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ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯ เล่มนี้จะ
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ประวัติความเป็นมา 

 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 เดิมเป็นหน่วยวิสัญญีที่ขึ้นตรงกับภาควิชาศัลยศาสตร์ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้แยกตัวออกจากภาควิชาศัลยศาสตร์และได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
โดยขึน้กับ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยตรง ซึ่งภาควิชาฯ มีหน้าที่ให้บริการทางด้านวิชาการ
และการบริการทางวิสัญญี เพ่ือใหบ้รรลุวัตถปุระสงคด์ังต่อไปนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ มีความรู้พ้ืนฐานทางวิสัญญีวิทยา ตามเกณฑม์าตรฐานของแพทยสภา 
2. ผลิตแพทย ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 
3. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และตอบสนองต่อความต้องการของคณะฯ และ 

มหาวิทยาลัย 
4. ให้บริการทางวิสัญญีวิทยา และให้บริการระงับความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราช นคร 

เชียงใหม่ 
5. ให้บริการทางวิชาการ และให้ความรู้ทางด้านวิสัญญีวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคคลที่สนใจ 

ทั้งภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก 
6. สร้างรายไดใ้ห้คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือนำมาพัฒนาคณะฯ ให้เจริญกา้วหน้า 
7. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างความรัก สามัคคี ตลอดจนความผูกพันให้เกิดข้ึนในองคก์ร 

นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาฯ จนถึงปัจจุบัน มีหัวหน้าภาควิชาฯ ดังรายนามและช่วงเวลา ดำรงตำแหน่ง 
ดังตอ่ไปนี้ 

1. ผศ.พญ.นารีศรี มหารักขกะ พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2529 
2. ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ โนตานนท์ รักษาการ พ.ศ. 2515, พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2518 
3. ผศ.นพ.ธนา  นิพิทสุขการ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2541 
4. ผศ.นพ.อร่าม พงศเ์ชี่ยวบุญ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
5. ผศ.นพ.ธนา  นิพิทสุขการ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2545 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
6. รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ ์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 
7. รศ.นพ.วรวุธ  ลาภพิเศษพันธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
8. รศ.นพ.ธนู  หินทอง  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
9. รศ.พญ.นุชนารถ บุญจึงมงคล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน 

 ในด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม หลักสูตรอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ตั้งแต่ปี 
2558 จนถึงปัจจุบัน ถึงปี 2562 มีจำนวนแพทย์ต่อยอดที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 5 คน และได้รับ
วุฒิบัตรอนุสาขาวิสัญญีฯ จำนวน 5 คน  
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โครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างอัตรากำลัง 
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รายช่ือคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาชาวิสญัญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหวัใจ  
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร 
1. รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์  (ประธาน) 
2. รศ.พญ.วริยา  สุขุประการ        (รองประธาน) 
3. อ.นพ.ภานุวัฒน์  ลาภพิเศษพันธุ์    (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

อาจารยฝ์่ายวิชาการ 
1. ผศ.นพ.กฤษณ์  ปัญจสวัสดิ์วงศ ์  

อาจารยฝ่์ายวิจัย 
1. รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี  

อาจารยฝ์่ายกิจกรรมพิเศษ  
1. ผ.ศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี 

 รายช่ือคณะกรรมการการฝึกอบรม  
1. รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์  ประธานอนกุรรมการ 
2. รศ.พญ.วริยา  สุขุประการ  รองประธานอนุกรรมการ 
3. รศ.พญ.นุชนารถ  บุญจึงมงคล  อนุกรรมการ 
4. รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี  อนุกรรมการ 
5. รศ.พญ. อานันท์ชนก ศฤงคารินกุล  อนุกรรมการ 
6. ผศ.นพ.กฤษณ์  ปัญจสวัสด์ิวงศ ์  อนุกรรมการ 
7. ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี   อนุกรรมการและเลขานุการ 
8. ผศ.นพ.อาทิตย์  เสมอเชื้อ  อนุกรรมการ 
9. นพ.ภาณวุัฒน์  ลาภพิเศษพันธุ์  อนุกรรมการ 
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาวิชาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 
ภาควิชาวสิัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ 

 ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Cardiovascular and Thoracic Anesthesia, Faculty 

of Medicine, Chiang Mai University 

2. ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม  
ภาษาไทย วุฒิบัตรแสดงความรูค้วามชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญี

วิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 
ภาษาอังกฤษ Diploma, Thai Subspecialty Board of Cardiovascular and Thoracic 

Anesthesia 

 
ชื่อย่อ 
ภาษาไทย วว. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 
ภาษาอังกฤษ Diploma, Thai Subspecialty Board of Cardiovascular and Thoracic 

Anesthesia 
  

คำแสดงวุฒิ การอบรมท้ายชื่อ 
 ภาษาไทย  วว. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และ ทรวงอก 

ภาษาอังกฤษ   Diplomate, Thai Subspecialty Board of Cardiovascular and Thoracic    
Anesthesia 
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รายละเอียดหวัข้อบรรยายและการปฏิบัติการสำหรับแพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ต่อยอด

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 

หัวข้อบรรยาย อาจารย์ผู้สอน 
Overview: แนวทางการผลิตงานวิจัยทางคลินิก ระหว่าง residency training program ใน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

อ.ตันหยง 

รูปแบบงานวิจัยทางคลินิก (Study design) (*) อ. ปฐมพร 
แนวทางการสืบค้นงานวิจัยผ่านเครือข่ายห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช อ.ชมพูนุช* 

สราวุเดชา 
ชนิดของข้อมูลและ สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยทางคลินิก  
(Type of data and Basic statistics for clinical research) (*) 

อ. ปฐมพร 

Introduction to evidence-based medicine อ. ยอดยิ่ง 
การคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยทางคลินิก 
(Sample size calculation for clinical research) (*) 

อ.ตันหยง 

แนวทางการเขียนโครงร่างวิจัย การสร้างแบบสอบถามและการเก็บข้อมูล 
(Proposal writing and Data collection tools) 

อ.ตันหยง 

แนวทางการอ่านและวิเคราะห์งานวิจัยทางคลินิก  (Critical Appraisal) อ. ปฐมพร 

Ethical issues and Consideration in Anesthesiology Research and Clinical Trials: 
Basic Principles and Practical Applications 

อ.ณัฐ* 
คูณรงัสีสมบูรณ์ 

อ.ชมพูนุช  สราวุเดชา* ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การเรยีนการสอนภาคทฤษฎี 

ทางภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในตาราง
กิจกรรม เพ่ือให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ครอบคลุมเนื้อหาทางวิสัญญีที่
เกีย่วกับการให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก ตามที่หลักสูตรการฝึกอบรม
ฯ ได้กำหนด  การเรียนทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิจัยทางการแพทย์ ได้แก่ ระเบียบวิจัยพ้ืนฐาน การวิเคราะห์
สถิติเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย ์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ การฝึกวิเคราะห์งานวิจยัทางการแพทน์ 
ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบของ workshop เช่น ANTS และ counselling  อย่างไรก็ตาม
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม จะเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการอ่านหนังสือ การฝึก
ภาคปฏิบัติ เพ่ือบูรณาการกับความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน 

รายละเอียดทีก่ำหนดในหลักสูตรการฝึกอบรม ต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
1. ความรู้ทางการแพทย์ (Medical knowledge) 

1.1. วิชาว่าด้วยการศึกษาเก่ียวกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก   
1.2. กายวิภาค พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการดูแลผู้ป่วยผู้ ใหญ่ที่ เป็นโรคหัวใจชนิดต่าง ๆ 

ประกอบด้วย 
1.2.1.โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiomyopathy)  
1.2.2.โรคหวัใจล้มเหลว 
1.2.3.โรคภาวะบีบรัดหัวใจ (cardiac tamponade)  
1.2.4.โรคหลอด เลือดหัวใจตีบ 
1.2.5.โรคลิ้นหวัใจพิการ (acquired และ congenital valvular heart disease) 
1.2.6.โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (electrophysiologic disturbances) 
1.2.7.โรคเนื้องอกของหัวใจ  
1.2.8.โรคติดเชื้อบริเวณลิ้นหัวใจ 

1.3. กายวิภาค พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ เป็นโรคหัวใจชนิดต่าง ๆ 
ประกอบด้วย      

1.3.1.โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดที่เด็กไม่เขียว ได้แก่ atrial/ventricular septal defect, patent 
ductus arteriosus  

1.3.2.โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดที่เด็กมีอาการเขียว ได้แก่ Tetralogy of Fallot, complete 
atrioventricular defect, transposition of great arteries, single ventricle, heterotaxy 

1.3.3.โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (electrophysiologic disturbances) 
1.3.4.โรคกล้ามเนื้อหวัใจ (cardiomyopathy) 
1.3.5.โรคหลอดเลือดหัวใจ (Kawasaki disease) 
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1.3.6.โรคติดเชื้อของลิ้นหัวใจ 
1.4. พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และ การดูแลผู้ป่วยโรคระบบหายใจ และ ทรวงอก ประกอบด้วย  

1.4.1.โรคเยื่อหุ้มปอด 
1.4.2.โรคที่เก่ียวข้องกับหลอดลม 
1.4.3.โรคท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อปอด 
1.4.4.โรคภายในช่อง mediastinum 
1.4.5.โรคที่เก่ียวข้องกับหลอดอาหาร 

1.5. พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ระดับอก 
1.5.1.โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
1.5.2.โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตก 
1.5.3.โรคหลอดเลือดแดงใหญตี่บตันหรืออักเสบ 

1.6. การประเมินหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด 
1.6.1.การตรวจประเมินทางคลินิก 
1.6.2.การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
1.6.3.การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจผ่านผนังทรวงอก (Transthoracic echocardiopgraphy) 
1.6.4.การใส่สายตรวจผ่านหลอดอาหาร (Transesophageal echocardiopgraphy) 
1.6.5.การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย  (Exercise Stress Test;  EST)  
1.6.6.Cardiac imaging 
1.6.7.Cardiac catherization laboratory: Diagnosis and Therapeutic procedures 

1.7. การตรวจการทำงานของปอด 
1.7.1.การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Pulmonary function test) 
1.7.2.การวิเคราะห์ผล blood gases และดลุย์กรด-ด่าง (Arterial blood gas interpretation) 
1.7.3.การวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจร (Pulse oximetry) 
1.7.4.การวัดความอ่ิมตัวคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก 
1.7.5.การตรวจประเมนิแบบเฉพาะทาง ได้แก่ Pulmonary imaging 

1.8. การประเมินเกี่ยวกับการทำงานของการแข็งของเลือด และ เกล็ดเลือด ได้แก่ coagulation 
test,thrombin inhibitor, platelet function 

1.9. เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) 
1.9.1.ยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด ทรวงอก ในระยะก่อนผ่าตัด 
1.9.2.ยาที่ใช้ทางวิสัญญีวิทยา (Anesthetic drugs) 
1.9.3.ยาที่รักษาระบบไหลเวียนเลือด (Cardiovascular pharmacology) 
1.9.4.ยาที่รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Antiarrhythmic drugs) 
1.9.5.ยาลดความดันเลือดและความดนัเลือดในปอด 
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1.9.6.ยาที่ใช้ในภาวะกู้ชีพ 
1.9.7.ยาที่ใช้สลายลิ่มเลือด และ ยาต้านการสลายลิ่มเลือด 
1.9.8.ยาต้านการแข็งตัวของเลือดและเกล็ดเลือด 
1.9.9.ยาต้านการชัก 
1.9.10. ยาลดการอักเสบ 
1.9.11. ยาขบัปัสสาวะ 

1.10. การไหลเวียนเลือดนอกกาย (Extracorporeal circulation) ได้แก่ หลักการทำงานของ
เครื่องปอดหัวใจเทียม  (Cardiopulmonary bypass) ผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกายและ การ
ควบคุมอุณหภูมิกาย รวมถึงระบบการแข็งตัวของเลือด  ผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ของ
หัวใจ การเริ่มและการหย่าเครื่องปอดหัวใจเทียม และ การปกป้องอวัยวะ (organ protection) เป็น
ต้น 

1.11. หลักการทำงาน ข้อบ่งชี้  และ ข้อห้าม อุปกรณ์พยุงระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory assist 
devices) 

1.11.1. เครื่องพยุงการทาํงานของหัวใจ (Intra-aortic balloon pump; IABP) 
1.11.2. เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายและขวา (left and right ventricular 

assist devices) 
1.11.3. เครื่องพยุงการทํางานของหัวใจและปอด (extracorporeal membrane oxygenation; 

ECMO) 
1.12. หลักการทำงาน ข้อบ่งชี้  และข้อควรพิจารณาสำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจ/กระตุกหัวใจ 

(Pacemakers & Cardioverter Defibrillators) 
1.13. หลักการทำงาน ข้อบ่งชี้และการดูแลผู้ป่วย โดยใช้อุปกรณ์ช่วยการหายใจ ได้แก่ oxygen therapy, 

mechanical ventilators เป็นต้น 
2. ความรู้ประยกุต์ทางคลินิก 

2.1. การประเมินผู้ป่ วยที่ มารับการผ่าตัดหั วใจ หลอดเลือด และ ทรวงอกในระยะก่อนผ่าตัด 
(Preoperative assessment and management) 

2.1.1.การประเมินจากข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ การประเมินโรคประจำตัว  การตรวจร่างกายทางคลินิก 
การประเมินผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

2.1.2.การประเมินทางเดนิหายใจและระบบหายใจ 
2.1.3.การประเมินความเสี่ยงทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac risk assessment) 
2.1.4.การประเมินความเสี่ยงทางระบบหายใจ 
2.1.5.การประเมินความเสี่ยงของระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือด 

2.2. การเฝ้าระวังสัญญาณชีพ (Monitoring) 



  10 
 

2.2.1.การเฝ้าระวังพ้ืนฐานทางคลินิก (Standard monitoring) ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ ความ
ดันเลือด การหายใจ การวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจร (pulse oximetry) 
การวัดความอ่ิมตัวคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (capnography) อุณหภูมิกาย 
neuromuscular junction monitoring ร ว ม ถึ ง  train-of-four stimulation, bispectral 
index monitoring system, urine output 

2.2.2.การเฝ้าระวังทางระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด (Hemodynamic monitoring) 
2.2.2.1. Arterial pressure monitoring 
2.2.2.2. Central venous pressure monitoring 
2.2.2.3. Pulmonary artery pressure monitoring 
2.2.2.4. Cardiac output monitoring 
2.2.2.5. Transesophageal echocardiography monitoring  
2.2.2.6. Extended monitoring case specific factors: retrograde cardioplegia 

pressure, left atrial pressure, Cerebrospinal fluid pressure 
2.2.3.การเฝ้าระวังทางระบบประสาท (Central nervous system monitoring) 

2.2.3.1. Electroencephalography 
2.2.3.2. Audio-evoked potentials 
2.2.3.3. Somatosensory-evoked potentials 
2.2.3.4. Motor-evoked potentials 
2.2.3.5. Transcranial doppler ultrasound 
2.2.3.6. Jugular bulb oximetry 
2.2.3.7. Cerebral oximetry เช่น cerebral Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) 

2.2.4.การเฝ้าระวังเกี่ยวกับระบบแข็งตัวของเลือด (Coagulation monitoring) 
2.2.4.1. Monitoring of Coagulation 
2.2.4.2. Monitoring of thrombin inhibitors 
2.2.4.3. Monitoring of platelet function 
2.2.4.4. Coagulation and platelet function testing e.g. Thromboelastrography, 

Rotational Thromboelastrometry 
2.3. การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจ 

2.3.1.การผ่าตัดหัวใจในผู้ใหญ่ ประกอบด้วย การซ่อมและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ 
การผ่าตัดเยื่อหุ้มหัวใจ การผ่าตัดเนื้องอกหัวใจ การปลูกถ่ายหัวใจ ปอด หรือหัวใจร่วมกับปอด 

2.3.2.การผ่าตัดหัวใจในเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ประกอบด้วย การผ่าตัด ที่เป็นการบรรเทา
อาการ และการผ่าตัดเพ่ือรักษาโรค (total repair) 
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2.4. การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในทรวงอก ประกอบด้วย การผ่าตัด
หลอดเลือดส่วน ascending, transverse และ descending aorta แบบเปิด หรือ แบบใส่ขดลวด 
ร่วมกับการหยุดระบบไหลเวียนเลือด (circulatory arrest) การใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม  การ
ทำ antegrade และ retrograde perfusion ด้วยเครื่องปอดและหัวใจเทียม 

2.5. การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับหัตถการในห้องผ่าตัด hybrid ได้แก่ transcatheter aortic valve 
replacement  

2.6. การใหย้าระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดบริเวณทรวงอก 
2.6.1.การผ่าตัดปอด 
2.6.2.การผ่าตัดบริเวณเยื่อหุ้มปอด 
2.6.3.การผ่าตัดบริเวณ mediastinum  
2.6.4.การผ่าตัดท่อหลอดลม 
2.6.5.การผ่าตัดหลอดอาหาร 

2.7. การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหลอดเลือดดำในปอดอุดกั้น (Pulmonary 
thromboembolectomy) 

2.8. การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับ reoperative cardiac surgery 
2.9. การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการทำหัตถการ cardiac intervention ได้แก่ electrophysiology  

study, ablation, cardioversion, การใส่ occlude 
2.10. Cardiopulmonary resuscitation: advance life support in general and after cardiac 

surgery 
2.11. การดูแลและการรกัษาภาวะเลือดออกจากการผ่าตัดและระบบแข็งตัวของเลือดผิดปกต ิ
2.12. การดแูลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก 
2.13. การดูแลเกี่ยวกับการช่วยหายใจในระยะผ่าตัดและหลังผ่าตัด 
2.14. ความรู้พ้ืนฐานการทำวิจัยและสถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ รูปแบบการวิจัย การแปลผล และการ

นำเสนอผลงานวิจยั, ethic in medical research 
2.15. การประกันคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
2.16. จรยิธรรมและกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
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การเขียนรายงานทางวิสัญญี สำหรับแพทย์ต่อยอดปีที่ 1 

หลักสูตรฯ กำหนดให้แพทย์ต่อยอดปีที่ 1 ได้เขียนรายงานในหัวข้อที่กำหนด เพ่ือให้ฝึกทักษะในการ
เขียนให้ครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจ หลอด
เลือดใหญ่ และทรวงอก โดยให้เลือกเขียนรายงาน จำนวน 1 ฉบบั/ เดือน รวมทัง้สิ้น จำนวน 12 ฉบับ 

รายละเอียดหัวข้อรายงาน สำหรับแพทย์ต่อยอดปีที่ 1 
Congenital heart disease 

1. Anesthesia for Left to right shunt lesions 
1.1. Patent ductus arteriosus 
1.2. Atrial septal defect 
1.3. Ventricular septal defect 
1.4. Atrioventricular septal defect 

2. Anesthesia for Left-sided obstructive lesions 
2.1. Coarctation of aorta 

3. Anesthesia for Right-sided obstructive lesions 
3.1. Tetralogy of Fallot         

3.1.1 Total correction 
3.1.2 Modified Blalock Taussig Shunt 

4. Anesthesia for the patient with Single ventricle lesions  
4.1. Glenn shunt 
4.2. Fontan procedure 

5. Anesthesia for Truncus arteriosus 
6. Anesthesia for Transposition of great arteries 
7. Anesthesia for total anomalous pulmonary return repair 

Acquired heart disease 
1. Anesthesia for Coronary artery diseases  

1.1. Coronary Artery Bypass Grafting Surgery (CABG) 
1.2. Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery (OPCAB) 

2. Anesthesia for Valvular heart disease 
2.1. Aortic valve disease (stenosis, regurgitation) 
2.2. Mitral valve disease (stenosis, regurgitation) 
2.3. Tricuspid valve disease (regurgitation) 
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3. Anesthesia for Hybrid operation  
3.1. Thoracic Endovascular Aortic Repair (TEVAR) 
3.2. Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) 

4. Anesthesia for ascending aortic and aortic arch aneurysm, thoracic aortic 
aneurysm, Aortic dissection type A and B 
4.1. Ascending aortic surgery 

4.1.1 Aortic arch surgery 
4.1.2 Thoracic aortic aneurysm repair  

5. Anesthesia for Re-do operation 
6. Anesthesia for Uncommon cardiac disease 

6.1. Cardiomyopathy (hypertrophic obstructive cardiomyopathy) 
6.2. Pericardial disease (Constrictive pericarditis) 

7. Anesthesia for thoracic surgery 
7.1. Anesthesia for pulmonary resection 
7.2. Anesthesia for mediastinal mass 
กำหนดใหแ้พทย์ต่อยอดปีที่ 1 เขียนรายงาน เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดตามหัวข้อที่กำหนด โดย

กำหนดให้เขียนรายงานเกี่ยวกับ congenital heart disease 5 เรื่อง และ หัวข้อ acquired heart disease 
ให้เลือกเขียน 7 เรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง ทั้งนี้ให้แพทย์ต่อยอดเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่
กำหนด (ภาคผนวกท่ี 1) 

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

1. Kaplan JA. Kaplan ՚s cardiac anesthesia: 7th ed. 2017 

2. Kaplan JA. Kaplan ՚s Essentials of cardiac anesthesia: 2018 
3. Miller RD. Miller’ s Anesthesia. 8th ed. 2015 
4. Reich Dl, eds. Perioperative Transesophageal echocardiography: A companion to cardiac 

anesthesia. 2014 

แหล่งหนังสือและเอกสารวิชาการ 
1. ห้องสมุดคณะแพทย์ มช. ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 
2. ห้องสมุดภาควิชาฯ ห้องผ่าตัดชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน 
3. www.med.cmu.ac.th/library 
 

 

http://www.med.cmu.ac.th/library
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แผนการสอนภาคปฏิบัต ิ

การดูแลผู้ป่วย (Clinical components)  

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกสำหรับการ
ผ่าตัด หรือการทำหัตถการต่าง ๆ ด้วยตนเองหรือภายใต้การกำกับของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ไม่มีแพทย์
ประจำบ้านวิสัญญี ทำงานร่วมด้วย) กรณีที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกำกับดูแลบุคคลากรทางวิสัญญีอ่ืน ๆ 
ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของอาจารย์ประจำหลักสูตร   และอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ  

1. โรคหรือภาวะผู้ป่วย แบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่  

          ระดับที่ 1 โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อยและ/หรือม ี
   ความสำคัญซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง 

ระดับที่ 2 โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดทีพ่บน้อยกว่าระดับ ๑ และมี 
             ความสำคัญซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรดูแลรกัษาไดภ้ายใต้การควบคุมของอาจารย์ 
ระดับที่ 3 โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อนซึ่งผู้เข้ารับการ 
             ฝึกอบรมอาจดูแลรักษาได ้หรอืสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเองหรือฟังบรรยาย  
             และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มกีารเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง  

2. หัตถการทางวิสัญญีวิทยา 3 ระดับ แบ่งเป็น 
ระดับที่ 1  หัตถการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทำได้ด้วยตนเอง   

          ระดับที่ 2  หตัถการทีผู่้เข้ารับการฝึกอบรมควรทำได ้(ทำภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
          ระดับที่ 3  หัตถการที่ผู้เขา้รับการฝึกอบรมอาจทำได้ (ช่วยทำหรือได้เห็น) 
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ตารางท่ี 1 จำนวนผู้ป่วยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องดูแลตลอดการฝึกอบรม (ราย) 

การผ่าตัด จำนวนผู้ป่วย (ราย) คำแนะนำ 
การผ่าตัดหัวใจ ≥ 100 ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมร่วมใน ระหว่าง

การผ่าตัด ≥ 50 ราย 
การผ่าตัดซ่อม หรือเปลี่ยนลิ้นเอ ออร์
ติก หรือ ลิ้นไมตรัล 

≥ 25 ลิ้นเอออร์ติก ≥ 5 ราย และ  ลิ้นไมตรัล ≥ 5 ราย 

การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ≥ 25 ใช้ /ไม่ ใช้ เครื่ องปอดและหั วใจเทียมร่วม ใน
ระหว่างการผ่าตัด 

การผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยเด็ก ≥ 40 ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมร่วมใน ระหว่างการ
ผ่าตัด ≥ 25 ราย และ  ไม่ใช้เครื่องปอดและ
หัวใจเทียมร่วมใน ระหว่างการผ่าตัด ≥ 15 ราย 

การผ่าตัดหัวใจอ่ืนๆ 
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ เป็นโรคหัวใจพิการแต่
กำเนิด 
   Circulatory Assisted Device 
   Electrophysiology 

ดูแลผู้ป่วยที่มารับการ 
ผ่าตัด ≥ 2 ประเภท
ใน กลุ่มนี้ 

Electrophysiologic procedure must 
require general anesthesia 

Noncardiac thoracic  ≥ 25  
การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ระดับอก  Endovascular or open thoracic aortic 

surgery 
ต้องดแูลสายที่ใส่เพ่ือระบายน้ำไขสันหลัง 

การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ไม่มีขั้นต่ำ  
การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด ไม่มีขั้นต่ำ  
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บทบาทและความรับผิดชอบของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
ในการทำงานบริการด้านวิสัญญีในการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

การปฏิบัติงานในเวลาราชการ 
เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 07:30 – 16:00 น. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีหน้าที่หลัก คือ การ

ประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดและรายงานแก่อาจารย์ประจำห้อง การเตรียมอุปกรณ์และยา การนำสลบ การ
เฝ้าระวังดูแลระหว่างการดมยาสลบ การถอดท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยในระยะฟ้ืนจากภาวะสลบ การดูแล
ผู้ป่วยต่อในระยะหลังผ่าตัดในห้องพักฟ้ืน และ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมสำหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ ติดตามภาวะความเจ็บปวดและภาวะแทรกซ้อน การบันทึกข้อมูลการให้ยาระงับความรู้สึกทาง
วิสัญญีเป็นหน้าที่ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่ดูแลผู้ป่วยแต่ละรายร่วมกับพยาบาลวิสัญญีประจำห้อง 
รวมถึงการบันทึกรายละเอียดของการวินิจฉัยโรคและหัตถการทางวิสัญญีทีป่ฏิบัติในผู้ป่วยแต่ละรายลงในแบบ
บันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (log book)  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด มีส่วนใน
การดำเนินการทำกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการวิสัญญี   ได้แก่ การร่วมทำ anesthetic 
checklist และ surgical safety checklist กับทีมวิสัญญี ศัลยแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด และการให้
ข้อมูลเกี่ยวกบัประวัติ สภาวะของผู้ป่วยและประเด็นพิจารณาทางวิสัญญีและทางศัลยกรรมของผู้ป่วยที่ทุกราย
มารับการผ่าตัดตามนัดหมายร่วมกับทีมวิสัญญี และพยาบาลห้องผ่าตัด ที่ก่อนการเริ่มทำงานในแต่ละวัน (5-
minute round) 

การปฏิบตัิงานในห้องผ่าตัด แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน้าทีดั่งนี้ 
1. ประเมิน เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และปรึกษาเพ่ือวางแผนการให้ยาระงับความรู้สึกร่วมกับอาจารย์

ประจำหลักสูตร 
2. ให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยในห้องผ่าตัด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3. ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ที่ห้องพักฟ้ืนและหอผู้ป่วยหรือหออภิบาลร่วมกับศัลยแพทย์  รวมทั้งให้ยา

ระงับปวด   
4. มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา  ช่วยสอนแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน  โดยความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตร 
5. หนา้ที่อ่ืน ๆ ตามท่ีภาควิชาวิสัญญีวิทยาและคณะแพทยศาสตร์ มอบหมาย 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
▪ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประมาณ 6 ครั้ง/เดือน ตามตารางที่กำหนด

ไว้ ให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก นอก
เวลาราชการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์เวร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีชั่วโมงการทำงาน ไม่
เกิน 24-32 ชั่วโมง/ สัปดาห์ และได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาในอัตรา 10,000 บาท/ 
เดือน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาในระหว่างช่วงเวลา 00.00-08.00 น. ให้
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รายงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณางดการปฏิบัติงานในวันดังกล่าว สำหรับการจัดตารางเวร
นอกเวลาราชการ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แต่ละคนมีส่วนร่วมในการจัดเวรร่วมกับอาจารย์ ทั้งนี้
เป็นไปตามการจัดเวรนอกเวลาราชการ ที่ภาควิชาฯ การกำหนด และ ไม่กระทบการปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลานั้น ๆ  
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ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แต่ละชั้นปีในหน่วย/ สถาบันต่าง ๆ 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีท่ี 1 
  ปฏิบัติงานตามตารางหมุนเวียนในแตล่ะเดือน คือ 

- ห้องผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ  ทรวงอก  หลอดเลือด   6 เดือน 

- หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์   1 เดือน 

- หน่วยโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   1 เดือน 

- หน่วยหัวใจปอดเทียม     1/2 เดือน 

- หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก (จฬุา)  1 เดือน  

- ห้องตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด (ศิรริาช)  1 เดือน  

- งานวิจัย       1 เดือน 

- วิชาเลือกเสรี      1/2 เดือน   

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 
 ปฏิบัติงานตามตารางหมุนเวียนในแต่ละเดือน คือ 

- ห้องผา่ตัดศลัยกรรมหัวใจ  ทรวงอก  หลอดเลือด   9 เดือน 

- ห้องตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด                    1 เดือน  

- งานวิจัย       1 เดือน 

- วิชาเลือกเสรี      1 เดือน 

 
เดือน 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปี 1 แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปี 2 
แพทย์ต่อยอดคนที่ 1 แพทย์ต่อยอดคนที่ 2 แพทย์ต่อยอดคนที่ 1 แพทย์ต่อยอดคนที่ 2 

กรกฎาคม Cardiac Cardiac / Cath Cardiac/ Thoracic Cardiac /Vascular 
สิงหาคม Cardiac / Vascular/ 

Cath 
Adult Cardiology Cardiac Cardiac 

กันยายน Adult cardiology Cardiac / Cath Cardiac Cardiac/ Thoracic 
ตุลาคม Cardiac / Cath Pediatric cardiology Cardiac/ Thoracic Elective 

พฤศจิกายน Pediatric 
cardiology 

Cardiac / Cath Cardiac  Cardiac/ Thoracic 

ธันวาคม CPB/Elective Cardiac/Thoracic/ 
Cath 

Cardiac/ Vascular* Cardiac* 

มกราคม Cardiac ICU Cardiac / Vascular/ 
Cath 

Elective Cardiac  
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กุมภาพันธ์ Cardiac 
intervention 

Cardiac/ Cath Cardiac  Cardiac 

มีนาคม Cardiac/Thoracic/ 
Cath 

CPB/elective Cardiac Cardiac 

เมษายน Cardiac/ Cath Cardiac ICU Cardiac Cardiac 
พฤษภาคม Cardiac/ Thoracic/ 

Cath 
Cardiac 
intervention 

Cardiac Cardiac 

มิถุนายน Cardiac / Cath Cardiac/Thoracic Cardiac Cardiac  
 

- Cardic   ปฎิบัติงานในห้องผ่าตัดหัวใจ วันจันทร,์ อังคาร, พุธ และ ศุกร์ 

- Cardiac / Cath  ปฎิบัติงานในห้องผ่าตัดหัวใจ วันจันทร์, อังคาร และ ศุกร์   
ห้อง Cath วันพุธ 

- Cardiac/ Vascular/ Cath    ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดหัวใจ ศุกร์ 
                                         ห้อง vascular วันจันทร์และ อังคาร  
                                         หอ้ง cath วันพุธ 

- Cardiac/ Thoracic  ปฎิบัติงานในห้องผ่าตัดหัวใจ วันองัคาร และ วันศุกร์  
              ห้อง thoracic ในวันจันทร์ และ วันพุธ     

- Cardiac/ Thoracic/ Cath ปฎิบัติงานในห้องผ่าตัดหัวใจ วันองัคาร และ วันศุกร ์และ ห้อง thoracic  
                                      หอ้ง thoracic วันจันทร์   
                                          ห้อง Cath วันพุธ 

 * สำหรับแพทย์ต่อยอดปีที่ 2 ที่เก็บวิจัยเสร็จ วิเคราะห์ข้อมูล และเขียน manuscript ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว ภายใน 6 เดือนแรก (สิ้นสุดเดือน ธันวาคมของทุกปี) สามารถแจ้งอาจารย์ประจำหน่วยให้รับทราบ เพ่ือ
พิจารณาขออนุญาตกลับไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลต้นสังกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ฝึกอบรม 

* ทุกวันพฤหัสของแต่ละสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันหยุดราชการ โดยเฉลี่ยประมาณ 2  ครั้งต่อเดือน ถือเป็นวันที่
ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการของแพทย์ต่อยอดร่วมกับอาจารย์ประจำหน่วยหน่วยที่รับผิดชอบ ดังแสดงไว้ใน 
ตารางกิจกรรมวิชาการของแพทย์ต่อยอด ทั้งนี้แพทย์ต่อยอดที่มีรายชื่อที่ทำกิจกรรมควรติดต่ออาจารย์ประจำ
หน่วยที่รับผิดชอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันที่ทำกิจกรรม สำหรับวันพฤหัสที่ไม่ตรงกับวันที่ระบุ
ไว้ในตารางกิจกรรมทางวิชาการ ให้ถือเป็นวันที่วิจัย ให้แพทย์ต่อยอดใช้เวลาค้นคว้าและดำเนินการเกี่ยวกับ
งานวิจัย  สำหรับวันดังกล่าว ทั้งนี้แพทย์ต่อยอดจะต้องจัดทำบันทึกเพ่ือรายงานเกี่ยวกับการทำวิจัยในวัน
ดังกล่าว ในแบบบันทึกที่ภาควิชาฯกำหนดให้  (ภาคผนวกที่  2  ) เพ่ือรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
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รับทราบทุกครั้ง เพื่ออาจารย์จะได้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการวิจัยของแพทย์ต่อยอดแต่ละคนที่อยู่
ในความดูแล ทั้งนี้ในวันดังกล่าวแพทย์ต่อยอดจะต้องอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ให้งดเว้นการเดินทาง
ออกนอกจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องสามารถขึ้นมาปฏิบัติติงานในห้องผ่าตัด ใน
กรณีที่ภาควิชาฯ ร้องขอ หรือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในวันดังกล่าว 
อย่างไรก็ตามในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกจังหวัดเชียงใหม่ ในวัน
ดังกล่าวให้พิจารณาถือเป็นวันลา ทัง้นี้ให้แพทย์ต่อยอดแจ้งอาจารย์ประจำหน่วยให้รับทราบและดำเนินการส่ง
ใบลามาแจ้งทางภาควิชาฯ เพ่ือรับทราบต่อไป 

หมายเหตุ : การพิจารณาเลือกไป elective ยังสถาบันต่าง ๆ ควรเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก 
คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ ว่าเป็นสถาบันสมทบ ที่สามารถเลือกไปปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมได้ 
และสามารถบันทึกรายละเอียดของการให้การดูแลและทำหัตถการในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดในระหว่างไปฝึก
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถขอให้หัวหน้าแผนกวิสัญญีของสถาบันนั้น ลงนามเพ่ือรับรอง
ว่าแพทย์ต่อยอดได้ปฏิบัติการให้การระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยแตล่ะรายจริง                         

หมายเหตุ    
Adult cardiology คือ ภาควิชาอายุศาสตร ์แผนกหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Pediatric cardiology คือ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ แผนกหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
Cardiac ICU คือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Cardiac intervention คือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

ช่วงเดือนที่ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด จะปฏิบัติงาน 4 วันในห้องผ่าตัด และ 1 วัน  
      (วันพฤหัสบดี) ทำงานวิจัย 

• การปฏิบัติงานที่หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
1. ติดตามการซักประวัติ, ตรวจร่างกาย, เรียนรู้ลักษณะ และการดำเนินโรคของผู้ป่วยหัวใจ 

และหลอดเลือดใหญ ่
2. ศึกษาหลักการขั้นพ้ืนฐาน และฝึกปฏิบัติการตรวจ transthoracic และ transesophageal 

echocardiography 
3. การศึกษาหลักการขั้นพ้ืนฐาน และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของการทำ 

Exercise stress test, electrophysiology study, cardiac catherization data, EKG 
4. ติดตามการดูแลผู้ป่วยโรคหวัใจ และหลอดเลือดในหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 
     และในหอผู้ป่วยทั่วไป   
5. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
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• การปฏิบัติงานที่หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
1. ติดตามการซักประวัติ, ตรวจร่างกาย, เรียนรู้ลักษณะ และการดำเนินโรคของผู้ป่วยเด็ก

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 
2. ศึ กษ าห ลั ก ก าร พ้ื น ฐาน และการแป ล ผลการต รวจ  Echocardiography, cardiac 

catherization data, electrophysiology study, EKG 
3. ติดตามการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก และหอผู้ป่วย

ทั่วไป 
4. เขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

• การปฏิบัติงานที่หน่วยหัวใจปอดเทยีม  
1. ศึกษาถึงรายละเอียด  หลักการทำงานและร่วมใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด

หัวใจ ได้แก่ เครื่องหัวใจและปอดเทียม, ventricular assist device, intraaortic balloon 
pump, Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)  เป็นต้น 

2. ศึกษาการให้ cardioplegia เพ่ือทำให้เกดิ myocardial protection 
3. ศึกษาการทำงานขั้นพ้ืนฐานของนักปฏิบัติการปอดหัวใจเทียม และการทำงานประสานกับ 

ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย ์

• การปฏิบัติงานทีภ่าควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1. ปฏิบัติงานที่หออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอกในการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางหัวใจ 

หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ร่วมกับศัลยแพทย ์และอายุรแพทย์ในด้าน ต่าง ๆ ได้แก่ 

- การดูแลทางเดินหายใจ และระบบหายใจ ได้แก่ การใส่ท่อช่วยหายใจในภาวะวิกฤต, 
เครื่องช่วยหายใจชนิดต่าง ๆ, การปรับเครื่องช่วยหายใจ, การเลิกใช้เครื่อง ช่วยหายใจ, 
การรักษาด้วยออกซิเจน และ bronchial hygiene therapy เป็นต้น 

- การดูแลประคับประคองระบบหัวใจ และหลอดเลือดโดยการใช้ยา เช่น inotropes, 
vasoconstrictors, vasodilators, antiarrhythmics, nitric oxide เป็ น ต้ น  แ ล ะ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น intraaortic balloon pump, ventricular assist device เป็นต้น 

- เฝ้าระวัง วินิจฉัย และรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดได้ เช่น cardiac 
tamponade, arrhythmia, neurological insults, acute renal failure, 
coagulation disorders, sepsis เป็นต้น การรักษาอาการปวด และการให้ยานอนหลับ, 
การดูแลระบบประสาท, การให้สารน้ำ และเกลือแร่ การให้สารอาหาร และการป้องกัน
การติดเชื้อ เป็นต้น 

2. ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 

• การปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญวิีทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

- ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ โดยมีหน้าที ่
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- ประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึก  

- ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับ cardiac intervention เช่น electrophysiology study และ 
ablation, cardioversion,  ASD device placement, pacemaker placement, 
endovascular stent placement ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

- ดูแลผู้ป่วยหลัง Cardiac intervention ระยะแรกร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสตูร 

• วิชาเลือกเสรี แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ 1 สามารถเลือกไปปฏิบัติงานในที่ตนมีความสนใจ
เป็นพิเศษ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และ ปีที่ 2 สามารถเลือกไปปฏิบัติงานในที่ตนมีความสนใจเป็น
พิเศษ เป็นเวลา 1 เดือน 

แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดทุกชั้นปี 
1. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของแพทย์ต่อยอด โดยหน่วยวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่

และทรวงอก สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง วันพฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00 น. และ CVT adult, pediatric 
conference ทุกพฤหัสเวลา 13.00-15.00 น. และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของภาควิชาฯ (quality 
assurance activity) ซึ่งจัดขึ้นประมาณ เดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคาร  พุธ หรือ พฤหัส เวลา 08.00-
09.00 น. ซ่ึงตรงกับวันประชุมวิชาการของภาควิชาฯ 

• Problem-based learning discussion (PBLD) 3 ครั้ง/ เดือน 

• Echo review 1 ครั้ง / เดือน 

• Morbidity and mortality conference 1 ครัง้/ เดอืน 

• Journal club 1 คร้ัง/ เดือนตารางกิจกรรมวิชาการ 

• Interdepartment conference 2 คร้ัง/ เดอืน 

• Quality assurance activity 1 คร้ัง/เดือน 
▪ งานประชุมวิชาการทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม 
▪ ต้องปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดและนอกห้องผ่าตัด ที่ให้บริการทางวิสัญญี ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด จะ

ปฏิบัติงาน 4 วันในห้องผ่าตัด และ 1 วัน (วันพฤหัสบดี) ทำงานวิจัย รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มช.  นอกจากนี้ยังมี
โอกาสในการปฏิบัติงานที่ภาควิชาอ่ืนและสถาบันอ่ืนๆด้วย ตามตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ที่
ภาควิชาฯ จัดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเลือกไป elective 

▪ ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประมาณ 6 ครั้ง/เดือน ตามตารางที่กำหนดไว้ ให้การระงับความรู้สึก
แก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก นอกเวลาราชการ ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์เวร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีชั่วโมงการทำงาน ไม่เกิน 24-32 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
และได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาในอัตรา 10,000 บาท/ เดือน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ที่ปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาในระหว่างช่วงเวลา 00.00-08.00 น. ให้รายงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อ
พิจารณางดการปฏิบัติงานในวันดังกล่าว  
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▪ สามารถลาหยุดได้ โดยการลาเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างแพทย์ประจำบ้าน และภาควิชาฯ ซึ่งลา
พักผ่อนไม่เกิน 10 วัน/ปี  ลากิจ/ป่วย รวมไม่เกิน 10 วัน/ปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 10 ของช่วงเวลาที่
ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วย  

▪ ภาควิชาฯ มีการกำหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการลาพัก เช่น การลา
คลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกำลังสำรอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นต้น 

▪ ในการส่งสอบวุฒิบัตร ราชวิทยาลัยฯ กำหนดผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร ต้องผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการฝึกอบรม ในกรณีที่ลาเกินร้อยละ 20 ของระยะเวลาการ
ฝึกอบรม จะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบัตร ตามเวลาที่กำหนด จำเป็นต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบ 
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แนวทางและขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อวุฒิบัตร 
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และ ทรวงอก 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทำงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective, Prospective หรือ cross 
sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือทำ systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 2 ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วม งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดงันี้ 

1. จุดประสงค์ของการวิจัย 
2. วิธีการวิจัย 
3. ผลการวิจยั 
4. การวิจารณ์ผลการวิจัย 
5. บทคัดย่อ 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
1. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อน ทั้งในและต่างประเทศ แต่

นำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 
2. แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ผู้ดำเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรม ด้านจริยธรรมการวิจัยใน

คน และ good clinical practice (GCP) 
3. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน 
4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดำเนินภายใต้ข้อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ

คำถามวิจัย 
5. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดติดต่ออาจารย์ที่ปรกึษาวิจัยเพ่ือหาหัวข้อวิจัย 
2. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทำการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล เพ่ือจัดทำโครงร่างวิจัย (research proposal) 

โดยสามารถศึกษารายละเอียดแบบฟอร์มการเขียนโครงร่างวิจัย จาก หน่วยงานจริยธรรมการวิจัย งาน
บริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                         
https://w1.med.cmu.ac.th/research/ethics/ec_announcement.html 

3. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หรือ อาจารย์ที่ปรึกษากรอกข้อมูลงานวิจัย โครงร่างงานวิจัย และเอกสาร
ต่าง ๆ ลงในระบบ Operational System (ROS)http://ros.med.cmu.ac.th/Security/SignIn.aspx  
การ กรอกข้อมูลในระบบดังกล่าวเป็นการยื่นขอพิจารณาจริยธรรม online ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถกดพิมพ์
เอกสาร ออกมาและบันทึกไฟล์ ลงในคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวได้ และยังจำเป็นต้องส่งเอกสารผ่านทาง
ภาควิชาฯ เพื่อให้ผู้รว่มวิจัยทุกท่านลงนาม 

https://w1.med.cmu.ac.th/research/ethics/ec_announcement.html
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4. เมื่อ research proposal ได้รับการพิจารณาทางจริยธรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะสามารถดาวน์โหลด 
ใบรับรองจริยธรรมวิจัย ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาเก็บไว้ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในขั้นตอน
การส่งตีพิมพ์ และการสมัครสอบวุฒิบัตร อนุสาขาวิสัญญีวิทยาฯ ต่อไป 

5. การดำเนินการทำวิจัยจะทำได้ หลังจากได้รับเอกสารจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยว่า research 
proposal ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยัเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  

ส่ิงที่ต้องปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ป่วย 

1. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดำเนินการทำวิจัยตามข้อตกลงโดย
เคร่งครดั 

2. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพ่ือให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้สำเนาแก่ผู้ป่วยหรือ
ผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด 

3. ใหร้ะบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถงึสถานการณ์เข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย 
4. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วน

หนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทำได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้มีการระบุและ
อนุมัติในโครงการวิจัย แล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย 

5. กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดให้ทำการตรวจหรือรักษาที่เพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ หากมี
ผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ดำเนินการแจ้ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เพ่ือวางแผนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 

6. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพ้ืนฐาน 3 ข้อ ของจริยธรรมทาง
การแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 
6.1. การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน กับผู้ป่วย  
6.2. การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
6.3. การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการ ทางการแพทย์ตามมาตรฐาน 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 เนื่องจากความสามารถในการทำวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา
ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
การประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้น ภาควิชาวิสัญญีฯ มช. จึงจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกคน เพ่ือช่วยให้คำปรึกษาตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการ
วิจัย ไปจนสิ้นสุดการทำงานวิจัยและจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือนำส่งเพ่ือนำส่งคณะอนุกรรมการ
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ฝึกอบรมและสอบเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับ
การผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และ ทรวงอก 

กรอบการดำเนินงานวิจัยในระยะเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม) 

ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้  

เดือนที่  ประเภทกิจกรรม 

1-2  เรียนภาคทฤษฎี 
3  ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั  
6  จดัทำโครงร่างงานวิจัย 
7  นำเสนอโครงร่างงานวิจัยแกค่ณะกรรมการวิจัยภาควิชาฯ และส่งพิจารณาจริยธรรม 
9  เกบ็ข้อมูล 
12  นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย 
16  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
22           จัดทำรายงานฉบบัร่างให้อาจารย์ทีป่รึกษาปรับแก้ไข 
22 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณต์่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ทำการประเมินผล

สำหรับประกอบการเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
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การวัดและประเมินผล 

1. ภาคทฤษฎี 

ปีการศึกษาที ่1 

ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ (In-training examination) 

เดอืน การประเมิน 
กันยายน สอบปรนัย ครั้งที ่1 
ตุลาคม Feedback and self-reflection ครั้งที่ 1 
ธันวาคม สอบปรนัย ครั้งที่ 2 
มีนาคม สอบปรนัย ครั้งที ่3 
มิถุนายน สอบปรนัย ครั้งที่ 4 

 Feedback and self-reflection ครั้งที่ 2 

ปีการศึกษาที่ 2 

เดือน การประเมินผล 

กันยายน 
การสอบแบบปากเปล่าครั้งที่ 1  ถ้าสอบได้น้อยกว่าร้อยละ 80 สอบได้ อีก 2 
ครั้ง 

พฤศจิกายน การสอบแบบปากเปล่าครั้งที ่2 

ธันวาคม Feedback and self-reflection 

มกราคม การสอบแบบปากเปล่าครั้งที ่3 

หมายเหตุ เวลาที่กำหนดไว้ในการสอบปรนัย จะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ที่ระบุไว้ในตารางสอบ 

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องสอบประเมินได้ คะแนน ≥ Minimal passing level (MPL) ของการ

สอบแตล่ะครั้ง 

* ในกรณีที่คะแนนปรนัยน้อยกว่าค่า MPL ทางหลักสูตรอนุญาตให้แก้ตัวได้ 1 ครั้งในระยะเวลา 2 สัปดาห์

ต่อมา 

* ในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสอบแบบปากเปล่าได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถสอบได้อีก 2 

ครั้ง 
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รายละเอียดของการประเมินระหว่างการฝึกอบรมสำหรับการสอบภาคทฤษฎี 

Normal Anatomy/Physiology 

Part I 
    : cardiovascular, pulmonary, kidney, central nervous system 

Pathophysiology 
  : coronary artery disease, valvular heart disease, congenital heart disease (atrial/ventricular 
septal defect, patent ductus arteriosus, Tetralogy of Fallot, complete atrioventricular 
defect, transposition of great arteries, single ventricle, heterotaxy), cardiomyopathy, cardiac 
tamponade, electrophysiologic disturbances, kawasaki disease, pericardial, aorta, lung, 
mediastinum 

Pharmacokinetics/pharmacodynamics 
  : cardiovascular drugs, anesthetics, anticoagulants 
Part II 
Investigation 
  : EKG, TTE, TEE, PFT, EST, ABG, ETCO2, cardiac imaging, pulmonary imaging, cardiac 
catheterization 

Noninvasive monitoring 
  : NIRS, BIS, TOF 

Invasive monitoring 
  : arterial line, CVP, PA cath, mixed venous O2 sat 
Part III 
Extracorporeal circulation/circulatory assist devices 
  : CPB, ECMO, VADs, IABP, defibrillator, pace maker, AICD 

Organ protection 
  : myocardial, renal, DHCA, CNS, antegrade/retrograde cerebral perfusion, spinal drainage 
Part IV 
Preop/intraop/postoperative/pain management 
    : valve, pericardial, tumor, heart&lung transplant, aorta,CABG, lung, broncho pulmonary 
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larvage, TAVI, congenital (ASD, VSD, PDA, TOF, complete AV defect, TGA, single ventricle, 
heterotaxy, kawasaki), cardiac intervention (electrophysiology study, ablation, cardioversion, 
vascular/ASD occluder, balloon dilatation), CPR related to cardiothoracic anesthesia 

2. การประเมินภาคปฏิบัติ 

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการประเมินแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในภาคปฏิบัติ 

ระหว่างการฝึกอบรม อนุสาขาวิสัญญีฯ อาจารย์ภาควิชาวิสัญญีฯ มช. ต้องจัดให้มีการประเมิน clinical and 

procedural skills (EPA & DOP) ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดแต่ละชั้นปีให้ครบตาม milestones ของ 

อฝส. ที่ได้จัดทำขึ้น โดยสอบผ่านได้ระดับ 4 หรือ 5  ในแต่ละ EPA & DOP (ภาคผนวกที่ 3) และผลการ

ประเมินจะถูกบันทึกในแบบประเมิน EPA & DOP ซึ่งนับเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาเลื่อนชั้นปี นอกจากนี้

แพทย์ประจำบ้านแต่ละคนต้องบันทึกชนิดหรือประเภทของหัตถการ / การระงับความรู้สึกลงในแบบบันทึก

การให้ยาระงับความรู้สึก (logbook) เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวส่งพร้อม ใบสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ เมื่อสำเร็จการ

ฝึกอบรม   

หมายเหตุ : แพทย์ประจำบ้านสามารถสอบ EPA & DOP กี่ครั้งก็ได้จนผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน milestones 

Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrustable Professional Activity 
1. Selection for assessment of Clinical skills and Entrustable Professional Activity 

EPA 1 Anesthesia for coronary artery bypass graft surgery 
EPA 2 Anesthesia for valvular heart disease 
EPA 3 Anesthesia for Transcatheter aortic valve implantation 
EPA ๔ Anesthesia for Transaortic endovascular repair 
EPA ๕ Anesthesia for Thoracic aortic surgery 
EPA ๖ Management of one-lung ventilation  
EPA ๗ Anesthesia for pediatric closed heart surgery  
EPA ๘ Anesthesia for simple pediatric open heart surgery  
EPA ๙ Anesthesia for complex pediatric open heart surgery 

2. Assessment of Procedural skills: Direct observe procedural skills (DOP) 
DOP 1 Basic Transesophageal echocardiography  
DOP 2 Comprehensive Transesophageal echocardiography 
DOP 3 Central line insertion both landmark and ultrasound guided (wt > 10 kg) 
DOP 4 Central line insertion both landmark and ultrasound guided (wt ≤ 10 kg) 
DOP 5 Spinal drainage for aortic surgery   
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DOP 6 Fiberoptic bronchoscopic examination for lung separation  
DOP 7 Handover skill and advice and communication with patients and family   

ระดับการประเมิน Entrustable Professional Activity (EPA) 
ระดับ 1 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
ระดับ 2 ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
ระดับ 3 ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
ระดับ 4 ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
ระดับ 5 ปฏิบัติงานได้เองและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

Milestones of assessment of clinical skills, procedural skills for EPA and DOPS 

EPA Fellow 1 Fellow 2 
1. Anesthesia for CABG Level 4 Level 4 
2. Anesthesia for valvular heart surgery Level 4 Level 4 
3. Anesthesia for Transcatheter aortic valve implantation  Level 4 
4. Anesthesia for Transaortic endovascular repair Level 4  
5. Anesthesia for thoracic aortic surgery  Level 4 
6. Management of one-lung ventilation Level 3  
7. Anesthesia Pediatric closed heart surgery Level 3  
8. Anesthesia for simple pediatric open heart surgery Level 3  
9. Anesthesia for complex pediatric open heart surgery  Level 4 

DOP Fellow 1 Fellow 2 
1. Basic TEE Level 4  
2. Comprehensive TEE  Level 4 
3. Central line insertion: wt > 10 kg Level 5  
4. Central line insertion: wt ≤ 10 kg  Level 4 
5. Spinal drainage for aortic surgery Level 4  
6. Fiberoptic bronchoscopic examination for lung separation Level 5  
7. Handover skill, advice and communication skill with patients 

and family 
Level 5  
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แพทย์ต่อยอด ต้องได้รับการประเมิน DOP และ EPA ตามเกณฑ์ทีไ่ดร้ะบุในระยะเวลาต่างๆ ดังนี้ 

Fellow 1 DOP & EPA Surgical procedures 
เดือน   

กรกฎาคม DOP 7:  Handover skill 1. CABG 
2. Valve surgery 
3. Pericardial disease 
4. Cardiac tumor 
5. Thoracic surgery 
6. Basic TEE 
7. Anesthesia for Left to 

right shunt lesions e.g. 
PDA ligation 

8. Anesthesia for Right-
sided obstructive 
lesions e.g. modified 
BT shunt 

ตุลาคม EPA 1: Anesthesia for coronary artery bypass graft 
surgery 
EPA 2: Anesthesia for open heart surgery 
EPA 6. Management of one lung ventilation 

 DOP 3: Central line insertion both landmark and 
ultrasound guided (> 10 kg) 
DOP 6: Fiberoptic bronchoscopic examination for 
lung separation 

ธันวาคม EPA 7: Anesthesia for pediatric closed heart 
surgery 
DOP 1: Basic Transesophageal echocardiography 

มีนาคม  EPA 4: Anesthesia for Thoracic endovascular aortic 
repair   
EPA 8: Anesthesia for simple pediatric open heart 
surgery 

1. Emergency cardiac 
surgery 

2. Thoracic aortic surgery 
e.g. ascending aortic 
surgery, aortic arch 
surgery 

3. Anesthesia for Right-
sided obstructive 
lesions e.g. Total 
correction  

4. Anesthesia for the 
patient with Single 
ventricle lesions e.g. 
BGD, Fontan  

DOP 5: Spinal drainage for aortic surgery   

มิถุนายน EPA 2: Anesthesia for thoracic aortic surgery  
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Fellow 2   
กรกฎาคม EPA 1: Anesthesia for coronary artery bypass graft 

surgery 
EPA 2: Anesthesia for open heart surgery 

1. CABG, OPCAB 
2. Valvular surgery 
3. Redo surgery 
4. Uncommon cardiac 

diseases: Cardiomyp 
ตุลาคม EPA 5: Anesthesia for thoracic aortic surgery 

EPA 3: Anesthesia for Transcatheter aortic valve 
implantation 

 

ธันวาคม EPA 9: Anesthesia for complex pediatric open 
heart surgery 

1. Anesthesia for 
Truncus arteriosus 

2. Anesthesia for 
Transposition of great 
arteries 

3. Anesthesia for total 
anomalous 
pulmonary return 
repair 

DOP 2:  Comprehensive Transesophageal 
echocardiography 
DOP 4: Central line insertion both landmark and 
ultrasound guided (≤ 10 kg) 

หมายเหตุ: แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 และ ๒ ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินของ DOP และ 
EPA ที่กำหนดไว้ใน คือ ต้องได้รับการประเมินระดบัศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 
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แผนการวัดและวิธีการประเมินผล 

กิจกรรมที่  วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

เกณฑผ์่าน 

1 ประเมินจากการสังเกตการณ์ในสถานการณ์
จริง EPA 1-9 

5-48 EPA ต้องได้ต้ังแตร่ะดับ 4 ขึ้นไป 

2 การสอบ ข้ อ เขี ยน ใน รูป แบบ  MCQ (In-
training examination) 

12-48 คะแนน≥ minimal passing level 

3 การเขียนรายงานในหัวข้อที่กำหนด จำนวน 
12 ฉบบั 

4-48 คะแนนของรายงานได้รับการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดี” ขึ้นไป 
 

4 แบบติดตามการดำเนินวิจัยตามเป้าหมายและ
เวลา 

12-90 ดำเนินได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในหลักสูตร 
และบนัทึกใน portfolio 

5 การนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหา
ในกิจกรรมทางวิชาการ 
การสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณจ์รงิ 

4-42 คะแนนการนำเสนออยู่ในเกณฑ์ระดับ 
“ดี” ขึ้นไป 
คะแนนแบบประเมิน 360 ° 
อยู่ในเกณฑ์ระดับ“ดี” ขึ้นไป 

6 แบบประเมินทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค ANTS 
(non-technical skills) 

5-52 ประเมิน EPA และ DOP 

ประเมินแบบบันทึก 360 ° 
7 อัตราการเข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่  PBLD,  

Journal club, Echo review, Morbidity & 
mortality conference, Interdepartment 
conference, Quality assurance activity, 
research methodology, patient safety 

4-52 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 
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เกณฑ์การประเมินการเลื่อนชั้น สำหรับแพทย์ต่อยอด  

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต้องผ่านการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงเจตคติ โดย 
1. ภาคทฤษฎี ต้องผ่านเกณฑ์การสอบทั้งในภาคทฤษฎี สำหรับ in-training examination และ ผ่านเกณฑ์

การสอบในภาคทฤษฎี ของหลักสูตร อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และ
ทรวงอก เพ่ือประเมินวิชาความรู้พ้ืนฐาน และความก้าวหน้า เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในชั้นปีที่ 1 โดย
กำหนดเกณฑ์การสอบผ่านทีร่้อยละ 60  

2. ภาคปฏิบัติ ต้องผ่านเกณฑ์ของแต่ละการประเมิน EPA & DOP ที่ระบุไว้ และสอบได้ครบตามที่  
คณะกรรมการอนุมัติการฝึกอบรมฯกำหนด 

3. เจตคติ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การเขียนรายงาน การลงข้อมูลความก้าวหน้า
งานวิจัย เอกสารอืน่ที่ต้องจัดทำ และเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน (portfolio) 

4. ความประพฤติ ต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติของแพทย์ทีด่ี ไมท่ำผิดร้ายแรงตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย 
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549  

ในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดคนใดมีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้อ 1) - 3) หลังจากการสอบ
ซ่อมแล้ว (ทั้งนี้จำนวนครั้งการสอบซ่อม หรือเวลาที่ขึ้นมาปฏิบัติงานทดแทน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฝึกอบรม) ต้องซ้ำชั้นปีการศึกษานั้น โดยมีระยะเวลาเรียนทั้ง 2 ชั้นปีไมเ่กิน 3 ปี ในกรณีที่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมไม่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินในเวลา 3 ปีให้ยุติการฝึกอบรม 

**หมายเหตุ: ในกรณีทีส่งสัยผลการประเมิน สามารถอุทธรณ์ได้ตามข้ันตอน โดยกรอกแบบคำร้อง ขออุทธรณ์ 
ผลการประเมินแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เจตคติ และ ความประพฤติ) (ภาคผนวกที่ 
2) ส่งแบบบันทึกให้หัวหน้าภาควิชาฯ ผ่านทางภาคห้องภาควิชา ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังประกาศแจ้งผล
การสอบประเมิน 
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การวดัและประเมินผลเพือ่วุฒิบัตรฯ 
การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
▪ สอบผ่านตามเกณฑท์ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกชั้นปี  
▪ ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรทั้ง 2 ชั้นปีสำหรับแพทย์ประจำบ้าน โดยมีระยะเวลา

การฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละชั้นปี 
▪ เป็นผู้มีความประพฤตดีิ เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา 

2) เอกสารประกอบการสอบ (ศึกษาจากรายละเอียดในเอกสารหลักสูตรการฝึกอบรม ฯ ในส่วน
ของภาคผนวกที่ 19 และ ภาคผนวกท่ี 20)    
▪ เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัตจิากสถาบันฝึกอบรมตามท่ีกำหนด  
▪ บทความงานวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ 
▪ เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน   

3) วิธีการประเมินประกอบด้วย 
▪ การสอบข้อเขียน คือ การสอบปรนัย (multiple choice questions) และ อตันัย

(constructed response questions) เพ่ือประเมินวิชาความรู้พ้ืนฐานและ
ความก้าวหน้า เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมชั้นปีที่ 1 

▪ การประเมินภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 
ก. การสอบปากเปล่า เพ่ือประเมินความรู้  การส่งตรวจและการแปลผลทาง

ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา รวมทั้งทัศนคติ เมื่อ
สิ้นสุดการฝึกอบรมชั้นปีที่ 2 

ข. ผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  
▪ การประเมินผลงานวิจัย  

4) เกณฑ์การตัดสิน 
        ใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หรือโดยอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่ และทรวงอก กรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปี 1 สอบไม่ผ่านภาคทฤษฎีสามารถสอบแก้
ตัวได้ 2 ครั้งในระยะเวลา 3 ปี ถ้ายังไม่ผ่านจะหมดสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ  กรณีที่ไม่ผ่าน
ภาคปฏิบัติสามารถสอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี ถ้ายังไม่ผ่านจะหมดสิทธิ์สอบ 
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**หมายเหตุ:  ในกรณีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสงสัยผลของการประเมิน ต้องการอุทธรณ์

สามารถยื่นคำร้องผ่านราชวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน หลังประกาศผลของ

คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ 
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ระเบียบการลา 
การลาเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและภาควิชาฯ โดยต้องขอใบลา จากห้อง

ผู้อำนวยการ  โดยที่จะต้องแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้รับทราบและส่งใบลากิจที่และใบลาพักผ่อน-ลาป่วยที่ 
ผศ.พญ. ปิยะดา บุญทรง ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยสามารถลาได้ตามความเหมาะสม แต่
ต้องไม่ทำให้เกดิผลเสียต่อราชการ และลาไม่เกินร้อยละ 10 ของช่วงเวลาปฏิบัติงานในหน่วยนั้นๆ 

▪ ลาพักผ่อนได ้10 วัน / ปีการศกึษา  
▪ ลากิจและป่วย รวมกันไม่เกิน 5 วัน / ปีการศึกษา กรณีลาป่วย 2 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรอง

แพทยป์ระกอบการลา 
กรณีลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท เจ็บป่วยรุนแรง หรือถูกเรียกฝึกกำลังสำรองของทหารเกณฑ์ (รวมใช้

วันลารวมกัน 2 ปี ไม่เกิน 20 วัน) หากระยะเวลาการลานานเกินกว่าระเบียบการลาข้างต้น สถาบันจะจัดการ
ฝึกอบรมทดแทน เพ่ือให้ระยะเวลาการอบรมถึงร้อยละ 80 จึงเข้าเกณฑ์พิจารณา ในการส่งสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
ทั้งนี้ข้ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการฝึกอบรมและหัวหน้าภาควิชาฯ 

สวัสดิการ 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาฯ จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ (รายละเอียดทั้งหมดในคู่มือแพทย์ประจำ
บ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ มช 

1. มีเงินค่าอยู่เวรล่วงเวลาเหมาจ่ายให้ 10,000 บาท / เดือน 
2. มีเงินสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและการเข้าร่วมฝึกอบรมช่วงวิชาเลือก ปีละ 5,000 บาท 
3. มีห้องพักแพทย์ประจำบ้าน อย่างเป็นสัดส่วนจำนวน 2 หอ้ง ในบริเวณห้องผ่าตัด 
4. มีสิทธิการรักษาพยาบาลตามแต่ต้นสังกัด 
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ภาคผนวกที่  1  แบบฟอร์มการเขียนรายงานสำหรับแพทย์ต่อยอด 
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Name…………………………………………………………………… Date…………………………………………………………………. 

CVT Case Summary Report 
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University 

General information 
Gender…………………………Age……….……BW………………….………Ht………………………….…. 
Preoperative conditions (Brief history, physical exam and investigation) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Preoperative considerations (Evaluation and preparation) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Problem lists and ASA physical status 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Intraoperative monitoring 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Intraoperative management (hemodynamic goal, CPB management, potential complication 
and management) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postoperative consideration (Pain management, hemodynamic management, respiratory 
care, potential complication and management) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



  43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวกที่ 2  แบบบันทึกความก้าวหน้างานวิจัยสำหรับแพทย์ต่อยอด 
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แบบบันทึกความก้าวหนา้ของงานวิจัยสำหรับแพทย์ต่อยอด 

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………….ชั้นปี…………………………………. 

ขั้นการดำเนินงานวิจัย 
ตารางกิจกรรมการวิจัย (% ของการดำเนินงานวิจัย) 

15% 25% 35% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1. จัดทำโครงร่างงานวิจัย           
2. ส่งพิจารณาขออนุมัติจริยธรรม           
3. ผ่านอนุมัติขอพิจารณาจริยธรรม           
4. เก็บข้อมูลงานวิจัย           
5. วิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย           
6. เตรียมจัดทำวิจัยฉบับสมบูรณ์           
7. เขียนวิจัยฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย           
8. นำเสนอผลงานวิจัย           

อุปสรรคในการทำงานวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการแก้ปัญหา 

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

                                                                                        ลงชื่อแพทย์ต่อยอด 

                                                                      ……………………………………………………………… 
                                                                              (….…………………………………………) 
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ภาคผนวกที่ 3 
Assessment of clinical skills, procedural skills and entrustable 

professional activity 
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ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด............................................................วันที่................................................... 

EPA 1. Anesthesia for Coronary Artery Bypass 
Graft Surgery  

ส่วนใหญไ่ม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี)  
1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     

1.1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย: เพียงพอและเหมาะสม     
1.4. สามารถสรุปปัญหาของผู้ป่วยได้ตรงประเด็น     

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     
2.1. General preparation     
2.2. Specific preparation      
2.3. Premedication      

3. Choice of anesthesia      
4. Specific consideration     

4.1. Optimization of co-morbid diseases      
4.2. Pathophysiology of coronary artery heart 

diseases  
 

   

4.3. Surgical consideration     
4.4. CPB management     

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสำหรับการระงับความรู้สึก     
5.1. อุปกรณ์     
5.2. ยา     
5.3. การเฝ้าระวัง (general and specific 

monitoring) 
 

   

6. Intraoperative      
6.1. General anesthesia     

6.1.1.Induction     
6.1.1.1. Technique     
6.1.1.2. Medication: type and amount     

6.1.2.Airway management      
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6.1.3.Positioning     
6.1.4.Maintenance     

6.1.4.1. Medication     
6.1.4.2. Fluid, glucose, electrolyte     
6.1.4.3. Transfusion management     
6.1.4.4. Hemodynamic     
6.1.4.5. Ventilation / oxygenation     
6.1.4.6. Temperature control     

6.1.5.Emergence     
7. Postoperative     

7.1. Transfer to ICU     
7.2. การส่งต่อข้อมูล     
7.3. การดูแลทั่วไป เช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte 
balance, temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & 
complications management 

    

7.5. การดูแลความปวด     
8. บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้ครบถ้วน     
9. การสื่อสารกบัผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน     
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน     
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 
    

 ผ่าน*                    ไม่ผ่าน         
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ  
* หมายเหตุ   แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที ่1 และ ปีที่ 2 ต้องผ่านการประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 
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ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดับ 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมนิศักยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด............................................................วันที่................................................... 

EPA 2. Anesthesia for valvular heart surgery  
ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี)  
1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     

1.1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. การให้ข้อมูลแกผู่้ป่วย: เพียงพอและเหมาะสม     
1.4. สามารถสรุปปัญหาของผู้ป่วยได้ตรงประเด็น     

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     
2.1. General preparation     
2.2. Specific preparation      
2.3. Premedication      

3. Choice of anesthesia      
4. Specific consideration     

4.1. Optimization of co-morbid diseases      
4.2. Pathophysiology of cardiac disease      
4.3. Surgical consideration     
4.4. CPB management     

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสำหรับการระงับความรู้สึก     
5.1. อุปกรณ์     
5.2. ยา     
5.3. การเฝ้าระวัง (general and specific 

monitoring) 
 

   

6. Intraoperative      
6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique     
6.1.1.2. Medication: type and 

amount 
 

   

6.1.2. Airway management      
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6.1.3. Positioning     
6.1.4. Maintenance     

6.1.4.1. Medication     
6.1.4.2. Fluid, glucose, electrolyte     
6.1.4.3. Transfusion management     
6.1.4.4. Hemodynamic     
6.1.4.5. Ventilation / oxygenation     
6.1.4.6. Temperature control     

6.1.5. Emergence     
7. Postoperative     

7.1. Transfer to ICU     
7.2. การส่งต่อข้อมูล     
7.3. การดูแลทั่วไป เช่น oxygenation, 

ventilation, hemodynamics, fluid & 
electrolyte balance, temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & 
complications management 

    

7.5. การดูแลความปวด     
8. บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้ครบถ้วน     
9. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน     
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน     
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 
    

 ผ่าน*                    ไม่ผ่าน           
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ  
* หมายเหตุ   แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ต้องผ่านการประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 
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ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดับ 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมนิศักยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด............................................................วันที.่.................................................. 

EPA 3. Anesthesia for Transcatheter aortic 
valve implantation  

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ 

(ถา้มี)  
1. การประเมนิผู้ป่วยกอ่นผ่าตัด     

1.1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย: เพียงพอและเหมาะสม     
1.4. สามารถสรุปปัญหาของผู้ป่วยได้ตรงประเด็น     

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     
2.1. General preparation     
2.2. Specific preparation      
2.3. Premedication      

3. Choice of anesthesia      
4. Specific consideration     

4.1. Optimization of co-morbid diseases      
4.2. Pathophysiology of aortic valve diseases      
4.3. Surgical consideration     
4.4. Management during valve deployment     

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสำหรับการระงับความรู้สึก     
5.1. อุปกรณ์     
5.2. ยา     
5.3. การเฝ้าระวัง (general and specific 

monitoring) 
 

   

6. Intraoperative      
6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique     
6.1.1.2. Medication: type and 

amount 
 

   

6.1.2. Airway management      
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6.1.3. Positioning     
6.1.4. Maintenance     

6.1.4.1. Medication     
6.1.4.2. Fluid, glucose, electrolyte     
6.1.4.3. Transfusion management     
6.1.4.4. Hemodynamic     
6.1.4.5. Ventilation / oxygenation     
6.1.4.6. Temperature control     

6.1.5. Emergence     
7. Postoperative     

7.1. Transfer to ICU     
7.2. การส่งตอ่ข้อมูล     
7.3. การดูแลทั่วไป เช่น oxygenation, 

ventilation, hemodynamics, fluid & 
electrolyte balance, temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & 
complications management 

    

7.5. การดูแลความปวด     
8. บันทึกข้อมลูทางการแพทย์ได้ครบถ้วน     
9. การสื่อสารกบัผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน     
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน     
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 
    

 ผ่าน*                    ไม่ผ่าน          
 * ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ                    
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวม ตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 
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ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดบั 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมนิศกัยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด............................................................วันที่................................................... 

EPA 4. Anesthesia for Thoracic endovascular 
aortic repair   

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดขอ้มูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี)  
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     

1.1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. การใหข้้อมูลแกผู่้ป่วย: เพียงพอและเหมาะสม     
1.4. สามารถสรุปปัญหาของผู้ป่วยได้ตรงประเดน็     

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     
2.1. General preparation     
2.2. Specific preparation      
2.3. Premedication      

3. Choice of anesthesia      
4. Specific consideration     

4.1. Optimization of co-morbid diseases      
4.2. Pathophysiology of thoracic aortic 

diseases  
 

   

4.3. Surgical consideration     
4.4. Management during valve deployment     

5. การเตรยีมอุปกรณ์และยาสำหรับการระงับ
ความรู้สึก 

 
   

5.1. อุปกรณ์     
5.2. ยา     
5.3. การเฝ้าระวัง (general and specific 

monitoring) 
 

   

6. Intraoperative      
6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction     
6.1.1.1. Technique     
6.1.1.2. Medication: type and     
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amount 
6.1.2. Airway management      
6.1.3. Positioning     
6.1.4. Maintenance     

6.1.4.1. Medication     
6.1.4.2. Fluid, glucose, 

electrolyte 
 

   

6.1.4.3. Transfusion management     
6.1.4.4. Hemodynamic     
6.1.4.5. Ventilation / oxygenation     
6.1.4.6. Temperature control     

6.1.5. Emergence     
7. Postoperative     

7.1. Transfer to ICU     
7.2. การส่งต่อข้อมูล     
7.3. การดูแลทั่วไป เช่น oxygenation, 

ventilation, hemodynamics, fluid & 
electrolyte balance, temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & 
complications management 

    

7.5. การดูแลความปวด     
8. บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้ครบถ้วน     
9. การสื่อสารกบัผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน     
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน     
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 
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 ผ่าน*                    ไมผ่่าน          
 * ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ                    
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึน้ไป 
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดับ 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์นอ้ยกว่า 

การประเมนิศกัยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชือ่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที่.................................................... 

EPA 5. Anesthesia for thoracic aortic surgery 
ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบูรณ์แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี)  
1. การประเมินผู้ป่วยกอ่นผ่าตัด     

1.1. ประวัติและตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย: เพียงพอและเหมาะสม     
1.4. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้     

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     
2.1. General preparation     
2.2. Specific preparation     
2.3. Premedication     

3. Choice of anesthesia     
4. Specific consideration     

4.1. Optimization of co-morbid diseases     
4.2. Thoracic aortic disease: anatomy of 

thoracic aorta and pathophysiology of 
disease 

 
   

4.3. Surgical consideration     
4.4. Anesthetic consideration: OLV, DHCA, and 

spinal drainage, site of hemodynamic 
monitoring, organ protection, blood and 
blood product preparation, and crisis 
management 

 

   

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสำหรับการระงับความรู้สึก     
5.1. ยา     
5.2. อุปกรณ์     
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)     

6. Intraoperative       
6.1. General anesthesia     

6.1.1.Induction      
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6.1.1.1. Technique     
6.1.1.2. Medication: type and amount     

6.1.2.Airway management     
6.1.3.Positioning     
6.1.4.Maintenance     

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

6.1.5.Emergence: Extubation     
7. Postoperative     

7.1. Transfer to PACU / ICU     
7.2. การส่งตอ่ข้อมูล      
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte 
balance, temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & complications 
management 

    

7.5. การดูแลความปวด     
8. บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้ครบถ้วน     
9. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน     
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน     
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา     
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 ผ่าน*                                           ไมผ่่าน             
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึน้ไป 
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดับ 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมนิศักยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลบั 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชือ่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที่.................................................... 

EPA 6. Management for one-lung ventilation 
ส่วนใหญ่
ไม่ถูกต้อง/
ไม่ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 
1. การประเมินผู้ป่วยกอ่นผ่าตัด     

1.1. ประวัติ และการตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย: เพียงพอและเหมาะสม     
1.4. สามารถสรุปปัญหาที่สำคัญได้     

2. การเตรยีมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     
2.1. General preparation     
2.2. Specific preparation     
2.3. Premedication     

3. Choice of anesthesia     
4. Specific consideration     

4.1. Optimization of co-morbid diseases     
4.2.  Physiology of one lung ventilation     
4.3.  Lung separation techniques     
4.4. Management during one lung 

ventilation 
    

4.5. Surgical consideration     
5. การเตรยีมอุปกรณแ์ละยาสำหรับการระงับ

ความรูส้ึก 
    

5.1. ยา     
5.2. อุปกรณ์     
5.3. การเฝ้าระวัง (general and specific 

monitoring) 
    

6. Intraoperative     
6.1. General anesthesia     

6.1.1.Induction     
6.1.1.1. Technique     
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6.1.1.2. Medication: type and 
amount 

    

6.1.2.Airway management     
6.1.3.Positioning     
6.1.4.Maintenance     

6.1.4.1. Medication     
6.1.4.2. Fluid, glucose, electrolyte     
6.1.4.3. Transfusion management     
6.1.4.4. Hemodynamic     
6.1.4.5. Ventilation / oxygenation     
6.1.4.6. Temperature control     

6.1.5.Emergence     
7. Postoperative     

7.1. Transfer to PACU / ICU     
7.2. การส่งต่อ     
7.3. การดูแลทัว่ไป เช่น oxygenation, 

ventilation, hemodynamics, fluid & 
electrolyte balance, temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & 
complications management 

    

8. บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้ครบถ้วน     
9. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน     
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้     
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 
    

 ผ่าน*                                ไม่ผ่าน     
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึน้ไป 
การประเมนิตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 



  63 
 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดับ 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมนิศักยภาพโดยรวมและให้ข้อมลูย้อนกลับ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที.่................................................... 

EPA 7. Anesthesia for pediatric closed heart 
surgery  

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 
1. การประเมินผู้ป่วยกอ่นผ่าตัด     

1.1. ประวัติและตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ: เพียงพอและเหมาะสม     
1.4. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้     

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     
2.1 . General preparation     
2.2. Specific preparation     
2.3. Premedication     

3. Choice of anesthesia     
4. Specific consideration     

4.1. Neonates/pediatrics: anatomy, physiology, 
pharmacology 

 
   

4.2. Cardiac disease: anatomy and 
pathophysiology 

 
   

4.3. Surgical consideration     
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสำหรับการระงับความรู้สึก     

5.1. ยา     
5.2. อุปกรณ์     
5.3. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)     

6. Intraoperative      
6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction      
6.1.1.1. Technique     
6.1.1.2. Medication: type and amount     

6.1.2. Airway management     
6.1.3. Positioning     
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6.1.4. Maintenance     
6.1.4.1. Medication     
6.1.4.2. Fluid, glucose and 

electrolyte 
 

   

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

6.1.5. Emergence: Extubation     
7. Postoperative     

7.1. Transfer to PACU / ICU     
7.2. การส่งตอ่ข้อมูล      
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & complications 
management 

    

7.5. การดูแลความปวด     
8. บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้ครบถ้วน     
9. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน     
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน     
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา     

 ผ่าน*                    ไม่ผ่าน       
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถว้นทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 
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ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดับ 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดบั 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมนิศักยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที่.................................................... 

EPA 8. Anesthesia for simple pediatric open 
heart surgery  

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบูรณ์แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี) 
1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     

1.1. ประวัติและตรวจร่างกายท่ีสำคัญ     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. ให้ขอ้มูลแกผู่้ป่วยและญาติ: เพียงพอและเหมาะสม     
1.4. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้     

2. การเตรยีมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     
2.1. General preparation     
2.2. Specific preparation     
2.3. Premedication     

3. Choice of anesthesia     
4. Specific consideration     

4.1. Neonates/pediatrics: anatomy, physiology, 
pharmacology 

 
   

4.2. Cardiac disease: anatomy and 
pathophysiology 

 
   

4.3. Surgical consideration     
4.4. Coagulation management      
4.5. CPB management      

5. การเตรียมอุปกรณแ์ละยาสำหรับการระงับความรู้สึก     
5.1 . ยา     
5.2 . อุปกรณ์     
5.3 . การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)     

6. Intraoperative      
6.1. General anesthesia     

6.1.1. Induction      
6.1.1.1. Technique     
6.1.1.2. Medication: type and 
amount 
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6.1.2. Airway management     
6.1.3. Positioning     
6.1.4. Maintenance     

6.1.4.1. Medication     
6.1.4.2. Fluid, glucose and 
electrolyte 

 
   

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

6.1.5. Emergence     
7. Postoperative     

7.1. Transfer to ICU     
7.2. การส่งตอ่ข้อมูล      
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & complications 
management 

    

7.5. การดูแลความปวด     
8. บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้ครบถ้วน     
9. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน     
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน       
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อ
เวลา 

     

 ผ่าน*                                  ไม่ผ่าน    
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 
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ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดับ 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมนิศักยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อาจารย์ผู้ประเมนิ................................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชือ่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที.่................................................... 

EPA 9. Anesthesia for complex pediatric open 
heart surgery  

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบรูณ์แก้ปัญหา

ได้ (ถ้าม)ี 
1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     

1.1. ประวัติและตรวจร่างกายท่ีสำคัญ     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ: เพียงพอและเหมาะสม     
1.4. สามารถสรุปปัญหาผู้ป่วยได้     

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     
2.1. General preparation     
2.2. Specific preparation     
2.3. Premedication     

3.  Choice of anesthesia     
4. Specific consideration     

4.1. Neonates/pediatrics: anatomy, physiology, 
pharmacology 

 
   

4.2. Cardiac disease: anatomy and 
pathophysiology 

 
   

4.3. Surgical consideration     
4.4. Coagulation management      
4.5. CPB management      

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสำหรับการระงับความรู้สึก     
5.4 . ยา     
5.5 . อุปกรณ์     
5.6 . การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)     

6. Intraoperative      
6.2. General anesthesia     

6.1.1. Induction      
6.1.1.1. Technique     
6.1.1.2. Medication: type and 
amount 
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6.1.2. Airway management     
6.1.3. Positioning     
6.1.4. Maintenance     

6.1.4.1. Medication     
6.1.4.2. Fluid, glucose and 
electrolyte 

 
   

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

6.1.5. Emergence     
7. Postoperative     

7.1. Transfer to ICU     
7.2. การส่งต่อข้อมูล      
7.3. การดูแลทั่วไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & complications 
management 

    

7.5. การดูแลความปวด     
8. บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ได้ครบถ้วน     
9. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้รว่มงาน     
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกดิขึ้น       
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อ
เวลา 

     

 ผ่าน*                                  ไม่ผ่าน    
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที ่2 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมต้ังแต่ level 4 ขึน้ไป 
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 
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ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดบั 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมนิศักยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชื่อแพทยป์ระจำบ้านต่อยอด.......................................................วันที่........................................................ 

DOP 1.   Basic Transesophageal Echocardiography 
ส่วนใหญไ่ม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัต ิ

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 
1. ก่อนทำหัตถการ 

1.1. ระบุข้อบ่งชี้ และขัน้ตอนในกาทำหตัถการ     
1.2. แจ้งผู้ป่วยก่อนทำหัตถการและอธิบายขั้นตอนการทำ

หตัถการ 
    

1.3. ระบุภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการและวิธีการแก้ไข     
1.4. สามารถเตรียมผู้ป่วยสำหรับทำหัตถการได้เหมาะสม     
1.5. สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า และ การเฝ้าระวัง     

2. ระหว่างการทำหัตถการ 
2.1. สวมถุงมอืก่อนทำหัตถการและใช้เทคนิคปลอดเชื้อ     
2.2. ใส่ probe TEE ด้วยความนุ่มนวลและระมัดระวังไม่ให้

เกดิอันตรายต่อผู้ป่วย 
    

2.3. ทำหัตถการ และ การปรับภาพได้อย่างชัดเจน และ
ชำนาญ 

    

2.4. แปลผลการตรวจได้ และ รายงานผลการตรวจได้อย่าง
ถูกต้อง 

    

2.5. แก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างทำ
หัตถการได้ 

    

3. ภายหลังหัตถการ     
3.1. สามารถจดัการอุปกรณ์เพ่ือให้ใช้งานได้     
3.2. การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน     

4. ทักษะในการสื่อสาร 
4.1. ผู้ป่วย     
4.2. ผู้ร่วมงาน     
4.3. ศัลยแพทย์      

5. Professionalism  
5.1. ขอความยินยอมผู้ป่วย      
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 ผ่าน*                                      ไมผ่่าน 
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมต้ังแต่ level 4 ขึน้ไป 
การประเมินตนเอง 
  สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
  สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
  สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมินระดับศักยภาพการทำหัตถการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมินศักยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารย์ผู้ประเมนิ................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตัวบรรจง) 

 

 

5.2. ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น     
5.3. ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม     
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ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด.......................................................วันที่........................................................ 

DOP 2. Comprehensive Transesophageal 
Echocardiography 

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 
1. ก่อนทำหัตถการ 

1.1. ระบุข้อบ่งชี้ และขัน้ตอนในการทำหัตถการ     
1.2. แจ้งผู้ปว่ยก่อนทำหัตถการและอธิบายขั้นตอนการทำ

หตัถการ 
    

1.3. ระบุภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการและวิธีการแก้ไข     
1.4. สามารถเตรียมผู้ป่วยสำหรับทำหัตถการได้เหมาะสม     
1.5. สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า และ การเฝ้าระวัง     

2. ระหว่างการทำหัตถการ 
2.1. สวมถุงมือกอ่นทำหัตถการและใช้เทคนิคปลอดเชื้อ     
2.2. ใส่ probe TEE ด้วยความนุ่มนวลและระมัดระวังไม่ให้

เกดิอันตรายต่อผู้ป่วย 
    

2.3. ทำหัตถการ และ การปรับภาพได้อย่างชัดเจน และ
ชำนาญ 

    

2.4. แปลผลการตรวจได้ และ รายงานผลการตรวจได้อย่าง
ถูกต้อง 

    

2.5. แก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนทีเ่กิดขึน้ระหว่างทำ
หัตถการได้ 

    

3. ภายหลังหัตถการ     
3.1. สามารถจดัการอุปกรณเ์พ่ือให้ใช้งานได้     
3.2. การดูแลผู้ป่วยและตดิตามภาวะแทรกซ้อน     

4. ทักษะในการสื่อสาร 
4.1. ผู้ป่วย     
4.2. ผู้ร่วมงาน     
4.3. ศัลยแพทย์      

5. Professionalism  
5.1. ขอความยินยอมผู้ป่วย     
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 ผ่าน*                                      ไม่ผ่าน 
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 
การประเมนิตนเอง 
  สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
  สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
  สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
การประเมินระดับศกัยภาพการทำหัตถการ 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมนิศักยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
…………………………………......…...…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารย์ผู้ประเมนิ................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตัวบรรจง) 

 
 

 
 
 

5.2. ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาทีเ่กิดขึ้น     
5.3. ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม     
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ชือ่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที่.................................................... 

 
 
 
 

DOP 3. Central venous cannulation under US 
guided (wt > 10 kg) 

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลกีย่อย 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบรูณ์แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี) 

1. ก่อนทำหัตถการ 
1.1. ทราบข้อบ่งชี้ ตำแหน่ง และ ขั้นตอนในการทำ     
1.2. แจง้ผู้ป่วยกอ่นทำหัตถการ และ อธิบายขั้นตอนการ

ทำหัตถการ 
 

   

1.3. ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข     
1.4. เตรียมผู้ป่วยสำหรับทำหัตถการได้เหมาะสม     
1.5. เตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring การจดั

สถานทีใ่ห้เหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ 
 

   

2. ระหว่างการทำหัตถการ     
2.1. ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ      
2.2. สามารถทำหัตถการได้อย่างคล่องแคล่ว     
2.3. ประเมินสัญญาณชีพและสภาวะของผู้ป่วยเป็นระยะ     
2.4. แก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนระหว่างการทำหตัถการได้     

3. ภายหลังหัตถการ     
3.2. ประเมินสภาวะของผู้ป่วยจากค่าที่ตรวจวัดได้     
3.3. การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน     

4. ทักษะในการสื่อสารกับ     
4.1. ผู้ป่วย     
4.2. ผู้ร่วมงาน     
4.3. ศัลยแพทย์     

5. Professionalism     
5.1. ขอความยินยอมผู้ป่วยและญาติ     
5.2. ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้     
5.3. ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม     
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 ผ่าน*                       ไม่ผ่าน 
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
*  หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวม ได ้level ๕ 
การประเมินตนเอง 
  สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
  สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
  สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมนิระดบัศักยภาพหัตถการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมินศักยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
…………………………………......…...……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
    .................................................................... (ตัวบรรจง) 

 

 



  79 
 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที่.................................................... 

 
 
 
 

DOP 4. Central venous cannulation under US 
guided (wt ≤ 10 kg) 

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบูรณ์แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี) 

1. ก่อนทำหัตถการ 
1.1. ทราบข้อบ่งชี้ ตำแหน่ง และ ขั้นตอนในการทำ     
1.2. แจ้งผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ และ อธิบายขั้นตอนการ

ทำหัตถการ 
 

   

1.3. ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข     
1.4. เตรียมผู้ป่วยสำหรับทำหัตถการได้เหมาะสม     
1.5. เตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า monitoring การจัด

สถานที่ให้เหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ 
 

   

2. ระหว่างการทำหัตถการ     
2.1. ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ      
2.2 สามารถทำหัตถการได้อย่างคล่องแคล่ว     
2.4. ประเมินสัญญาณชีพและสภาวะของผู้ป่วยเป็นระยะ     
2.5. แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการทำหัตถการได้     

3. ภายหลังหัตถการ     
3.1. ประเมินสภาวะของผู้ป่วยจากค่าที่ตรวจวัดได้     
3.2. การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน     

4. ทักษะในการสื่อสารกับ     
4.1. ผู้ป่วย     
4.2. ผู้ร่วมงาน     
4.3. ศัลยแพทย์     

5. Professionalism     
5.1. ขอความยินยอมผู้ป่วยและญาติ     
5.2. ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น     
5.3. ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม     
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 ผ่าน*                       ไมผ่่าน 
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 

การประเมินตนเอง 
  สามารถปฏิบัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
  สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
  สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมนิระดบัศักยภาพหัตถการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

การประเมินศักยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
…………………………………......…...……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารย์ผู้ประเมนิ................................................(ลายเซ็น) 
    .................................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชือ่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที.่................................................... 

DOP 5. Spinal drainage for aortic surgery   
ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลกีย่อย 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบูรณ์แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี) 
1. ก่อนทำหัตถการ     

1.1. ทราบขอ้บ่งชี้ ตำแหน่ง และขั้นตอนในการทำ      
1.2. แจ้งผู้ปว่ยก่อนทำหัตถการ และ อธิบายขั้นตอน

การทำหัตถการ 
 

   

1.3. ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข     
1.4. เตรียมผู้ป่วยสำหรับทำหัตถการได้อย่างเหมาะสม     
1.5. สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า  การเฝ้า

ระวัง และ การจดัสถานที่สำหรับทำหตัถการได้
อย่างเหมาะสม 

 
   

2. ระหว่างการทำหัตถการ     
2.1. ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ      
2.2. ทำหตัถการได้อย่างถูกต้อง และ คล่องแคล่ว     
2.3. สามารถการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซ้อน

ระหว่างทำหัตถการ 
 

   

3. ภายหลังหัตถการ     
3.1. ประเมินและแปลผลการตรวจระดับความดัน

ภายในระบบได้อย่างเหมาะสม 
 

   

3.2. การดแูลผู้ป่วย สาย catheter และติดตาม
ภาวะแทรกซ้อนได้ 

 
   

4. ทักษะในการสื่อสารกับ     
4.1. ผู้ป่วย     
4.2. ผู้รว่มงาน     
4.3. ศัลยแพทย์     
4.4. พยาบาลที่หอผู้ป่วย     

5. Professionalism      
5.1. ขอความยินยอมจากผู้ป่วย     
5.2. ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้       
5.3. ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม      
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 ผ่าน*                                      ไมผ่่าน 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 
การประเมนิตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง  ข้อดี และข้อควรปรับปรุง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมนิระดับศักยภาพหัตถการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

การประเมินศกัยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที.่................................................... 

DOP 6. Fiberoptic bronchoscope examination 
for lung separation   

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกตอ้ง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบูรณ์แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี)  
1. ก่อนทำหัตถการ     

1.1. ทราบขอ้บ่งชี้ และข้ันตอนในการทำ      
1.2. แจ้งผู้ป่วยกอ่นทำหัตถการ และ อธิบายขั้นตอนการ

ทำหัตถการ 
 

   

1.3. ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข     
1.4. สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า การเฝ้าระวัง     

2. ระหว่างการทำหัตถการ     
2.1. ใช้เทคนคิปลอดเชื้อ      
2.2. ความสามารถในการทำหัตถการ และการปรับภาพ

ให้ชัดเจน 
 

   

2.3. ประเมินสัญญาณชีพและสภาวะของผู้ป่วยเป็นระยะ     
2.4. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างทำหัตถการ 
 

   

3. ภายหลังหัตถการ     
3.1. ประเมินผลการตรวจที่ได้ และให้การจัดการที่

เหมาะสม 
 

   

3.2 การดูแลผู้ป่วยและตดิตามภาวะแทรกซ้อน     
4. ทักษะในการสื่อสารกับ     

4.1. ผู้ป่วย     
4.2. ผู้ร่วมงาน     
4.3. ศัลยแพทย์     

5. Professionalism      
5.1. ขอความยินยอมจากผูป้่วย     
5.2. ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น       
5.3. ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม      
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 ผ่าน*                                         ไม่ผ่าน 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมได้ level 5  
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกลช้ิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมนิระดับศักยภาพหัตถการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

การประเมินศักยภาพโดยรวมและใหข้้อมูลย้อนกลับ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชือ่แพทยป์ระจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที.่................................................... 

DOP 7. Handover skill and advice and 
communication with patients and family  

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ 

(ถา้มี)  
1. ให้การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยทีเ่ร่งด่วน ก่อนการส่ง

ต่อข้อมูล  
 

   

2. ส่งต่อข้อมูลแก่ทีมผู้ดูแลต่อขณะที่ทีมอยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
รับข้อมูล 

 
   

3. ข้อมูลสำคัญที่ส่งต่อ     
3.1. ข้อมูลของผู้ป่วย     

3.1.1. Patient identification     
3.1.2. อายุ (เด็กเล็ก: term/preterm), น้ำหนัก, ASA      
3.1.3. ประวัติการแพ้     
3.1.4. ประวัติการเจ็บป่วย และ ข้อมูลเกี่ยวกับญาติ     
3.1.5. ปัญหาในการสื่อสาร: ภาษา  มีปัญหาการได้ยิน 

การมองเห็นที่ไม่ชัด ปัญหาทางระบบประสาท 
 

   

3.1.6. การวินิจฉัย     
3.2. รายละเอียดทางวิสัญญี     

3.2.1. ชนิดของการระงับความรู้สึก      
3.2.2. ชนิดของอุปกรณ์เฝ้าระวัง     
3.2.3. การจัดการเกีย่วกับทางเดินหายใจ และปัญหา     
3.2.4. ยาที่ผู้ป่วยไดร้ับระหว่างการผ่าตัด     
3.2.5. สารน้ำ (ชนิดและปริมาณ) เลือดและ

ส่วนประกอบของเลือด (กลุม่เลือด และ จำนวน) 
และหลอดเลือดที่ให้สารน้ำ (ตำแหน่ง ขนาดและ
จำนวน) 

 

   

3.2.6. ปริมาณของเลือดที่ออกในระหว่างการผ่าตัด 
และ ปัสสาวะ (ปริมาณ และ สี) 

 
   

3.2.7. วิธีการระงับปวดหลังการผ่าตัด (ชนิดและ
ปริมาณของยา) 

 
   

3.2.8. ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ      
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3.2.9. ปัญหาที่เกิดในระหว่างการผ่าตัด     
3.3. รายละเอียดทางศัลยกรรม     

3.3.1. ชนิดของการผ่าตัด     
3.3.2. การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรม     
3.3.3. การใสท่่อระบายทรวงอก สาย drain และ การ 

packing 
 

   

3.4. การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพขณะปัจจบุัน     
3.5. การวางแผนในระยะหลังผ่าตัด (Postoperative care 

plan) 
 

   

3.5.1. Anticipated recovery and problems      
3.5.2. Analgesia, Monitoring, and IV fluid     
3.5.3. Parental presence in the ICU     
3.5.4. Postoperative complications      

3.6. เปิดโอกาสให้ถามและตอบข้อสงสัยแก่ทีมผู้ดูแลต่อ     
3.7. ท่าทีสุภาพ   สบตาผู้สื่อสาร  เน้นหนักในเรื่องสำคัญ     

กรณีมีญาติมาสอบถามใน ICU     
3.8. แนะนำตัว และ ตรวจสอบว่าเป็นญาติของผู้ป่วยถูกคน     

3.8.1. อธิบายอาการของผู้ป่วย จะเริ่มรู้ตัวเมื่อไร เวลา
ที่จะถอดท่อหายใจ 

 
   

3.8.2. เปิดโอกาสให้ซักถาม     
3.8.3. เปิดโอกาสให้มีส่วนในการตัดสินใจ     
3.8.4. ท่าทีสุภาพ     
3.8.5. ใช้ภาษาท่ีเข้าง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค

ทางการแพทย์ 
 

   

 
 ผ่าน*                             ไม่ผ่าน 
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ: แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมได้ level 5  

การประเมินตนเอง 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 
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ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมนิระดบัศักยภาพหัตถการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

การประเมนิศกัยภาพโดยรวมและให้ข้อมูลย้อนกลบั 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารย์ผู้ประเมนิ................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตัวบรรจง) 
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ภาคผนวกที ่  4    โครงสร้างและองค์ประกอบการฝึกอบรม 
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โครงสรา้งและองค์ประกอบการฝึกอบรม 

               ภาคทฤษฎี   ภาคปฏิบัต ิ  กิจกรรม วิจัย 

สอนบรรยาย ประเมิน Rotation Selective  ประเมิน  
ชั่วโมงสอน
บรรยาย 

การทำวิจยั 
6 เดอืน 6 เดือน การปฏิบัติงาน การนำเสนอ/การเข้าร่วม เดือน กิจกรรม 

ปีที่ 1  ภาควิชา
วิสัญญี  

MCQ Cardiac, 
Vascular, 
Thoracic, 
Cardiac 
catheterizati
on  
 
 
 
 
 
 
 
 

Adult 
cardiology 
Pediatric 
cardiology 
Cardiac ICU 
Cardiac 
intervention 
หน่วยปอดหัวใจ
เทียม / วิชา
เลือกเสร ี 
วิจัย 
 
 

- EPA & DOP ตาม 
milestones 
- การปฏิบัติงานรายเดือน 
- การเขียนรายงาน (1 ฉบบั 
/ เดือน รวมเป็น 12 ฉบับ)  
- แบบประเมิน 360 องศา 
- แฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) 
 
 
 
 
 
EPA & DOP ตาม 
milestones 
- การปฏิบัติงานรายเดือน 
- แบบประเมิน 360 องศา 

- Interesting case 
- Problem-based 
learning discussion 
(PBLD) 
- Journal club 
- Echo review 
- Topic review  
- M & M conference 
- Interdepartment 
conference 
- การบรรยายพิเศษ 
- การประชุมประจำปีของ
ภาควิชา 
- การประชุมประจำปีของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ 
- การปฐมนิเทศน์ และ 
ปัจฉิมนิเทศน์ 

- Research  
Development 
- Basic 
statistics 
- Critical 
Appraisal 
- Ethic in 
medical 
research 

1-2 เรียนทฤษฎี 
2-6 ปรึกษา

อาจารย์ 
6-8 จัดทำโครงร่าง 

ลงทะเบียน
โครงการวิจัยใน
ระบบ ROS 

8-10 นำเสนอโครง
ร่างแก่
อาจารย์
ภาควิชา และ
ส่งพิจารณา
จริยธรรม   

ปีที่ 2  
  10 เดือน       2 เดอืน 

Oral Cardiac, 
Vascular, 

วิชาเลือกเสรี นำเสนอ
ความก้าวหนา้ 

10-18 เก็บข้อมูลวิจัย 
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Thoracic, 
Cardiac 
catheterizati
on 

- แฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) 
 

- วันในราชการ (ทุกวัน
พฤหสับดี) สำหรับทำงาน
วิจัย (30 วนั / ปีการ
การศึกษา)  

นำเสนอ
ความก้าวหน้า 

19-20 วิเคราะห์
ข้อมูล และ 
สรุป
ผลงานวิจัย  

21-22 จัดทำและ
นำเสนอ
รายงานวิจัย 

23 จัดทำรายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ 
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ภาคผนวกที่   5   รูปแบบและการดำเนินการวัดประเมินผล 
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รูปแบบและการดำเนินการวัดประเมินผล 

 
รปูแบบ 

 
วัตถปุระสงค์ 

 
วิธีการ 

 
การ

ประเมินผล 

 
เกณฑ์ผ่าน / 

ซ่อม 

 
วิธีการ

ป้อนกลับ 

Su
m

m
at

ive
 

 

MCQ การวัดความรู้ เขียนคำตอบใน
กระดาษคำตอบ 

คะแนน คะแนน
มากกว่า 
Minimal 
passing level 
และ ซ่อมใช้
ข้อสอบเดิม 1 
ครั้ง 

แจ้งคะแนน 
แต่ละหัวข้อ
ของการสอบ 

การสอบปาก
เปล่า 
 
 

กระบวนการ
แก้ปัญหา 

การตอบคำถาม
ในประเด็นต่างๆ  

คำตอบทีม่ี 
keyword 

ดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้ตรวจ 

แนะนำ
ทักษะการ
ตอบ 
อภิปราย
ร่วมกับ
อาจารย์ 
เพ่ือหา
คำตอบ 

Fo
rm

at
ive

 

นำการ
อภิปราย 
interesting 
case 
conference, 
journal 
club, topic 
review 

อภิปราย
วิธีการรักษา 
วิเคราะห์และ
วิจารณ์
บทความทาง
วิชาการ 

ปรึกษาอาจารย์ผู้
คุมชั่วโมง
กิจกรรม เพ่ือ
เตรียมนำเสนอ
และอภิปรายผล 

อาจารย์
ประเมินโดย
ใช้ แบบ
ประเมินการ
นำเสนอ 

ดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้คุม
กิจกรรม 

ส่งแบบ
ประเมินที่ให้
คะแนนแล้ว
คืน พร้อมให้
คำแนะนำ 

 เขียนรายงาน อภิปราย
เกีย่วกับการ
ให้ยาระงับ
ความรู้สึกใน
ผู้ป่วย 

เขยีนรายงาน
ผู้ป่วยโรคหัวใจที่
พบบ่อย และ 
แนวทางการดูแล
ทางวิสัญญี 

อภิปรายการ
รักษา อ้างอิง
ความรู้ทาง
วิชาการ 

ดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้ตรวจ 

ส่งรายงานที่
ตรวจแล้ว
คืน พร้อม
คำแนะนำ 
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Fo
rm

at
ive

 
ปฏิบัติงาน
รายเดือน 

ความรู้ ทักษะ 
เจตคติ 

อาจารย์ประจำ
หนว่ย ประเมิน
การปฏิบัติงาน
ในช่วงเดือนที่
แพทย์ต่อยอด
ผ่าน 

คะแนนการ
ปฏิบัติงานแต่
ละเดือน 
คะแนนรวม 
เฉลี่ยทั้งปี 

คะแนนรวม
เฉลี่ยทั้งปี ≥ 
70 จาก 100 
คะแนนขึ้นกับ
ดุลยพินิจของ
อาจารย์  

แนะนำให้ส่ง
ในสัปดาห์
สุดท้ายที่
ปฏิบัตงิาน
ในหน่วย 

แบบประเมิน 
360° สำหรบั
แพทย์ประจำ
บ้านต่อยอด 

เจตคติ ทักษะ
การ
ปฏิสัมพันธ์ 
และการ
สื่อสาร 

อาจารย์ประจำ
หน่วย บุคลากร
ทางวิสัญญี และ 
บุคลากรที่
เกีย่วข้องในการ
ดูแลผู้ป่วยในห้อง
ผ่าตัด 

การประเมิน
โดยใช้ rubric 
scale 

เกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ในแบบ
ประเมิน 

 

EPA & DOP ความรู้ ทักษะ 
เจตคติ 

อาจารย์ประเมิน 
clinical and 
procedural 
skills ของแพทย์
ต่อยอดแต่ละคน 
ตามที่กำหนดให้
ครบ แต่ละชั้นปี 

การทำ
หัตถการ และ 
การให้การ
ดูแลทาง
วิสัญญีใน
ผู้ป่วยที่มารับ
การผ่าตัด 

เกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ในแบบ
ประเมินและ
ครบในแต่ละ
ชั้นปี 

การให้ข้อมลู
ป้อนกลับ
และแนะนำ
ทันทีหลัง
ประเมิน
เสร็จ 

   
  R

es
ea

rc
h 

วิจัย ประยุกต์
ความรู้พื้นฐาน
และวิธีการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

ดำเนินการตาม
ขั้นตอนและตาม
กำหนดเวลา
ภายใตก้ารดูแล
ของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยและ
อาจารย์ฝ่ายวิจัย 

งานวิจัยส่ง
เพ่ือสอบ
วุฒิบัตรตาม
กำหนดเวลา 

มีการแนะนำ
ทุกครั้ง 
หลังนำเสนอ
ความก้าวหน้า
งานวิจัย 
ตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

สอบ
สัมภาษณ์
เพ่ือวุฒิบัตร 
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ภาคผนวกที่ 6  
การรักษาความลับ  

และการจัดการภาวะวกิฤตทางวิชาชีพของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
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แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความลับ 
 เพ่ือให้กระบวนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ 
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ภาควิชาวิสัญญีจึงกำหนดนโยบายในการรักษาความลับข้อมูลประวัติ ข้อมูลผล
การเรียน และข้อมูลส่วนอื่น ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ดังนี้ 

1. ภาควิชามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ประจำ
บ้านปรึกษาปัญหาในด้านการฝึกอบรมหรือปัญหาอื่น ๆ เป็นการส่วนตัว 

2. จัดเก็บข้อมูลแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็น electronic file ในคอมพิวเตอร์ที่จำกัดผู้เข้าถึง หากไม่มี
ความจำเป็นในการเก็บรักษาเอกสารแล้ว จะทำการลบข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์อย่างถาวร  

3. ไม่เปิดเผยข้อมูลของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่เป็นความลับแก่บุคคลทีไ่ม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวเท่านั้น 

4. ข้อมูลเชิงลบหรือการกระทำผิดของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ถือเป็นความลับระหว่างผู้กระทำผิด/
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด /อาจารย์ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น 
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การจัดการภาวะวิกฤตทางวิชาชีพของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
ภาวะวิกฤตทางวิชาชีพ คือ ภาวะหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบต่อแพทย์

ประจำบ้านทำให้ไม่สามารถฝึกอบรม หรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ผลกระทบดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับสภาพ
ร่างกาย อารมณ์ หรือ จิตใจของผู้เข้าฝึกอบรมอันจะส่งผลโดยตรงต่อ ความสามารถในการตัดสินใจ หรือทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 
ข้อคำแนะนำสำหรับตัวแทนอาจารย์ เพื่อสะท้อนปัญหาและทางออกร่วมกัน เม่ือมีความเสี่ยงหรือเกิด
ภาวะวิกฤตทางวิชาชีพของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมร่วมกันภายใน 48 ชั่วโมง หลังทราบข้อมูลเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์และหาหนทางหรือวิธีการที่จำเป็นในการแก้ไขเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีข้ึน 

2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสะท้อนปัญหาให้แพทย์ประจำบ้านรับทราบ และเปิดโอกาสให้แพทย์ประจำบ้าน
สะท้อนปัญหา และความรู้สึกในมุมมองของตนเอง 

3. จับประเด็นในการสนทนา เนื่องจากในขณะที่แพทย์ประจำบ้านประสบภาวะวิกฤตทางวิชาชีพ จะมี
รายละเอียดที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาปะปน ทำให้เรื่องราวซับซ้อนมากขึ้น 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความคิด สภาวะอารมณ์และความรู้สึกแพทย์ประจำบ้าน 
5. อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน 
6. อาจารย์ที่ปรึกษาและแพทย์ประจำบ้านร่วมกันสรุปแนวทางแก้ปัญหา 
7. หากอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินแล้วพบว่า สภาวะทางอารมณ์ของแพทย์ประจำบ้านมีความซับซ้อนและ

จัดการได้ยาก ให้พิจารณาปรึกษาจิตแพทย์ตามแนวทางของโรงพยาบาล 
8. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานและสภาวะทางอารมณ์ของแพทย์

ประจำบ้าน 
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ภาคผนวกที่ 7 
ข้อมูลและช่องทางติดต่ออาจารย ์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
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ข้อมูลและช่องทางในการติดต่ออาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ มช. 

อาจารย์ประจำหลักสูตร เบอร์โทรศัพท์ E-mail ที่ใช้ประจำ 
ช่องทางท่ีติดต่อสะดวก 

ในเวลาราชการ 
ช่องทางท่ีติดต่อสะดวก 
นอกเวลาราชการ 

ระบุช่วงเวลา
ติดต่อ 

ภาค โทรศัพท์ Line E-mail โทรศัพท์ Line E-mail 
รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์   081-764-8677 tanyong24@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-24.00 
รศ.ดร.นพ.สุรพงษ ์หล่อสมฤดี 086-197-2167 slorsomr@yahoo.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-19.00 
รศ.พญ.วริยา สุขุประการ         084-615-9969 porsche098@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-24.00 
รศ.พญ.นุชนารถ บุญจึงมงคล 081-724-6363 nutchb@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 07.00-24.00 
รศ.พญ.อานันท์ชนก ศฤงคารินกุล 094-629-6109 asaringc@yahoo.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
ผศ.นพ.กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 089-191-3052 kritanescmu@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี 081-881-7527 settapong@hotmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 07.00-24.00 
ผศ.นพ.อาทิตย ์เสมอเชื้อ  082-694-4496 artidsamerchua@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
อ.นพ.ภานุวัฒน์ ลาภพิเศษพันธุ์     082-414-5592 Auipl148@icloud.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
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อาจารย์ภาควิชาวิสัญญี เบอร์โทรศัพท์ E-mail ที่ใช้ประจำ 
ช่องทางที่ติดต่อสะดวก 

ในเวลาราชการ 
ช่องทางที่ติดต่อสะดวก
นอกเวลาราชการ 

ระบุช่วงเวลา
ติดต่อ 

ภาค โทรศัพท์ Line E-mail โทรศัพท์ Line E-mail 
ผศ.พญ.ปฐมพร ปิน่อ่อน 086-897-0009 pinon.pathomporn@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 16.00-21.00 
ผศ.พญ.ปรางค์มาลี ลือชารัศมี 089-759-2647 prangmalee.l@cmu.ac.th ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
ผศ.พญ.ปิยะดา บุญทรง 081-028-6244 piyadaster@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 07.00-22.00 
ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ 081-783-2133 Passakorn.s@cmu.ac.th ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-21.00 
รศ.นพ.สมชัย วงษ์พันธ์กมล 098-750-8204 swongpun@hotmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-24.00 
ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาต 084-986-7554 akegap@yahoo.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
ผศ.พญ.สรัตวดี หล่อสมฤดี 086-117-7627 srlorsom@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-19.00 
อ.พญ.วรางคณา ลาภพิเศษพันธุ์ 091-068-8716 cwarangkana@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-24.00 
อ.นพ.ภูริพงศ์ จันทิมา 089-432-9935 phuriphong.ch@cmu.ac.th ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
อ.พญ.ศรีสุลักษณ ์คะชา 084-619-6942 srisuluk.ka@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
อ.นพ.อิศราพงษ์ เพียรงาน 086-922-1414 isarapong.pn@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
อ.พญ.ณัฐสุดา โพธิกุล 084-909-0104 juneglomglom@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
อ.พญ.กรรณิการ์ สมิธิเศรษฐ์ 062-919-1963 kk_kannika_s@hotmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
อ.พญ.ตาณทิพ จิรัฐติกาลสกุล 089-762-9188 tanthiptan@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
อ.พญ.กันธรากร อุ่นจิตต 089-955-6664 kantarakorn.u@gmail.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 08.00-20.00 
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ภาคผนวกที่ 8 
แบบประเมินการฝึกอบรมทั้งหมดในรูปแบบ QR code  

ที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องให้ความร่วมมอืในการประเมิน 
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ภาคผนวกที่ 7 แบบประเมินการฝึกอบรมทั้งหมดในรูปแบบ QR code ที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องให้ความร่วมมือในการประเมิน 
  

 

1. แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม 
ประเมินปีละ 1 ครั้ง (เดือนพ.ค.) 

2. แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
ประเมินปีละ 1 ครั้ง (เดือนพ.ค.) 

3. แบบประเมินความคิดเห็นต่อการรับสมัคร 
สัมภาษณ์ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมและการ
ปฐมนิเทศ        ประเมินปีละ 1 ครั้ง (เดือนก.ค.) 

   

4. แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเสริม
นอกภาควิชาฯ 

ประเมินปีละ 1-2 ครั้ง (หลังกิจกรรม) 

5. แบบสำรวจความคิดเห็นต่อภาพรวมของการจัด
กิจกรรมวิชาการประเมินปีละ 1 ครั้ง (เดือนพ.ค.) 

6. แบบประเมินความเป็นอาจารย์แบบรายบุคคล 
ประเมินปีละ  1 ครั้ง (เดือนพ.ค.) 
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ภาคผนวกที่ 7 แบบประเมินการฝึกอบรมทั้งหมดในรูปแบบ QR code ที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องให้ความร่วมมือในการประเมิน 
   

7. แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยทางคลินิกของ
หลักสูตร สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
ประเมินปีละ 1 ครั้ง (เดือน พ.ค.) 

  

 


