา่ผู้ ป่วยถกูต้องเหมาะสม     

5. Premedication เหมาะสม     

6. Preoxygenation ถกูต้องเหมาะสม     

7. Induction and intubation     

7.1. Induction ชนิดยาและขนาดเหมาะสม     

7.2. Muscle relaxant ชนิดยาและขนาดเหมาะสม     

7.3. +/- Cricoid pressure เหมาะสมตามอาย ุ     

7.4. Gentle bag-mask ventilation, Peak airway 
pressure < 12 cmH2O 

    

7.5. ใสท่อ่ช่วยหายใจเมื่อผู้ ป่วยมีระดบัความลกึของ
การสลบและการหยอ่นตวัของกล้ามเนือ้
เหมาะสม 

    

7.6. ตรวจสอบต าแหนง่ทอ่ช่วยหายใจถกูต้อง     

8. สามารถบอกแนวทางปฏิบตัเิมื่อ failed intubation ได้     

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………......…...……… 
…………………………………......…...………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………......…...……… 
……………………………………………………………………………………………………………......…...……… 
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ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ        □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ        □ ไม่ผ่าน ...……… 

อาจารย์ผู้ประเมิน.................................(ลายมือช่ือ) 

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

กรุณาบนัทกึ self Reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□ 2 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่ง

ใกล้ชิด 
□ 3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□ 4 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลอืเมือ่

ต้องการ 
□ 5 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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DOP 2 Central venous cannulation under 

ultrasound-guided 
ชื่อ.......................................วันที่................................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 

1. ก่อนท าหตัถการ     
- ทราบข้อบง่ชี ้ต าแหนง่ ขัน้ตอน     

- ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข     

- สามารถเตรียมผู้ ป่วยส าหรับท าหตัถการได้เหมาะสม
(GA vs sedation)  

    

- สามารถเตรียมยา resuscitation ได้แก่ atropine 
อปุกรณ์ ได้แก่ set ส าหรับแทง CVC, ขนาดของ triple 
lumen หรือ double lumen ที่เหมาะสม, เคร่ือง 
ultrasound  

- การจดัทา่ตามต าแหนง่ที่แทงและ monitoring 

    

2. ระหว่างการท าหตัถการ     
- เทคนิคปลอดเชือ้ สวมชดุท าหตัถการ maximum 

barrier 
    

- ความสามารถในการใช้ ultrasound ในการหาต าแหนง่ 
vein 

    

- ความสามารถในการท าหตัถการ ได้แก่  
- สามารถดดูได้เลอืดด า 
- สามารถใส ่guidewireได้และตรวจสอบวา่ ไมไ่ด้ใส่
เข้าใน artery ก่อน dilate vessel 

- การใสส่าย CVC ตามความลกึทีเ่หมาะสม  
- การยดึสาย CVC ให้มัน่คง ไมห่ลดุง่าย 

    

- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อน
ระหวา่งท าหตัถการได้แก่ หวัใจเต้นช้า หวัใจเต้นผิด
จงัหวะ ความดนัเลอืดต า่ ออกซเิจนในเลอืดต ่า 

    

3. ภายหลังหัตถการ     

- สามารถจดัการอปุกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้ ได้แก่ การให้
สารน า้ทาง CVC การตอ่กบั transducer เพื่อวดัคา่ 
CVP 

    

- การดแูลผู้ ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ 
bleeding, hematoma, airway edema, การหลดุ
เลือ่นของสาย CVC 

    

4. ทักษะในการสื่อสารกับ     

- ผู้ ป่วย ผู้ปกครอง ญาต ิ     

- ผู้ ร่วมงานได้แก่ ทีมงานวิสญัญี พยาบาลห้องผา่ตดั 
กมุารแพทย์ ศลัยแพทย์ 
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5. Professionalism     

- ขอความยินยอมผู้ ป่วย ผู้ปกครอง ญาต ิ     

- ตระหนกัถึงสถานการณ์     

- ขอความชว่ยเหลอืในเวลาที่เหมาะสม     

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………......…...……………
………………………......…...…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………......…...……… 
ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ        □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ        □ ไม่ผ่าน 

อาจารย์ผู้ประเมิน....................................(ลายมือช่ือ) 

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

กรุณาบนัทกึ self Reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□ 2 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่ง

ใกล้ชิด 
□ 3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□ 4 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลอืเมือ่

ต้องการ 
□ 5 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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DOP 3 Epidural block 
ช่ือ....................................วันท่ี......................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 

1. ก่อนท าหตัถการ     
- บอกข้อบง่ชี ้ต าแหนง่ ขัน้ตอน     

- บอกความแตกตา่งทาง Anatomy Physiology 
Pharmacology การท าระหวา่ง เด็ก และ ผู้ใหญ่ 

    

- บอกภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท า
หตัถการและแนวทางการแก้ไข 

    

- สามารถเตรียมยา อปุกรณ์ การจดัทา่ monitoring     

2. ระหว่างการท าหตัถการ     
- เทคนิคปลอดเชือ้     

- ความสามารถในการท าหตัถการ     

- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
ภาวะแทรกซ้อนระหวา่งท าหตัถการ 

    

3. ภายหลังหัตถการ     
- บอกสามารถจดัการอปุกรณ์( PCEA, infusion 

pump, ect.) ผสมขนาดยาทีเ่หมาะสม และ วาง
แผนการให้การระงบัปวดผา่น epidural catheter ได้ 

    

- การดแูลผู้ ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน     

4. ทักษะในการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน เตรียมผู้ป่วย 
ระหว่าง และ หลังการท าหัตถการ 

    

5. Professionalism     
- ขอความยินยอมจากผู้ปกครอง     

- ตระหนกัถึงสถานการณ์ และ ขอความชว่ยเหลอืใน
เวลาทีเ่หมาะสม 

    

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………......…...……… 

ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ        □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ        □ ไม่ผ่าน ...……… 

อาจารย์ผู้ประเมิน.......................................(ลายมือช่ือ) 

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

กรุณาบนัทกึ self Reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□2 = สามารถปฏิบตัิงานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 

□3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  

□4 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลือเม่ือต้องการ 

□5 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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DOP 4 Fiberoptic assisted 

 intubation  

ชื่อ..................................................วันที่.......................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 

1. ก่อนท าหตัถการ     

- ทราบข้อบง่ชีแ้ละขัน้ตอน     

- ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข     

- สามารถเตรียมผู้ ป่วยส าหรับท าหตัถการได้เหมาะสม 
- Induction: keep spontaneous ventilation or 

paralyze 
- Intravenous access 
- Antisialogogue: dose, route 
- Maintenance: anesthesia or sedate, how to give 

O2 supplementation 

- Anesthetize airway 

    

- สามารถเตรียมยา อปุกรณ์ การจดัทา่ monitoring 

- ยา: Propofol, fentanyl, atropine, antisialogogue, 
lubricant, lidocaine 1%, 2% or 4%, 
oxymetazoline(0.025%/ 0.05%) or other topical 
decongestant  

- อปุกรณ์: เลอืกขนาดทีเ่หมาะสมกบัผู้ ป่วย– mask, 
nasal airway, endotracheal tube, LMA, 
fiberoptic bronchoscope, suction catheter, 
surgical airway 

    

2. ระหว่างการท าหตัถการ     

- เทคนิคความสะอาด     

- ความสามารถในการท าหตัถการ     

- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อน
ระหวา่งท าหตัถการ 

    

3. ภายหลังหัตถการ     

- สามารถจดัการอปุกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้รวมทัง้วิธีท า
ความสะอาด 

    

- การดแูลผู้ ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน     

4. ทักษะในการสื่อสารกับ     

- ผู้ ป่วย ผู้ปกครอง และ ญาติ     
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- ผู้ ร่วมงาน     

5. Professionalism      

- ขอความยินยอมผู้ ป่วย/ผู้ปกครอง     

- ตระหนกัถึงสถานการณ์     

- ขอความชว่ยเหลอืในเวลาที่เหมาะสม     

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………......…...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………......…...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………......…...…………………… 
ผลการประเมินทกัษะการท าหตัถการ          □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ         □ ไม่ผ่าน............... 

อาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายมือช่ือ) 

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

กรุณาบนัทกึ self Reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□ 2 = สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของ

อาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
□ 3 = ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของ

อาจารย์  
□ 4 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความ

ช่วยเหลอืเมื่อต้องการ 
□ 5 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกวา่ 
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DOP 5 Handover Skill 
ชื่อ.................................................วนัที่ .......................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน
ขาดข้อมูล
ส าคัญ 

ถูกบางส่วน
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 

1. ให้การเฝ้าระวงัและแก้ไขปัญหาผู้ ป่วยที่เร่งดว่น ก่อนการ
สง่ตอ่ข้อมลู (complete the urgent care task before 
verbal handover) 

    

2. สง่ตอ่ข้อมลูแก่ทมีผู้ดแูลตอ่ขณะที่ทีมอยูใ่นสภาพพร้อมที่
จะรับข้อมลู 

    

3. ข้อมลูส าคญัที่สง่ตอ่ 
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 (ถ้ามี), oxygen saturation 

    

Care plan 
- Anticipated recovery and problems (บอกความ
เสีย่งที่อาจจะเกิดได้หลงัผา่ตดั  แนวทางป้องกนัหรือ
การรับรู้ให้ได้เร็ว  และการดแูลรักษา  ให้ทมีที่ดแูลตอ่
รับทราบและเข้าใจในการดแูลตอ่) 

- Analgesia plan, Monitoring plan, Plan for IV fluid 
- Parental presence in the recovery room 

    

4. เปิดโอกาสให้ถามและตอบข้อสงสยัแก่ทีมผู้ดแูลตอ่     

5. ทา่ทีสภุาพ   สบตาผู้สือ่สาร  เน้นหนกัในเร่ืองส าคญั     

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………......…...…………………… 
ผลการประเมินทกัษะการสง่ตอ่ข้อมลู         □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ         □ ไม่ผ่าน .................. 
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อาจารย์ผู้ประเมิน........................................(ลายมือช่ือ) 

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

กรุณาบนัทกึ self Reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□ 2 =สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่ง

ใกล้ชิด 
□ 3 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□ 4 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลอืเมือ่

ต้องการ 
□ 5 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อย

กวา่ 
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DOP 6 Advice and communication with parent 
ชื่อ...................................................วันที่.......................... 

ไม่ถูกต้อง 
/ 

ไม่ปฏิบัต ิ

ขาดข้อมูล
ที่ส าคัญ 

ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้  

(ถ้ามี) 

1. แนะน าตวั และ ตรวจสอบว่าเป็นผู้ปกครองของ
ผู้ ป่วยถกูคน 

    

2. ข้อบง่ชีห้รือข้อดีข้อเสียของการให้ยาระงบั
ความรู้สกึแตล่ะชนิด +/- ข้อดี และข้อจ ากดัของการ
ให้ยาระงบัความรู้สึกเฉพาะสว่น 

    

3. ความเส่ียงของการให้ยาระงบัความรู้สกึ     

4. อบุตักิารณ์เกิดภาวะแทรกซ้อนจากวิสญัญีในการ
ให้ยาระงบัความรู้สึกแบบทัง้ตวั และหรือ การให้ยา
ระงบัความรู้สึกเฉพาะสว่น 

    

5. เปิดโอกาสให้ซกัถาม     

6. เปิดโอกาสให้มีสว่นในการตดัสินใจ     

7. ทา่ทีสภุาพ     

8. ใช้ภาษาท่ีคนทัว่ไปเข้าใจได้     

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ 
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………......…...……………… 
………………………………………………………………………………………………………......…...……………… 
………………………………………………………………………………………………………......…...……………… 
………………………………………………………………………………………………………......…...……………… 
ผลการประเมินทกัษะการให้ค าแนะน าตอ่ผู้ปกครองเดก็    
 □ ผ่าน: ได้ผลประเมินท าถกูต้องครบถ้วนทกุข้อ           □ ไม่ผ่าน.................. 

อาจารย์ผู้ประเมิน..................................(ลายมือช่ือ) 

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

กรุณาบนัทกึ self Reflection ด้านหลงัใบประเมินนี ้

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
□ 2 =สามารถปฏิบตังิานได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่ง

ใกล้ชิด 
□ 3 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์  
□ 4 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานโดยมีอาจารย์ให้ความชว่ยเหลอืเมือ่

ต้องการ 
□ 5 =ปฏิบตัิงานได้มาตรฐานและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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ภาคผนวกที่ 6  

การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

1. ความรู้ (Knowledge)                                                  (20 คะแนน)      

          มีความรู้ทางทฤษฎีอยา่งกว้างขวาง และ ลกึซึง้      

2. ทักษะ (Skill)  (10 คะแนน)      
          สามารถท าหตัถการทางวิสญัญีได้ดี      

3. ความสามารถ (Abilities)  (20 คะแนน)      

          สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการดมยาสลบได้ถกูต้อง      
              สามารถควบคมุสถานการณ์ฉกุเฉินได้ดี ไมต่ื่นตระหนก      
              มีความคิดอยา่งเป็นระบบในการแก้ไขปัญหา      

4. จริยธรรม  (20 คะแนน)      
          มีความซ่ือสตัย์      

              รักษาความลบัผู้ ป่วย      
              เคารพในสิทธิผู้ ป่วย       
              เอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วย ปฏิบตัิตอ่ผู้ ป่วยด้วยความเห็นใจ       

5. ความรับผิดชอบ  (10 คะแนน)      
         มีความตรงตอ่เวลา เชน่ มารับเวรตรงเวลา เข้า activity ตรงเวลา      

             มีความรับผิดชอบระหวา่งการปฏิบตังิานประจ าวนั และเวลาอยูเ่วร      
             ท างานท่ีได้รับมอบหมาย โดยท่ีอาจารย์ไ มต้่องคอยติดตาม      

6. ความเสียสละ  (10 คะแนน)      
         ยินดีชว่ยเหลือกิจกรรมของภาควิชา เชน่ งานเกษียณ งานปีใหม่      

             ยินดีท่ีจะอยูป่ฏิบตังิานหลงั 16.00 น.ในกรณีท่ีไมมี่คนรับเวร      

7. มนุษยสัมพันธ์  (5 คะแนน)      
         มีการส่ือสารกบัผู้ ร่วมงานได้เหมาะสม      

   สามารถเข้ากบัแพทย์ประจ าบ้านวิสญัญีด้วยกนัได้เป็นอยา่งดี      
   ปฏิบตังิานร่วมกบับคุลากรอ่ืน โดยให้เกียรต ิและยอมรับวา่เป็นผู้ ร่วมงาน      

8. การแสดงออก  (5 คะแนน)      
         แสดงออกเหมาะสม ถกูกาลเทศะ      

 กล้าแสดงความคิดเห็น      
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ภาคผนวกที่ 7   
เกณฑ์การเล่ือนชัน้ปี และการส่งสอบเพื่อวุฒบัิตรฯ ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด    

แพทย์ประจ าบ้าน 
ตอ่ยอดปีท่ี   

การประเมิน EPA/DOP   การประเมินการ
ปฏิบตังิาน   

การสอบข้อเขียน   

1   
ผา่นครบตาม milestones 
หน้า 51  

คะแนนการ

ประเมิน ≥ 70  
(ภาคผนวกท่ี 6)   

คะแนน ≥ 60   

2   
ผา่นครบตาม milestones 
หน้า 51 

คะแนนการ

ประเมิน ≥ 70   
(ภาคผนวกท่ี 6)   

คะแนน ≥ 60   

   
แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด ไมส่ามารถเล่ือนชัน้ปีหรือสง่สอบวฒุิบตัรฯ หาก 
2. ประเมิน EPA/DOP ไมค่รบตาม milestones ท่ีก าหนดของแตล่ะชัน้ปี   
3. การปฏิบตังิานได้คะแนนการประเมินน้อยกวา่ 70 
4. การสอบข้อเขียน หากได้คะแนนน้อยกวา่ 60 โดยสามารถสอบข้อเขียนแก้ตวัได้ 1 ครัง้  
5. ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 หากไม่ครบตามระยะเวลา จ าเป็นต้องชดเชยให้ครบ 
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ภาคผนวกที่ 8  
แบบค าร้องขอตรวจสอบผลการสอบ/ประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด   

ภาควิชาวิสญัญีวิทยา   
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

เขียนท่ี..........................................................   
วนัท่ี......... เดือน....................... พ.ศ..............   

เรียน ประธานคณะกรรมการหลกัสตูรฯ   
ด้วยข้าพเจ้า นพ./พญ. .........................................................................................................    

มีความประสงค์ขอตรวจสอบผลสอบ ................................................................................................. 

ภาควิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
เม่ือวนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ..................เน่ืองด้วยเหตผุล........................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
 

  .................................................... 
                          (                                             ) 

  

                  ผู้ ย่ืนค าร้อง   
การตรวจสอบผลพบวา่ 

ยืนยนัผลการตดัสิน 
เปล่ียนแปลงผลการตดัสินโดย 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

ขอรับรองวา่ด าเนินการตามขัน้ตอน 

........................................................................... 
(.........................................................................) 

ประธานหลกัสตูร 
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 ภาคผนวกที่ 9   

การรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด   

9.1 แบบประเมินการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเดก็  

  เกณฑ์   ผู้สมคัรคนท่ี 1     ผู้สมคัรคนท่ี 2 
1. Personality  (20 คะแนน)   

1.1. กิริยามารยาท ความสภุาพ       
1.2. การแสดงออกพฤติกรรมท่ีบง่วา่มีวฒุิภาวะทาง

อารมณ์ 
  

1.3. ปฏิภาณไหวพริบในการตอบปัญหา   

2. Communication (20 คะแนน)   

การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน   

3. Ability to learn (20 คะแนน)   

3.1. ความใฝ่รู้   

3.2. แสดงความสนใจตอ่การเรียนรู้เพิ่มเตมิ   

4. Appropriate social interactions (20 คะแนน)   

มีพฤตกิรรมท่ีแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน   

5. Subjective scoring (10 คะแนน)   

6. อ่ืนๆ   (10 คะแนน)     

อาทิ ความต้องการจากต้นสงักดั ผลการเรียนในอดีต  
การท างานในอดีต ประสบการณ์การท างาน ข้อมลู
ประสบการณ์ผู้ ท่ีท างานร่วมกบัผู้สมคัร ความสามารถ 

พิเศษ ฯลฯ 

  

รวม  (100  คะแนน)   
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9.2 เอกสารส าแดงส าหรับกรรมการสอบสัมภาษณ์รับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 ข้าพเจ้า   
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แพทย์หญิง พรอรุณ เจริญราช  ประธาน   
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ร่ืนเริง ลีลานกุรม    กรรมการ  
3. อาจารย์แพทย์หญิง พรรณิกา วรผลกึ    กรรมการ 
4. อาจารย์แพทย์หญิง ปวีณา ภาอาภรณ์       กรรมการ   
5. อาจารย์นายแพทย์ พิพฒัน์ แซย่บั    กรรมการ 
6. ตวัแทนแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด(ถ้ามี)    กรรมการ 
7. อาจารย์แพทย์หญิง พิชานนัท์ พลูสวสัดิ์                   กรรมการและเลขานกุาร   

อาจารย์ประจ าภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ขอท าค ารับรองเป็น
เอกสารเพ่ือยืนยนัวา่ข้าพเจ้าไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียกบัผู้ เข้ารับการสมัภาษณ์ อนัอาจท า
ให้การสอบสมัภาษณ์รับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด ครัง้นีไ้มย่ตุธิรรม   
ข้าพเจ้ารับทราบวา่ หากมีกรณีท่ีพบวา่ข้าพเจ้ามีสว่นได้สว่นเสียกบัผู้ เข้ารับการสมัภาษณ์ ข้าพเจ้ายินดี
ยตุกิารปฏิบตัหิน้าท่ีทนัทีท่ีได้รับการร้องขอ โดยคณะกรรมการการสอบสมัภาษณ์เป็นผู้พิจารณาและจะ
ถือเป็นข้อยตุิ  

                 จงึขอเรียนยืนยนัและรับรองมา  
 ลงช่ือ   

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรอรุณ เจริญราช    (….………..……………..………………..…) 

2. ศาสตราจารย์นายแพทยร่ื่นเริง ลีลานกุรม (….………..……………..………………..…) 

3. อาจารย์แพทย์หญิงพรรณิกา วรผลกึ (….………..……………..………………..…) 

4. อาจารย์แพทย์หญิงปวีณา ภาอาภรณ์     (….………..……………..………………..…) 

5. อาจารย์นายแพทย์พิพฒัน์ แซย่บั (….………..……………..………………..…) 

6. ตวัแทนแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด (ถ้ามี) (….………..……………..………………..…) 

7. อาจารย์แพทย์หญิงพิชานนัท์ พลูสวสัดิ ์             (….………..……………..………………..…) 

                วนัท่ี                เดอืน                               พ.ศ.               . 
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ภาคผนวกที่ 10  
การประเมินเพ่ือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญ  

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเดก็ 

การประเมินเพื่อวุฒบัิตรฯ   

1. คุณสมบัตผู้ิมีสิทธ์ิเข้าสอบ   
1. ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม  
2. มีประสบการณ์การปฏิบตังิานท่ีมีประเภทและจ านวนผู้ ป่วยอย่างน้อยตามท่ีคณะอนกุรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด  
3. สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบโดยผา่นเกณฑ์การเล่ือนชัน้ปีตามท่ีหลกัสตูรก าหนด  

2. เอกสารประกอบ   
1. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตัจิากสถาบนัฝึกอบรมตามท่ีก าหนด   
2. บทความงานวิจยัพร้อมสง่ตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั

ในมนษุย์   
3. เอกสารรายงานการปฏิบตังิานท่ีมีประเภทและจ านวนผู้ ป่วยอย่างน้อยตามท่ีคณะอนกุรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้คือ   
1) การให้ยาระงบัความรู้สกึผู้ ป่วยเดก็ อยา่งน้อย  300 ราย/หลกัสตูร  

- จ าแนกตามอาย ุ
▪ ทารกแรกเกิด  อยา่งน้อย 25 ราย 
▪ เดก็ทารก (อาย ุ1 เดือน-1 ปี) อยา่งน้อย 100 ราย 
▪ เดก็ก่อนวยัเรียน (>1- 6 ปี)  อยา่งน้อย 50 ราย 
▪ เดก็โต  (> 6 ปี) อยา่งน้อย 50 ราย 

- จ าแนกตามประเภทผู้ ป่วย 
▪ วิสญัญีเพ่ือการผ่าตดัในเดก็แบบผู้ ป่วยใน อยา่งน้อย 100 ราย 
▪ วิสญัญีเพ่ือการผ่าตดัในเดก็แบบผู้ ป่วยนอก อยา่งน้อย 50 ราย 
▪ วิสญัญีนอกห้องผา่ตดั   อยา่งน้อย 50 ราย 

- จ าแนกตามการผ่าตดั  
▪ ศลัยกรรมทัว่ไปและศลัยกรรมทางเดนิปัสสาวะ อยา่งน้อย 50 ราย 
▪ ศลัยกรรมทรวงอกและหวัใจ อยา่งน้อย 10 ราย 
▪ ศลัยกรรมประสาท                                  อยา่งน้อย 10 ราย 
▪ จกัษุวิทยา หคูอ จมกู อยา่งน้อย 20 ราย 
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▪ ศลัยกรรมตกแตง่และการแก้ไขความพิการ
กะโหลกศีรษะและใบหน้า 

อยา่งน้อย 10 ราย 

▪ ศลัยกรรมกระดกู อยา่งน้อย 10 ราย 
▪ หตัถการภายนอกห้องผา่ตดัและการตรวจทาง
รังสีวิทยา 

อยา่งน้อย 50 ราย 

▪ หตัถการ bronchoscopy อยา่งน้อย 10 ราย 
- จ าแนกตามหตัถการ 

▪ Endotracheal intubation     
o เดก็อาย ุ< 1 ปี  อยา่งน้อย 50 ราย 
o เดก็อาย ุ> 1 ปี  อยา่งน้อย 20 ราย 

▪ Supraglottic airway device อยา่งน้อย 20 ราย 
▪ Undermask (General anesthesia) อยา่งน้อย 20 ราย 
▪ Setting mechanical ventilator อยา่งน้อย 10 ราย 
▪ Management of difficult airway อยา่งน้อย 5 ราย 
▪ Fiberoptic bronchoscopy อยา่งน้อย 5 ราย 
▪ Arterial line insertion อยา่งน้อย 10 ราย 
▪ Central line insertion อยา่งน้อย 20 ราย 
▪ Caudal block/ Epidural block/ Neuraxial 

block 
อยา่งน้อย 20 ราย 

▪ Peripheral nerve blockade/ Penile/ 
Ilioinguinal/ Iliohypogastric block 

อยา่งน้อย 20 ราย 

 
2) งานบริการด้านการดแูลผู้ ป่วยวิกฤตทางศลัยกรรมเดก็          อยา่งน้อย       10    ราย 
3)  งานบริการด้านการระงบัปวดเฉียบพลนั                              อยา่งน้อย       20   ราย 
4) งานบริการด้านการระงบัปวดเรือ้รังหรือจากมะเร็ง                 อยา่งน้อย       20   ราย 

3. การสอบประกอบด้วย  
1. การสอบภาคทฤษฎี  

o ปรนยั (multiple choice question; MCQ) แบง่เป็นข้อสอบ basic sciences ร้อยละ 40
และ clinical sciences ร้อยละ 60   

o อตันยั (essay, modified essay question; MEQ, short answer question; SAQ)  
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2. การสอบปากเปลา่ สอบเม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม 
3. การประเมินผลงานวิจยั   
4. เกณฑ์การพิจารณาตดัสินผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ 60  หรือ โดยอยูใ่นดลุยพินิจของคณะ 

อนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  สาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเดก็  
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ภาคผนวกที่ 11 

ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม 

คณะกรรมการหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด อนสุาขาวิสญัญีวิทยาส าหรับเดก็ ด าเนินการบริหารจดัการ
ให้การฝึกอบรมเป็นไปตามพนัธกิจและเป้าหมายของหลกัสตูร และตามหลกัเกณฑ์ของแพทยสภา ดงันี ้ 

การบริหารจัดการฝึกอบรม วิธีการ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดนโยบาย ทรัพยากร ยุทธศาสตร์ ประชมุ

คณะอนกุรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ อนุ
สาขาวิสญัญีวิทยา
ส าหรับเด็ก 
ประชมุคณะกรรมการ
ศกึษาหลงัปริญญา, 
ประชมุร่วมกบั
คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ 

เร่ิมต้น
หลกัสตูร
และ

ทบทวน
ทกุ 
2 ปี 

ประธาน
หลกัสตูรฯ  

2. ด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา ประชมุคณะกรรมการ 
อนสุาขาวิสญัญีวิทยา
ส าหรับเด็ก 

ทกุ 6 
เดือน 

คณะกรรมการ 
อนสุาขาวิสญัญี
วิทยาส าหรับ
เด็ก 

3. กระบวนการท างาน    
3.1 หลักสตูรฯ 
3.1.1 ออกแบบและปรับปรุงหลกัสตูรฯโดยใช้หลกัสตูรจากราช

วิทยาลยัฯเป็นกรอบ 

 
ประชมุคณะกรรมการ 
อนสุาขาวิสญัญีวิทยา
ส าหรับเด็ก 

 
เร่ิมต้น
หลกัสตูร
และ

ทบทวน
ทกุ 5 ปี 

 
คณะกรรมการ 
อนสุาขาวิสญัญี
วิทยาส าหรับ
เด็ก 

3.1.2 น าเสนอในที่ประชมุคณะกรรมการอนสุาขาวิสญัญีวิทยา
ส าหรับเด็ก เพื่อการรับรองหลกัสตูรและรับความคดิเห็นจากอาจารย์
และแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด 

ประชมุร่วมกบั
อาจารย์ใน ภาควิชา
วิสญัญีวิทยา 

ทกุ 2 ปี ประธาน
หลกัสตูรฯ 

3.2 การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด    
 3.2.1 ด าเนินการประกาศรับสมคัรทาง website โดยก าหนดกรอบ
เวลาและคณุสมบตัิตามราชวิทยาลยัฯและแพทยสภาก าหนด 

Website ภาควิชาฯ ทกุ 1 ปี เจ้าหน้าที่
การศกึษาหลงั
ปริญญา 

   3.2.2 ด าเนินการสมัภาษณ์และประกาศรับรองผู้ได้รับการคดัเลอืก 
โดยสง่ผลที่ราชวิทยาลยัฯและคณะกรรมการศกึษาหลงัปริญญา 

การสมัภาษณ์ กรรมการ
สมัภาษณ์ 
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การบริหารจัดการฝึกอบรม วิธีการ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.3 การจัดการเรียนการสอน 

3.3.1 ภาคทฤษฎี เนือ้หากรอบตามราชวิทยาลยัฯ 
- กิจกรรมวิชาการ  
- จดัตารางสอนภาคทฤษฎี 

3.3.2 ภาคปฏิบตัิ เนือ้หากรอบตามราชวิทยาลยัฯ 
- การปฏิบตัิงานในห้องผา่ตดั/หอผู้ ป่วย 
- workshop 

3.3.3  บริหารจดัการการฝึกอบรม 

 
ประชมุคณะกรรม 
การ อนสุาขา
วิสญัญีวิทยา
ส าหรับเด็ก 

 
ทกุ 1 ปี 

 
คณะกรรมการ    
อนสุาขาวิสญัญี
วิทยาส าหรับเดก็ 
และเจ้าหน้าที่
การศกึษา 

3.4 การประเมินผล 
3.4.1 ภาคทฤษฎี 

3.4.1.1 สอบ MCQ 
3.4.1.2 สอบ Essay 
3.4.1.3 สอบปากเปลา่  

   
คณะกรรมการ อนุ
สาขาวิสญัญีวิทยา
ส าหรับเด็ก และ
เจ้าหน้าที่การศกึษา 

3.4.2 ภาคปฏิบตัิ  
3.4.2.1 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดต้องรับการประเมินตามการ

หมนุเวยีนที่เก่ียวข้อง 
3.4.2.2 รวบรวมสรุป EPA, DOP, logbook ทกุ 6 เดือน 
3.4.2.3 รวบรวมผลใน portfolio รายงานอาจารย์ที่ปรึกษาทกุ 

6 เดือน 
3.4.2.4 ประธานหลกัสตูรฯ ติดตามก ากบัดแูลให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

 
ประเมินในห้อง
ผา่ตดั 
 
สรุป EPA, DOP, 
logbook ทกุ 6 
เดือน แล้วแจ้งผล
ในท่ีประชมุ
คณะกรรมการอนุ
สาขาวิสญัญีวิทยา
ส าหรับเด็ก 

 
ตลอดปี 

 
คณาจารย์ 
 
เจ้าหน้าที่การศกึษา
หลงัปริญญา 
ประธานหลกัสตูรฯ 

3.4.3 ประเมินหลกัสตูรฯ โดย 
3.4.3.1 แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดทกุชัน้ปี 
3.4.3.2 อาจารย์ 
3.4.3.3 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

 
ประเมินผลจากใบ  
ประเมิน/แบบ
ประเมิน online  

 
ทกุ 1 ปี 

 
เจ้าหน้าที่การศกึษา
หลงัปริญญาของ
ภาควิชาฯ 
 

3.4.4  ประเมินอาจารย์ โดยแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด ทกุปี
การศกึษา 

ประเมินผล online ทกุ 6 
เดือน 

ประธานหลกัสตูรฯ 

การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้ รับผิดชอบ 
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4 การวิเคราะห์และประมวลผล 

- สรุปรายงานผล competency สง่อาจารย์ที่ปรึกษา 

- น าเสนอในที่ประชมุคณะกรรมการอนสุาขาวิสญัญีวิทยา
ส าหรับเด็ก 

  
Portfolio 

 
ทกุ 6 
เดือน 

 
ประธานหลกัสตูร 
 

- น าเสนอในที่ประชมุคณะกรรมการอนสุาขาวิสญัญีวิทยา
ส าหรับเด็ก 

การประเมินผล
ทัง้หมด 

ทกุ 1 ปี ประธานหลกัสตูร 

 

 

 


