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************************************ 
 
๑. ชื่อหลักสูตร 

 (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการ
ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Cardiovascular and Thoracic Anesthesia, 
Faculty of Medicine, Chiang Mai University 

๒. ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม  
ภาษาไทย วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญี

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

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

Anesthesia 
 คำแสดงวุฒกิารอบรมท้ายช่ือ  
 ภาษาไทย  วว. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และ 

ทรวงอก 
ภาษาอังกฤษ   Diplomate, Thai Subspecialty Board of Cardiovascular and Thoracic    

Anesthesia 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใตการกํากับของราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย แหงประเทศไทย และแพทยสภา  
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๔.   พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
          ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดพันธกิจ ด้านการศึกษาของ
หลักสูตร“เพ่ือฝึกอบรมและผลิตวิสัญญีแพทย์ที่มีคุณภาพและจริยธรรมตามมาตรฐานสากลต่อชุมชนสังคม
และประเทศชาติ” โดยฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก ให้แพทย์
ประจำบ้านต่อยอดมีความรู้ ทักษะด้านวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก 
สามารถให้การดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มารับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอกได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
สามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ สามารถทำงานแบบมืออาชีพ และสามารถทำงานแบบสหวิชาชีพ และ 
ทำงานเป็นทีมได้ มีการบริหารจัดการ คำนึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคมโดยให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบบสุขภาพ เข้าใจกระบวนการคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแก่
ผู้ป่วย เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อ
ผู้ป่วยและญาติ ผู้ร่วมงาน และองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการบริการทางวิสัญญี  

ดังนั้นการเรียนในภาคทฤษฎีอย่างเดียวจึงไม่สามารถทำให้เป็นวิสัญญีแพทย์ทีดู่แลผู้ป่วยที่มารับการ
ผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่ และทรวงอกได้ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัด
หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ต้องนำความรู้ ทักษะต่างๆ มาบูรณาการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจนชำนาญ 
ในระหว่างการฝึกอบรม อาจมีภาวะแทรกซ้อนหรือภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึน ทำให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ได้
ฝึกฝนเพ่ิมเติมด้วย ภาควิชาฯ ใช้หลักการของผู้เขา้รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง เพ่ือกระตุ้นเตรียมความ
พร้อมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและได้
สะท้อนการเรียนรู้นั้นๆ (self-reflection) และชี้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยอาศัยหลักการของการกำกับดูแล 
(supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) อย่างเป็นระบบ 

๕.  ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่จบอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และ

ทรวงอก ต้องมีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถข้ันต่ำ   ตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
๑. การดูแลรักษาผูปวยที่มารับการผาตัดรักษาโรคหัวใจ หลอดเลือดใหญ และทรวงอก (Patient 

care) 
1.1. สามารถดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน มีแนวทางปฏิบัติและทำหัตถการ เพ่ือความปลอดภัย  
ของผู้ป่วย มีความผิดพลาดน้อยและช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการผ่าตัด โดยผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม
ต้องแสดงให้เห็นสมรรถนะ 

1.1.1. มีทักษะในการประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกหรือ 
หัตถการทางหัวใจ หลอดเลือดใหญ ่หรือทรวงอก 
1.1.2. มีทักษะการวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดใหญ่  จากข้อมูลต่อไปนี้  ได้แก่ 
exercise stress test, cardiac catheterization, Echocardiography, Magnetic 
resonance imaging, Respiratory and hemodynamic monitoring 
1.1.3. มีทักษะในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจทั้งกรณีต้องใช้
และไม่ ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม 
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1.1.4. มีทักษะในการให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วไป สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ หรือทรวงอก และเฝ้าระวังระหว่างการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยโรค
ต่างๆ 
1.1.5. มีทักษะการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจด้วยการใส่สายตรวจผ่านหลอด
อาหาร (Transesophageal echocardiogram; TEE) 
1.1.6. มีทักษะการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องพยุงการทํางานของหัวใจ (Intra-aortic balloon 
pump; IABP) และอุปกรณ์ เพ่ือช่วยพยุงระบบไหลเวียนเลือดอ่ืนๆ (extracorporeal 
circulatory assist device) 
1.1.7. มีทักษะการบริหารเครื่องปอดและหัวใจเทียม 
1.1.8. มีทักษะการดูแลหลังผ่าตัดซึ่งรวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก 
1.1.9. มีทกัษะในการช่วยหายใจในระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด 
1.1.10. มีทักษะการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก 
1.1.11. มีทักษะในการดูแลและรักษาความปวด       

2. ความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการดูแลผูปวยโรคหัวใจ หลอดเลือดใหญ และทรวงอก
(Medical knowledge and skills) 

2.1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต้องแสดงให้ประจกัษ์ว่าเป็นผู้มีความรู้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวการแพทย์ การดูแลผู้ป่วย ระบาดวิทยา วิทยาศาสตร์การสื่อความเชิงสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้ง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการดูแลผู้ป่วย โดยผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมต้องแสดงว่ามีความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
2.1.1. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญี

วิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และ ทรวงอก  
2.1.2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการ

ผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และ ทรวงอก  รวมทั้งมีทักษะในการทำหัตถการที่
เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกและการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ ทรวงอก 

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and 
improvement)   
3.1. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
3.2. สามารถวิเคราะห์การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
3.3. ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 
3.4. วิเคราะห์และวิพากษ์บทความทางวิชาการและงานวิจัยทางการแพทย์ 
3.5. สามารถใช้ข้อมูลอิเลคโทรนิกส์ และคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)  
4.1.มีทักษะการสื่อสารอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

4.1.1. การขอให้ผู้ป่วยลงนามในหนังสือรับทราบและยินยอมให้แพทย์ทำการระงับ
ความรู้สึก 

4.1.2. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยเรื่องการดูแลรักษาและแผนการรักษา 
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4.1.3. สามารถอธิบายถึงภาวะแทรกซ้อนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว 

4.2. มีทักษะการนำเสนอข้อมูลและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถให้
ความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย ์ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และญาติ 
4.3. สามารถให้คำปรกึษาเรื่องการดูแลผู้ป่วยให้แก่แพทย์และบุคลากรอ่ืน 
4.4. สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีม 
4.5. ตระหนักถึง ศักยภาพ บทบาทหน้าที่และขอบเขตความสามารถของตนเอง 
4.6. ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืนเมื่อจำเป็น    

5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5.1.ซ่ือตรง เข้าใจ และเคารพผู้อื่น 
5.2. ตรงต่อเวลา มีวินัย แต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
5.3. ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยอย่างถูกต้อง 
5.4. เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 
5.5. แสดงความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย สังคม และวิชาชีพ 
5.6. ระมัดระวังและรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ได้แก่ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา 

เพศ ผู้พิการ 
5.7. มีวุฒิภาวะที่ดี 
5.8. สามารถให้และรับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
5.9. มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) 
5.10. ปฏิบัติตามนโยบายของสถาบัน ภาควิชา และหลักสูตร 
5.11. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชี วิต 

(continuous professional development) 
5.12. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5.13. คำนึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.14. สามารถปรับตนเอง ให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด   

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
6.1. สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย และเพ่ิม 

คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
6.2. เข้าร่วมในการประเมินข้อบกพร่องรวมทั้งร่วมดำเนินการวางระบบเพ่ือแก้ปัญหาของระบบ

การ ดูแลผู้ป่วย 
6.3. มีความรู้และมีส่วนรว่มในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
6.4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
6.5. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุข ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
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ตารางที่ ๑  ผลลัพธ์ด้านการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้าน ครอบคลุมความรู้ ทักษะ และ เจต
คติ 

 ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ
๑. การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ หลอด
เลือดใหญ่ และ ทรวงอก 

+++ ++ ++ 

๒. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาของผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และ ทรวงอก 

+++ +++ ++ 

๓. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และ การพัฒนาตนเอง ++ ++ ++ 

๔. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และ การสื่อสาร + ++ +++ 
๕. ความเป็นมอือาชีพ + ++ +++ 
๖. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ +++ ++ ++ 

๖. แผนหลักสูตร 
 ๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม 

  เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ จึงจัดวิธีการให้การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ เนื้อหา
ของการฝึกอบรมและการวัดประเมินผลตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้ 

1. สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวยโรคหัวใจ หลอดเลือดใหญ และทรวงอก (Patient Care) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 

๑) มีทักษะในการดูแลทางวิสัญญีฯ 
สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่ และ ทรวงอก ในระยะก่อน 
ระหว่าง และ หลังการผ่าตัดรวมทั้ง
ภาวะแทรกซ้อนจากการระ งับ
ความรู้สึก  

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปี  1 เรียนรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยทางวิสัญญีสำหรับ
การดูแลทางวิสัญญีฯ ระดับไม่ซับซ้อน 
โดยการเขี ยนรายงานในหั วข้อต่ างๆ 
จำนวน 12 ฉบับ เดือนละ 1 ฉบับ และ 
อภิปรายกับอาจารย์ในระหว่างการให้ยา
ระงับความรู้สึก  

1) ประเมินการปฏิบัติงานในสถาน 
ก า ร ณ์ จ ริ ง  EPA & DOP 
(ภาคผนวกที่ ๑)  

2) การสอบข้อเขียนชนิด ปรนัย 
(MCQ) 

3) การเขียนรายงานผู้ป่ วย โดย
แพทย์ต่อยอดปีที ่๑  

4) Logbook 
5) การสอ บ ป าก เป ล่ า  ส ำห รั บ 

แพทย์ต่อยอดปีที ่๒ 
6) แบบประเมินการปฏิบัติงาน ราย

เดือน (ภาคผนวกที ่๒) 
๒) มีทักษะในการระงับความรูสึกแบบ

ทั่วไป เฉพาะสวน และ เฝาระวัง 
ระหวางการระงับความรูสึก สําหรับ 
หัตถการตางๆ และในผูปวยที่มีมา
รับ การผาตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ 

แพทยประจําบานตอยอดป ๒ เนนการฝึก
ภาคปฏิบัติ หลังจากที่ไดผานประเมินตาม
มาตรฐานป ๑ แลว ใหเรียนรูเกี่ยวกับการ
ดูแลทางวิสัญญี สําหรับการผาตัดหัวใจ 
หลอดเลือดใหญ และ ทรวงอกในระดับ

๗) แบ บ ป ระ เมิ น กิ จ ก รรม ท าง
วิชาการ สำหรับ topic review, 
interesting case, problem-
based learning discussion 
(PBLD), journal club, 
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และทรวงอก ซับซอน interdepartment 
conference  (ภาคผนวกที ่3) 

๘) ตรวจประเมิน (ข้อ ๑-๕) และ
ส่งผลการตรวจประเมิน กลับให้
แ พ ท ย์ ป ร ะ จ ำบ้ า น  พ ร้ อ ม
ข้อเสนอแนะ 

๓) มีทักษะการตรวจประเมินผู้ป่วยด้วย 
Transesophageal 
echocardiography (TEE) 

1) เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการทำงานและ
การประเมินการทำงานของหัวใจด้วย 
TEE มีการฝึกปฎิบัติภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ 

2) มีการอภิปรายกับอาจารย์ ในระหว่าง
การดูแลผู้ป่วย 

 

๔) มีทักษะการดูแล และ แก้ปัญหา
สำหรับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องปอดหัวใจ
เทียมแก้ปัญหา ในระหว่างการใช้
เครื่องปอดหัวใจเทียม 

๑) ให้ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการ
ทำงานของเครื่องปอดหัวใจเทียม 
และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ผ่าตัดหัวใจ และ เครื่องปอดหัวใจ
เทียม  

๒) ฝึกปฎิบัติงานในสถานการณ์จริง ใน
การดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจ 
ให้การดูแล แก้ปัญหา ในระหว่างการ
ใช้เครื่องปอดหัวใจเทียม 

 

๕) มีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
ที่มารับการผ่าตัดหัวใจ 

เ ข้ า อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Advanced 
Cardiovascular Life Support (ACLS) 
แ ล ะ  Pediatric Advanced Life 
Support (PALS) for provider course 
ในระหว่างการฝึกอบรมของโรงพยาบาล 

1) ประกาศนยีบัตรของ ACLS และ 
PALS for provider  

6) มีทักษะการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
หัวใจที่หอผู้ป่วยวิกฤต 

1) มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัด ได้แก่ การถอดท่อช่วยหายใจ 
การใส่และถอดเครื่องช่วยหายใจ  
การให้ยาและอุปกรณ์สำหรับพยุงการ
ไหลเวียนโลหิต การใช้ยาเพือ่ให้ผู้ป่วย
เกิดความสงบ เป็นต้น 

2) ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ใน ห อ อ ภิ บ า ล
ผู้ป่วยหนักหลอดเลือดใหญ่ และทรวง
อกภ าค วิชาวิ สั ญ ญี วิท ย า  ค ณ ะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

 

7) มีทักษะการดูแล และ รักษาความ
ปวดในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจ 
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

1) อภิปรายกับอาจารย์เกี่ยวกับดูแล
ความปวด 

2) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำการระงับ
ความรู้สึกเฉพาะส่วน กับอาจารย์  
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เ ช่ น  Thoracic epidular block, 
paravertebral nerve block, 
peripheral nerve block under 
ultrasound guided เป็นต้น 

 

๒. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  
(Medical Knowledge and Skills) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม การประเมนิผล 
๑) เข้ าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐานประยุกต์และวิสัญญีวิทยา
สำหรับการผ่าตัดหวัใจ หลอดเลือด
ใหญ่ และ ทรวงอก 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที ่1 เรียน 
- ความรู้พื้นฐานทางวิสัญญี วิทยา

สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก (ภาคผนวกที่ 7) 

- วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ 
หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก โดยมี
ก า ร อ ภิ ป ร า ย กั บ อ า จ า ร ย์  
(ภาคผนวกที่ 10) 

 

๑) การสอบข้อเขียน MCQ 
2) การสอบปากเปล่า สำหรับ 

แ พ ท ย์ ต่ อ ย อ ด ปี ที่  ๒ 
(ภาคผนวกที่ 4) 

 3)  การสังเกตการปฏิบัติงานใน 
สถานการณ์จริง (EPA & DOP 
(ภาคผนวกที่ ๑)  

 4)  การประเมินการนำเสนอข้อมูล
ผู้ป่วยและการอภิปรายกิจกรรม
ทางวิชาการ 

5) ตรวจประเมิน (ข้อ ๑-๔ ) และ
ส่ งผลการประ เมิ น กลั บ  ให้
แพ ท ย์ ป ระจ ำบ้ าน ต่ อ ย อ ด 
พร้อมขอ้เสนอแนะ 

6) แบบประเมินการปฏิบัติงาน ราย
เดือน (ภาคผนวกที่ ๒) 

๒) มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพ
และการปฏิบัติงานในสาขาวิสัญญี
วิท ยาสำห รับก ารผ่ าตั ดหั ว ใจ 
หลอดเลือดใหญ่  และ ทรวงอก 
ของวิสัญญีวิทยารวมทั้งมีทักษะใน
การทำหัตถการที่เกี่ยวข้อง 

แพทยประจําบานตอยอด 1, 2 เขารวมใน
กิจกรรมทางวิชาการ เชน interesting 
case, MM conference, journal club 
และ ไดฝกทำหัตถการและ ใช้เครื่องมือ
ใหมๆ ในทางวิสัญญีวิทยา 

การประเมิน นําเสนอขอมูล ผปูวย 
และอภิปราย ปญหาในกิจกรรม
วิชาการ 

 

๓) การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 
มาตรฐานการเรียนรู ้ วิธีการให้การฝึกอบรม การประเมินผล 

๑) ดำเนินการวิจยัทางการแพทย์ได ้ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที ่1, ๒  
- บรรยายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั การ

วิเคราะห์ทางสถิตขิั้นพืน้ฐาน จริยธรรม
ทางการวิจัย การค้นหางานวจิัยทางการ
แพทย ์

- ดำเนนิการวิจยั ไดแก งานวิจัยในรูปแบบ 

๑) ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
ดำเนินการวิจัย สำเร็จ
ตามเป้าหมาย และ ใน
เวลาทีก่ำหนด 

๒) เขี ย น ร า ย ง า น ฉ บั บ
สมบู รณ์  (manuscript) 
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retrospective, prospective หรือ cross 
sectional อยางนอย ๑ เรื่อง หรือทํา 
systematic review หรือ meta-analysis 
๑ เรื่อง ในระหวางการปฏิบตัิงาน ๒ ป โดย 
เปนผวิูจัยหลัก/รวม 

- กำหนดแนวทางการดำเนินการวิจยัใน
ระหว่างการฝึกอบรม 

- มีอาจารย์ทีป่รึกษาวิจัย (ภาคผนวกที ่ 6) 
และดำเนินงานวิจัยตามแนวทางทีก่ำหนด 

1 ฉบับ เพื่อสอบวุฒิบัตร
ฯ 

 

๒) การวิพากษ์งานวิจัยทางการแพทย์ - วิพากษ์งานวิจัยทางการแพทย์ในกิจกรรม
ทางวิชาการ 

- อภิปรายร่วมกับอาจารย ์

ประเมินวิพากษ์งานวิจัยทาง
การแพทย ์

๓) มีทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือร่วม ใน
ระหว่างการฝึกอบรม 

 ดำเนินการวิจยัได้เหมาะสม
และถูกต้องตามจริยธรรมการ
วิจัย 

๔) เรียนรแูละเพิ่มประสบการณ ได   
ดวยตนเองจากการปฏิบตั ิ

จัดประสบการณการเรยีนรใูนการดูแลผปูวย 
แบบองค์รวม แบบสหวิชาชีพ 

๑) ประเมินการปฏิบัติงาน 
ในสถานการณ์จริง โดย
ใช้  แบ บป ระ เมิ นการ
ปฏิ บั ติ งาน  ราย เดื อน 
(ภาคผนวกที่ ๒) 

๒) แบบประเมิน ๓๖๐ 
องศา (ภาคผนวกที่ 5) 

 
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

มาตรฐานการเรยีนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม การประเมนิผล 
๑) นําเสนอขอมูลผปูวยโรคหัวใจ 

หลอดเลือด ใหญ และทรวงอก 
และอภิปรายปญหา อยางมี
ประสิทธิภาพ 

นําเสนอขอมูลผปูวย และ อภิปรายปญหาใน
กิจกรรม วิชาการ เชน interesting case 
conference, morbidity & mortality 
conference เปนตน 

การประเมนิการนำเสนอข้อมลู
ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ ก า ร อ ภิ ป ร า ย
กิ จ ก ร ร ม ท า ง วิ ช า ก า ร 
(ภาคผนวกที่ 3) 

๒) ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ 
แพทย์ประจำบ้าน และ วิสัญญี
พยาบาล 

ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำ
บ้าน และ วิสัญญีพยาบาล 

การประเมนิการนำเสนอข้อมลู
ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ ก า ร อ ภิ ป ร า ย
กิ จ ก ร ร ม ท า ง วิ ช า ก า ร 
(ภาคผนวกที่ 3) 

๓) เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์
และการสื่อสารระหว่าง แพทย์ 
ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ 

๔) มี มนุ ยสั มพั น ธ์ที่ ดี  ท ำงานกั บ
ผู้ ร่ ว ม ง า น ทุ ก ร ะ ดั บ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

๕) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ 
แพทยแ์ละ บุคลากรทางการแพทย์ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารให
ขอมูล แกผปูวยและญาต ิ

- จัดประสบการณการเรยีนร ู ในการดูแลผปู
วยแบบองค รวม สหวิชาชีพ 

   

๑) การสังเกตการปฏิบัติงาน
ใน สถานการณ์จริง (EPA 
& DOP (ภาคผนวกที่ ๑)  

๒) ประเมินแบบประเมิน 
๓๖๐ องศา (ภาคผนวกที่ 
5) 

๓) แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ปฏิ บั ติ งาน  ราย เดื อน 
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โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้ ป่ วยที่ ม ารับการผ่ าตั ดหั วใจ 
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

(ภาคผนวกที ่๒) 

 
5. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม การประเมนิผล 
๑) เข้าร่วมกจิกรรมการให้ความรู้

ทางด้านบูรณาการทาง การแพทย ์
๒) พัฒ น าตน เอ งให้ มี เจต คติ ที่ ดี

ระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 
โดยเข้าอบรม workshop ANTS 
& counseling 

๓) รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายและคำนึงถึงประโยชน์
ต่อส่วนรวม 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสาร
และการใหขอมูล แกผปูวยและญาติ  

 

๑) การสังเกตการปฏิบัติงาน
ใน สถานการณ์จริง (EPA 
& DOP (ภาคผนวกที่ ๑)  

๒) ประเมินแบบประเมิน 
๓๖๐ องศา (ภาคผนวกที่ 
5) 

๓) ติดตามความรับผิดชอบ
ต่องานทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 
มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการให้การฝึกอบรม การประเมนิผล 

๑) มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพของ โรงพยาบาล , 
patient safety, crisis resource 
management, ก ร ะ บ ว น ก า ร
คุณภาพและความปลอดภัย ทาง
วิสั ญ ญี  รวมทั้ งระบ บป ระกั น
สุขภาพของชาต ิ

๒) มีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และ ทรวง
อก 

- การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพของ โรงพยาบาล
, patient safety, crisis resource 
management, กระบวนการคุณภาพและ
ความปลอดภัย ทางวิสัญญี รวมทั้งระบบ
ประกันสุขภาพของชาต ิ

- กิจกรรมให้ฝึกนำเสนอและฝึกวิเคราะห์ใน
กิจกรรม interesting case conference, 
morbidity & mortality conference, 
quality assurance ของภาควิชาฯ 

๑) อั ต ร า ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

๒) การประเมินการนำเสนอ
ข้ อมู ล ผู้ ป่ ว ย และ การ
อภิปรายกิ จกรรมทาง
วิชาการ (ภาคผนวกที่ 3) 

๖.๒. เนื้อหาของการฝึกอบรม/ หลักสูตรประกอบด้วย 
๖.๒.๑. ความรู้พืน้ฐานของวิสัญญีวิทยาและระบบที่เกี่ยวข้อง 

               (เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรมหลักสูตรราชวิทยาลัยฯ ๒๕๖๒) (ภาคผนวกท่ี ๗) 
1. Basic Science ประกอบด้วย Anatomy, Pathophysiology, Pharmacology, Applied 

physics 
2. Clinical Science ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Preoperative evaluation and preparation, 

Monitoring, Cardiac pacing and defibrillation, Extracorporeal circulation, 
Circulatory assist devices, Anesthesia for cardiovascular and thoracic 
diseases, Postoperative care, Pain management, Anesthesiologist non-
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technical skills (ANTS), Professionalism, Quality and safety, Anesthetic 
records, Costs of medical/anesthesia care, Research methodology 

          ๖.๒.๒. การดูแลผู้ป่วย (Clinical components)  
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกสำหรับ 
การผ่าตัด หรือการทำหัตถการต่างๆ ตารางที่ ๑ (ภาคผนวกที่ ๘) ด้วยตนเองหรือภายใต้การกำกับ
ของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ไม่มีแพทย์ประจำบ้านวิสัญญี ทำงานร่วมด้วย) กรณีที่แพทย์
ประจำบ้านต่อยอดกำกับดูแลบุคคลากรทางวิสัญญีอ่ืนๆ ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของอาจารย์
ประจำหลักสูตร   และอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ  

๑) โรคหรือภาวะผู้ป่วย แบ่งเป็น ๓ ระดบั (ภาคผนวกที ่๙) ได้แก ่ 
ระดับที่  ๑  โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อยและ/หรือมี

ความสำคัญซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง 
ระดับที่  ๒  โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ 

และมีความสำคัญซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ 

ระดับท่ี  ๓  โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อนซึ่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเองหรือฟัง
บรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มกีารเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง  

๒) หัตถการทางวิสัญญีวิทยา ๓ ระดับ (ภาคผนวกที ่๙)  แบ่งเป็น 
    ระดับที่ ๑  หัตถการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทำได้ด้วยตนเอง   

              ระดับที่ ๒  หัตถการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรทำได ้(ทำภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
              ระดับที่ ๓  หัตถการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจทำได้ (ช่วยทำหรือได้เห็น) 

ตารางท่ี ๑ จำนวนผู้ป่วยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องดูแลตลอดการฝึกอบรม  

การผ่าตัด จำนวนผู้ป่วย คำแนะนำ 
การผ่าตัดหัวใจ ≥ ๑๐๐ ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมร่วมใน ระหว่าง

การผ่าตัด ≥ ๕๐ ราย 
การผ่าตัดซ่อม หรือเปลี่ยนลิ้นเอออร์
ติก หรือ ลิ้นไมตรัล 

≥ ๒๕ ลิ้นเอออร์ติก ≥ ๕ ราย และ  ลิ้นไมตรัล ≥ ๕ 
ราย 

การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ≥ ๒๕ ใช้ /ไม่ ใช้ เครื่องปอดและหัวใจเทียมร่วม ใน
ระหว่างการผ่าตัด 

การผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยเด็ก ≥ ๔๐ ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมร่วมใน ระหว่างการ
ผ่าตัด ≥ ๒๕ ราย และ  ไม่ใช้เครื่องปอดและ
หัวใจเทยีมร่วมใน ระหว่างการผ่าตัด ≥ ๑๕ ราย 
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การผ่าตัดหัวใจอ่ืนๆ 
  ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่
กำเนิด 
   Circulatory Assisted Device 
   Electrophysiology 

ดูแลผู้ป่วยที่มารับการ 
ผ่าตัด ≥ ๒ ประเภท
ใน กลุ่มนี้ 

Electrophysiologic procedure must 
require general anesthesia 

Noncardiac thoracic  ≥ ๒๕  
การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ระดับอก  Endovascular or open thoracic aortic 

surgery 
ต้องดูแลสายที่ใส่เพ่ือระบายน้ำไขสันหลัง 

การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ไม่มีขั้นตำ่  
การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด ไม่มีขั้นตำ่  

๓) การดแูลผู้ป่วยตามสมรรถนะของวิสัญญีแพทย ์[Entrustable professional activity (EPA)]  
คือ      

1. การประเมินและเตรียมผู้ ป่ วยก่อนการระงับความรู้สึ ก  (Provide preanesthetic 
evaluation and preparation) 
2. การวางแผนและดำเนินการดูแลผู้ป่วยระหว่างการระงับความรู้สึก (Provide plan and 
conduct of anesthesia) 
3. การใช้และแปลผลอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยและเครื่องมือต่างๆทีเกี่ยวข้อง (Use and 
interpret anesthetic monitoring and equipment  
4. การดูแลผู้ป่วยระหว่างและหลังการระงับความรู้สึก (Provide intra and post anesthetic 
care) 
5. การดูแลทางเดินอากาศหายใจ (Manage airway) 
6. การมีทักษะทางเทคนิคทางวิสัญญวีิทยา (Demonstrate technical skills) 
7. การจัดการภาวะวิกฤต (Manage crisis situation) 
8. การจัดการภาวะแทรกซ้อนระหว่างการระงับความรู้สึกหรือระหว่างการผ่าตัด (Manage 
peri-anesthetic /peri-procedural complications) 
9. ก ารมี ทั ก ษ ะป ฏิ สั ม พั น ธ์ ก า รสื่ อ ส า ร  แ ล ะก ารท ำ งาน เป็ น ที ม  (Demonstrate 
communication and team working skills) 
10. การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและทักษะที่ ไม่ใช่ทางเทคนิค  (Demonstrate 
professionalism and non-technical skills) 

๔) การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ 
ก. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication Skills) 

๑. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์ ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ 
๒. การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต 
๓. การบอกข่าวร้าย 
๔. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  
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๕. การบริหารจัดการ difficult case 
๖. การตระหนักรู้พ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน 
๗. ทักษะการนำเสนอผลงาน รวมถึงสามารถให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ และ

บุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ  
๘. สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลผู้ป่วย 

ข. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
๑. การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง patient-centered care 
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก  
- คำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย 

๒. พฤตินิสัย 
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย 
- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแล

รักษาผู้ป่วย ให้ดีที่สุด 
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาต ิ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 
- การแตง่กายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- การดูแลสุขภาพของตนเอง 

๓. จริยธรรมการแพทย์ 
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี การนับถือให้เกียรติ สิทธิ 

และรับฟังความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยหรือปฏิเสธการรักษา 
กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย 

- ระมัดระวังและรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ได้แก่ เชื้ อชาติ  
วัฒนธรรม ศาสนา เพศ ผู้พิการ  

- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีที่ผู้ป่วย
ตัดสินใจ ไม่ได ้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 

- การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาทีไ่ม่มีประโยชน์หรอืมอัีนตราย 
- การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

๔. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
- การกำหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
- การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 
- การประยุกตค์วามรูท้ีค่้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 
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- การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้ 

- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา ผู้ป่วยและ 
ญาติ 

ค. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ เช่น ระบบ

ประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ เป็นต้น  

- ความรู้และมีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย และ
กระบวนการ  hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของการดูแลรักษา  

- ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ ก า ร ใช้ ท รั พ ย าก รสุ ข ภ าพ อ ย่ า ง เห ม าะส ม  (cost 
consciousness medicine) เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลัก
แห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นต้น 

- สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย และเพ่ิมคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

- เข้าร่วมในการประเมินข้อบกพร่องรวมทั้งร่วมดำเนินการวางระบบเพ่ือ
แก้ปัญหาของระบบการดูแลผู้ป่วย  

- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ 
- หลักการของการบริหารจัดการ 
- บทบาทของการแพทย์ทางเลือก 
- ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และ

สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ง. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning) 
- ทักษะและจรยิธรรมในการวิจัย  
- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ การใช้ยาและทรัพยากรอย่าง

สมเหตุสมผล 
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง 
- การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG) 
- การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค 
- การประเมนิความพอใจของผู้ป่วย 
- การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราช

วิทยาลัย 
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๑. แผนการสอนภาคทฤษฎี    
หัวข้อ จำนวน 

(ครั้ง) 
จำนวน/ครั้ง 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อ/ 
อาจารย์ผู้สอน 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ ๑    
๑. บรรยาย ป.ชั้นสูง คณะแพทย์ มช. 

ในระหว่างการปฐมนิเทศน์แพทย์
ประจำบ้านต่อยอดฯ 

๑ ๑๖ การเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพ โดยอาจารย์
ภาควิชาต่างๆ ของคณะแพทย์ มช . 
(ระบบสุขภาพและสาธารณสุข สิทธิการ
รักษา การบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ดูแลตนเองของแพทย์ การปฏิบัติงาน
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ  การแพทย์
ทางเลือก ฯลฯ) 

๒. บรรยายความรู้เกีย่วกับ  
cardiothoracic anesthesia , 
surgery and CPB 
management 

๖ ๒ Cardiothoracic anesthesia lecture 
สอนโดยอาจารย์ประจำหน่วยวิสัญญี
หัวใจ และทรวงอก และ วิทยากรรับ
เชิญ 

3. บรรยาย HA & IC โดยอาจารย์
คณะแพทย์ และภาควิชาฯ 

๒ ๑ เ นื้ อ ห า  patient safety, crisis 
resource management, infectious 
control (คณะแพทย์ ) กระบวนการ
คุณภาพ และความปลอดภัยทางวิสัญญี 
(ภาควิชาฯ) 

4. บรรยาย research methodology ๖ ๒ บรรยาย research methodology 
โดยอาจารย์วิจัยของภาควิชาฯ 
ครอบคลุมหัวข้อ study design, basic 
statistics, sample size, proposal 
development, critical appraisal 
และ ethic in medical research 

5. บรรยายและ workshop ANTS 
& Counseling 

๑ ๖ จัดกิจกรรมโดยอาจารย์ ภาควิชาวิสัญญี
วิทยา โดยได้รับประกาศนียบัตร หลัง
ผ่านการประเมิน 

๒. แผนการสอนภาคปฎิบัติ 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีท่ี ๑ 

  ปฏิบัติงานตามตารางหมุนเวียนในแต่ละเดือน คือ 
- หอ้งผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ  ทรวงอก  หลอดเลือด   ๖ เดือน 
- หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์    ๑ เดือน 
- หน่วยโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   ๑ เดือน 
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- หน่วยหัวใจปอดเทียม       ๑/๒ เดือน 
- หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก (จุฬา)   ๑ เดือน  
- ห้องตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด (ศิริราช)   ๑ เดือน  
- งานวิจัย       ๑ เดือน 
- วิชาเลือกเสรี       ๑/๒ เดือน   

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีท่ี ๒ 
  ปฏิบัติงานตามตารางหมุนเวียนในแต่ละเดือน คือ 

- ห้องผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ  ทรวงอก  หลอดเลือด   ๙ เดือน 
- ห้องตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด                    ๑ เดือน  
- งานวิจัย       ๑ เดือน 
- วิชาเลือกเสรี       ๑ เดือน 

 
เดือน 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปี๑ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดป ี๒ 
แพทย์ต่อยอดคนที่ ๑ แพทย์ต่อยอดคนที่ ๒ แพทย์ต่อยอดคนที่ ๑ แพทย์ต่อยอดคนที่ ๒ 

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  

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  
 

* สำหรับแพทย์ต่อยอดปีที่ ๒ ที่เก็บวิจัยเสร็จ วิเคราะห์ข้อมูล และเขีย นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว ภายใน 6 เดือนแรก (สิ้นสุดเดือน ธันวาคมของทุกปี)  

- Cardic   ปฎิบัติงานในห้องผ่าตัดหัวใจ วันจันทร์ อังคาร พุธ และ ศุกร์ 
- Cardiac / Cath  ปฎิบัติงานในห้องผ่าตัดหัวใจ วันจันทร์ อังคาร และ ศุกร์   
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ห้อง Cath วันพุธ 
- Cardiac/ Vascular/ Cath    ปฎิบัติงานในห้องผ่าตัดหัวใจ ศุกร์ 
                                         ห้อง vascular วันจันทร์และ อังคาร  
                                         หอ้ง cath วันพุธ 
- Cardiac/ Thoracic  ปฎิบัติงานในห้องผ่าตัดหวัใจ วันองัคาร และ วันศุกร์  
              ห้อง thoracic ในวันจันทร์ และ วันพุธ     
- Cardiac/ Thoracic/ Cath ปฎิบัติงานในหอ้งผ่าตัดหัวใจ วันองัคาร และ วันศุกร์ และ ห้อง thoracic  
                                      หอ้ง thoracic วันจันทร์  
                                        ห้อง Cath วันพุธ 

* สำหรับแพทยต์่อยอดปีที่ ๒ ทีเ่ก็บวิจัยเสร็จ วเิคราะห์ขอ้มูล และเขียนรายงานวจิัยฉบบัสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
ภายใน 6 เดือนแรก (สิ้นสุดเดือน ธันวาคมของทุกปี) สามารถแจ้งอาจารย์ประจำหน่วยให้รับทราบ เพื่อพิจารณาขอ
อนุญาตกลับไปปฏิบัตงิานที่โรงพยาบาลตน้สังกัด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการฝึกอบรม 

*กิจกรรมทางวิชาการของแพทย์ต่อยอดร่วมกับอาจารย์ประจำหน่วยหน่วยที่รับผิดชอบ จะจัดขึ้นในวันพฤหัส
ของสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของแต่ละเดือน ดังแสดงไว้ใน (ภาคผนวกที่ ๑๐) ทั้งนี้แพทย์ต่อยอดที่มีรายชื่อที่ทำ
กิจกรรมควรติดต่ออาจารย์ประจำหน่วยที่รับผิดชอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันที่ทำกิจกรรม 
สำหรับวันพฤหัสที่ไม่ตรงกับวันที่ระบุไว้ในตารางกิจกรรมทางวิชาการ ให้ถือเป็นวันทีท่ำวิจัย ใหแ้พทย์ต่อยอด
ใช้เวลาค้นคว้าและดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย  ทั้งนี้ในวันดังกล่าวให้แพทย์ต่อยอดเขียนรายงานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทำวิจัย ในแบบบันทึกที่ภาควิชาฯ กำหนดให้เพ่ือรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทราบทุกครั้ง 
เพ่ือจะได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการวิจัยของแพทย์ต่อยอดแต่ละคนต่อไป สำหรับวันทีต่รงกับ
ทำวิจัยแพทย์ต่อยอดจะต้องอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ให้งดเว้นการเดินทางออกนอกจังหวัดเชียงใหม่ 
และแพทย์ต่อยอดจะต้องสามารถขึ้นมาปฎิบัติงานในห้องผ่าตัด ในกรณีที่ภาควิชาฯ ร้องขอ หรือเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม อย่างไรก็ตามในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีความ
จำเป็นต้องเดินทางออกนอกจังหวัดเชียงใหม่ ในวันดังกล่าวให้ ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ให้แพทย์ต่อยอดแจ้ง
อาจารย์ประจำหน่วยให้รับทราบและดำเนินการส่งใบลามาแจ้งทางภาควิชาฯ รับทราบต่อไป 

หมายเหตุ    
Adult cardiology คื อ  ภ าควิ ช าอายุ ศ าสตร์  แผน กหั ว ใจและหลอด เลื อด  คณ ะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Pediatric cardiology คือ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ แผนกหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Cardiac ICU คือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Cardiac intervention คือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
ช่วงเดือนที่ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด จะปฏิบัติงาน ๔ วันในห้องผ่าตัด และ ๑ วัน (วันพฤหัสบดี) ทำงานวิจัย
และกิจกรรมทางวิชากร 
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๑. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กำหนดใหอ้ยู่เวร ๖ ครั้ง/เดือน ตามตารางที่กำหนดไว้ ให้การระงับ
ความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก นอกเวลาราชการ ภายใต้
การดูแลของอาจารย์เวร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร 

• การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด  
๑. ประเมิน เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และปรึกษาเพ่ือวางแผนการให้ยาระงับความรู้สึก

ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร 
๒. ใหก้ารระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยในห้องผ่าตัด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
๓. ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ที่ห้องพักฟ้ืนและหอผู้ป่วยหรือหออภิบาลร่วมกับศัลยแพทย์  

รวมทั้งให้ยาระงับปวด   
๔. มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา  ช่วยสอนแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน  โดยความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตร 
๕. หน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและคณะแพทยศาสตร์ มอบหมาย 

• การปฏิบัติงานที่หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
๑. ติดตามการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เรียนรู้ลักษณะ และการดำเนินโรคของผู้ป่วยหัวใจ 

และหลอดเลือดใหญ ่
๒. ศึกษาหลักการขั้นพ้ืนฐาน และฝึกปฏิบัติการตรวจ transthoracic และ transesophageal 

echocardiography 
๓. การศึกษาหลักการขั้นพ้ืนฐาน และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของการทำ 

Exercise stress test, electrophysiology study, cardiac catherization data, EKG 
๔. ติดตามการดูแลผู้ป่วยโรคหวัใจ และหลอดเลือดในหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหวัใจ 
     และในหอผู้ป่วยทั่วไป   
๕. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

• การปฏิบัติงานที่หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๑. ติดตามการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เรียนรู้ลักษณะ และการดำเนินโรคของผู้ป่วยเด็ก

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 
๒. ศึ กษาห ลั กการ พ้ื น ฐานและการแป ลผลการต รวจ  Echocardiography, cardiac 

catherization data, electrophysiology study, EKG 
๓. ติดตามการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก และหอผู้ป่วย

ทั่วไป 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

• การปฏิบัติงานที่หน่วยหัวใจปอดเทียม  
๑. ศึกษาถึงรายละเอียด  หลักการทำงานของเครื่องปอดหัวใจเทียม และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่

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

๒. ศึกษาการให้ cardioplegia  
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๓. ศึกษาการทำงานขั้นพ้ืนฐานของนักปฏิบัติการปอดหัวใจเทียม และการทำงานประสานกับ 
ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย ์

• การปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑. ปฏิบัติงานที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักหลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ในการดูแลผู้ป่วยหลังการ
ผ่าตัดทางหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ร่วมกับศัลยแพทย ์และอายุรแพทย์ ได้แก่ 

- การดูแลทางเดินหายใจ และระบบหายใจ ได้แก่ การใส่ท่อช่วยหายใจในภาวะ
วิกฤต เครื่องช่วยหายใจชนิดต่าง ๆ การปรับเครื่องช่วยหายใจ การเลิกใช้เครื่อง 
ช่วยหายใจ การรักษาด้วยออกซิเจน และ bronchial hygiene therapy เป็นต้น 

- การดูแลประคับประคองระบบหัวใจ และหลอดเลือดโดยการใช้ยา เช่น 
inotropes, vasoconstrictors, vasodilators, antiarrhythmics, nitric oxide 
เป็ นต้น  และอุปกรณ์  เช่น  intraaortic balloon pump, ventricular assist 
device เป็นต้น 

- เฝ้าระวัง วินิจฉัย และรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัด เช่น cardiac 
tamponade, arrhythmia, neurological insults, acute renal failure, 
coagulation disorders, sepsis เป็นต้น การรักษาอาการปวด และการให้ยา
นอนหลับ การดูแลระบบประสาท การให้สารน้ำ และเกลือแร่ การให้สารอาหาร 
และการป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น 

  ๒. ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
• การปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
- ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ โดยมีหน้าที่ 
- ประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึก  
- ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับ cardiac intervention เช่น electrophysiology study 

และ ablation, cardioversion,  ASD device placement, pacemaker placement, 
endovascular stent placement ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

- ดูแลผู้ป่วยหลัง Cardiac intervention ระยะแรกร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร 
• วิชาเลือกเสรี แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ 1 สามารถเลือกไปปฏิบัติงานในที่ตนมีความสนใจ

เป็นพิเศษ เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ และ ปีที่ 2 สามารถเลือกไปปฏิบัติงานในที่ตนมีความสนใจเป็น
พิเศษ เป็นเวลา ๑ เดือน 

6.3. การทำวิจยั ขัน้ตอนการทำงานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร อนุสาขาวิสัญญีวิทยาฯ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทำงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ Retrospective, Prospective หรือ 
cross sectional อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือทำ systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหว่าง
การปฏิบัติงาน ๒ ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วม งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

๑. จุดประสงค์ของการวิจัย 
๒. วิธีการวิจัย 
๓. ผลการวิจัย 
๔. การวิจารณ์ผลการวิจัย 
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๕. บทคัดย่อ 
คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑. เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อน ทั้งในและต่างประเทศ แต่
นำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 

๒. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกคน ควรผ่านการอบรม ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และ good 
clinical practice (GCP) 

๓. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของสถาบัน 
๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดำเนินภายใต้ข้อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ

คำถามวิจัย 
๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 

ส่ิงทีต่้องปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
๑. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดำเนินการทำวิจัยตามข้อตกลง

โดยเคร่งครัด 
๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพ่ือให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ต้องให้สำเนาแก่ผู้ป่วย

หรือผู้แทนเก็บไว้ ๑ ชุด 
๓. ให้ระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในถงึสถานการณ์เข้าร่วมงานวิจัยของผู้ป่วย 
๔. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ ไม่สามารถทำได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น ยกเว้นไดม้ีการระบุ
และอนุมัติในโครงการวิจัย แล้ว และผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง 
และทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย 

๕. กรณีที่โครงการวิจัยกำหนดให้ทำการตรวจหรือรักษาที่เพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ 
หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรักษาผู้ป่วย ให้ดำเนินการแจ้ง คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเพ่ือวางแผนแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบต่อไป 

๖. หากเกิดกรณี อ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์  ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพ้ืนฐาน ๓ ข้อ 
ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 

๖.๑. การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน กับผู้ป่วย 
๖.๒. การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
๖.๓. การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการ ทางการแพทย์
ตามมาตรฐาน 

ขอบเขตความรับผดิชอบ 
 เนื่องจากความสามารถในการทำวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา

ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
การประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้น ภาควิชาวิสัญญีฯ มช. จึงจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกคน เพ่ือช่วยให้คำปรึกษาตั้งแต่การเตรียมโครงร่าง
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การวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทำงานวิจัยและจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือนำส่งเพ่ือนำส่งคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับ
การผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และ ทรวงอก 

กรอบการดำเนินงานวิจัยในระยะเวลา ๒ ปี (๒๔ เดือนของการฝึกอบรม) 
ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้  

เดือนที่  ประเภทกิจกรรม 
๑-๒  เรียนภาคทฤษฎี 
๓  ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั  
๖  จดัทำโครงร่างงานวิจัย 
๗  นำเสนอโครงร่างงานวิจัยแก่คณะกรรมการวิจัยภาควิชาฯ และส่งพิจารณาจริยธรรม 
๙  เก็บข้อมูล 
๑๒                 นำเสนอความกา้วหน้างานวิจัย 
๑๖  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
๑๗  จดัทำรายงานฉบบัร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
๒๒ ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณต์่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ใหท้ำการประเมินผล

สำหรับประกอบการเข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

6.4. จำนวนปีของการฝึกอบรม    ๒ ปี 
            ภาควิชามีการปรึกษากับคณาจารย์ในภาคและมีการปรับระบบการเรียนโดยมีการขยาย เวลาจาก 
๒ ปี เป็นไม่เกิน ๓ ปี เพ่ือให้สามารถพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ให้พร้อม ในกรณีไม่ผ่าน การประเมินเพ่ือเลื่อน
ชั้นปี โดยในระหว่างการฝึกอบรมต้องผ่านประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆ ในแต่ละปีการศึกษาดังสรุปใน โครงสร้าง
และองค์ประกอบการฝึกอบรม ภาควิชาวิสัญญีฯ มช. (ภาคผนวกท่ี ๑๐) 

6.5. การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
            ภาควิชาวิสัญญีฯ มช. มีกระบวนการการออกแบบการจัดการหลักสูตร โดยนำปัจจัยจากภายนอก 
ได้แก่ ความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต กฎระเบียบต่างๆ จาก แพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ กฎหมาย 
เศรษฐกิจ สังคม และ ปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายภายในภาควิชาฯ ทรัพยากร core competency ของ
บุคลากรในภาควิชา และแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ และภาควิชาฯ มาจัดทำกรอบและการ
บริหารหลักสูตร และ มีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจในการจัดการการ ประสานงาน การ
บริหารและการประเมินผลสำหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม โดยมีคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำ
บ้านต่อยอดวิสัญญีฯ มช. (ภาคผนวกท่ี ๑๑) ซึ่งประกอบด้วย  

๑. ประธานหลักสูตร: ปฏิบัติงานทางวิสัญญีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีและได้รับการรับรองจากราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แหง่ประเทศไทย  
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๒. กรรมการในหลักสูตร: ปฏิบัติงานทางวิสัญญีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี คณะกรรมการมีหน้าที่
รับผิดชอบและอำนาจในการจัดการการประสานงานการบริหาร และการประเมินผลสำหรับแต่
ละข้ันตอนของการฝึกอบรม 

๓. หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

6.6. สภาวะการปฏิบัติงาน 
แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดทุกชั้นปี 

▪ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของแพทย์ต่อยอด โดยหน่วยวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอด
เลือดใหญ่และทรวงอก (ภาคผนวกที่ 10) เดือนละ ๒ ครั้ง ในวันพฤหัสบดี เวลา ๑๐.00 -
๑๒.00 น. ได้แก่  

o Problem-based learning discussion (PBLD)  
o Echo review 
o Morbidity and mortality conference  
o Journal club  
o Interdepartment conference  
o Quality assurance activity จำนวน 1 ครั้งต่อเดือน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพของภาควิชาฯ ในวันอังคาร พุธ หรือ พฤหัส เวลา ๐๘.00-๐๙.00 น. 
(ไม่ได้แสดงรายละเอียดในตารางกิจกรรมวิชาการ) 

▪ งานประชุมวิชาการทั้งในระดบัภูมิภาคและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
▪ ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดและนอกห้องผ่าตัด ที่ให้บริการทางวิสัญญี ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด ในวัน

จันทร์ อังคาร พุธ และ ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 07:30 – 16:00 น. 
▪ วันพฤหัสบดีของแตล่ะสัปดาห์ แพทย์ต่อยอดไมต่้องปฏิบัตงิานในห้องผ่าตัด โดย 

- วันพฤหัสที่ 1 และ 3 ของเดือน จดัใหท้ำกิจกรรมทางวิชาการ 
- วันพฤหัสที่ 2 และ 4  ของเดือน จัดให้แพทย์ต่อยอด ใช้เวลาในการค้นคว้า ปรึกษา

อาจารย์ เตรียมเอกสาร หรือ เก็บข้อมูลงานวิจัย 
▪ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประมาณ ๖ ครั้ง/เดือน ตามตารางที่กำหนดไว้ ให้การระงับ

ความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก นอกเวลาราชการ 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์เวร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีชั่วโมงการทำงาน ไม่เกิน 
๒๔-๓๒ ชั่วโมง/ สัปดาห์ และได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาในอัตรา ๑๐,๐๐๐ 
บาท/ เดอืน (ภาคผนวกที่ ๑๒) แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาในระหว่าง
ช่วงเวลา ๐๐:๐๐ - ๐๘:๐๐ น. ให้รายงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณางดการปฏิบัติงานใน
วันดังกล่าว  

▪ สามารถลาหยุดได้ โดยการลาเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างแพทย์ประจำบ้าน และภาควิชาฯ ซึ่ง
ลาพักผ่อนไม่เกิน ๑o วัน/ปี และ ลากิจ/ป่วย รวมไม่เกิน 5 วัน/ปี ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 2o ของ
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วย  

 



22 

 

 

 

 

 

 

6.7. การวัดและประเมนิผล 
     ทางสถาบันจัดให้มีการวัดและประเมินผลแพทย์ประจำบ้านประกอบด้วย 

6.7.1. การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี 
ก. การประเมินระหว่างการฝึกอบรม 

ภาควิชาวิสัญญีฯ มช. จัดให้มีการประเมินระหว่างการฝึกอบรม โดยครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ เจตคติและกิจกรรมทางการแพทย์ (ภาคผนวกที่ ๑๓) รูปแบบและการดำเนินการวัด
ประเมินผลในมติิต่างๆ ดังนี้ 

มิติที ่๑   ภาคปฏิบัติประเมินสมรรถนะ EPA ตามที ่อฝส. กำหนดโดยอาจารย์  
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดขอรับการประเมินการปฎิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเกณฑ์ผ่าน ตั้งแต่
ระดับ ๔ ขึ้นไปตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ และ สถาบันฝึกอบรมกำหนด 
มิติที่ ๒  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน / ไม่ผ่าน)   
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ ๑ ต้องสอบผ่านข้อสอบในภาคทฤษฎี โดยคะแนนมากกว่า minimal passing 
level ของหลักสูตร อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด ใหญ่ และทรวงอก  
( นใเอียดละราย คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด) และใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนชั้นปี ปทย์เป็นแพ ระจำบ้าน
ต่อยอดปีที่ ๒ ในกรณีทีแ่พทย์ต่อยอดสอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ้ำได้ 1 ครั้ง และเกณฑ์ผ่านได้ไม่น้อยกว่า 
minimal passing level 
มิติที ่๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: portfolio 
แพทย์ประจำบ้านต้องจัดทำ portfolio ตามแนวทางที ่อฝส. กำหนด เพ่ือรายงาน ประสบการณ์เรียนรู้   แนว
ทางการปรับปรุงการเรียนที่ได้วางแผนร่วมกันกบัอาจารย์ที่ปรึกษา 
มิติที ่๔  การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
แพทย์ประจำบ้านต้องรายงานความก้าวหน้างานวิจัย แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และบันทึกความก้าวหน้า
ลงในแบบฟอร์มการติดตามงานวิจัย  เพ่ือให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ที่ภาควิชาฯ กำหนด  
มิติที่ ๕  การรว่มกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาวิสัญญี 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ภาควิชาวิสัญญี กำหนดไว้ โดยเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
มิติที่ ๖  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counseling และ anesthesia non- technical skills 
workshop 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้องเข้าร่วม orkshopw   counseling และ anesthesia non-technical skills 
(ANTS) ที่ภาควิชาฯ จัดขึน้และจะต้องได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการฝึกอบรม  
มิติที ่๗  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication skills 
โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน 

แพทย์ประจำบ้านได้รับการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยรวมรายเดือนและแบบประเมิน ๓๖๐ 
องศา ในแง่ทักษะด้าน nalismiosfestechnical skill, pro-kill, noninical scl  และ al & rsoninterpe
communication skill  โดยอาจารย์ และบุคคลากรทีร่่วมปฎิบัติงานด้วย 



23 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั้งหมดของการประเมิน จัดเก็บในแฟ้ม portfolio ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดยผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและภาควิชาวิสัญญีฯ มช. ทำการบันทึกข้อมูลในส่วนที่ เกี่ยวข้องลงใน electronic portfolio 
ตามท่ีราชวิทยาลัยฯ กำหนดในแต่ละปีการศึกษา  

ข. การประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปี 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต้องผ่านการประเมินทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงเจตคติ โดย 
แผนการวัดการประเมินผล 

กิจกรรมที่  วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

เกณฑผ์่าน 

๑ ประเมินจากการสังเกตการณ์ในสถานการณ์
จริง  EPA ๑-9 

๕-๔๘ EPA ต้องได้ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป 

๒ การสอบข้อเขยีนในรูปแบบ MCQ  ๑๒-๔๘ คะแนน≥ minimal passing level 
๓ แบบติดตามการดำเนินวิจัยตามเป้าหมายและ

เวลา 
๑๒-๙๐ ดำเนินได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในหลักสูตร 

และบนัทึกใน portfolio 
๔ - การนำเสนอข้อมูลผู้ป่ วยและอภิปราย

ปัญหาในกิจกรรมทางวิชาการ 
- การสังเกตการปฎิบัติงานในสถานการณจ์รงิ 

๔-๕๒ คะแนนการนำเสนออยู่ในเกณฑ์ระดับ 
“ดี” ขึ้นไป 
คะแนนแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดี” ขึน้ไป 

๕ แบบประเมินทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค ANTS 
(non-technical skills) 

๕-๕๒ ประเมิน EPA และ DOP 
ประเมินแบบบันทึก ๓๖๐ องศา 

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

๔-๕๒ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๘๐ 

 
          เกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี  

๑) ภาคทฤษฎี  
▪ ผ่านเกณฑ์การสอบทั้งในภาคทฤษฎี สำหรับ in-training examination ในการสอบแต่ละครั้ง 

(ภาคผนวกท่ี ๑๔) 
▪ ผ่านเกณฑ์การสอบภาคทฤษฎี ของหลักสูตร อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอด

เลือดใหญ่ และทรวงอก เพ่ือประเมินวิชาความรู้พ้ืนฐาน และความก้าวหน้า เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรมในชั้นปีที ่๑ โดยกำหนดเกณฑ์การสอบผ่านทีร่อ้ยละ ๖๐  

๒) ภาคปฏิบัติ  
▪ ผ่านเกณฑ์การประเมินของ EPA & DOP ดังที่ระบุไว้  

๓) เจตคติ  
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▪ จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๔) ความประพฤต ิ 
▪ ต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติของแพทย์ทีดี่ (ภาคผนวกท่ี ๑5) ไม่ทำผิดร้ายแรงตามข้อบังคับ

แพทยสภาว่าด้วย การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาคผนวกที ่๑6) 

การอุทธรณผลประเมิน กรณีที่ผู้สอบมีขอสงสัยในผลประเมิน สามารถยื่นอุทธรณผลประเมินตาม
ขั้นตอน (ภาคผนวก 17 และ 18) เพ่ือทำการตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินภายใน 5 วันทำ
การ นับจากการประกาศผลสอบแต่ละครั้ง 

6.7.2. การวัดและประเมินผลเพื่อจบการฝกอบรมหลักสูตรของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

▪ ผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝก อบรม 
▪ ดําเนินการเก็บรายละเอียดประสบการณการเรียนรูภาคปฏิบัติได้ครบถ้วนตามท่ี

หลักสูตรกําหนด 
▪ ผานการประเมิน ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ เจตคติ 
▪ ดำเนินการวิจัยสำเร็จ และเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ 

6.7.3. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาวิชาวิสัญญีวิทยาสําหรับการผาตัด หัวใจ 
หลอดเลือดใหญ และทรวงอก ของแพทยสภา 

การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
▪ สอบผ่านตามเกณฑท์ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกชั้นปี  
▪ ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรทั้ง ๒ ชั้นปีสำหรับแพทย์ประจำบ้าน โดยมี

ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในแต่ละชั้นปี 
▪ ภาควิชาวิสัญญีฯ เหน็สมควรให้ส่งสอบวุฒบิัตรฯ ได้ 

2) เอกสารประกอบการสอบ (ภาคผนวกท่ี ๑9) (ภาคผนวกท่ี 20)    
▪ เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามท่ีกำหนด  
▪ บทความงานวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
▪ เอกสารรบัรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน   

3) วิธีการประเมินประกอบด้วย 
▪ การสอบข้อเขียน คือ การสอบปรนัย (multiple choice questions) เพ่ือประเมินวิชา

ความรูพ้ื้นฐานและความกา้วหน้า เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑ 
▪ การประเมินภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 

ก.  การสอบปากเปล่า เพ่ือประเมินความรู้ การส่งตรวจและการแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา รวมทั้งทัศนคติ เมื่อ
สิ้นสุดการฝึกอบรมชั้นปีที่ ๒ 
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ข. ผลการปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  
▪ การประเมินผลงานวิจัย  

4) เกณฑ์การตัดสิน 
        ใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๐ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หรือโดยอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอด
เลือดใหญ่ และทรวงอก  
       4.1. กรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปี ๑ สอบไม่ผ่านภาคทฤษฎีสามารถสอบแก้ตัวได้ ๒ 
ครัง้ในระยะเวลา ๓ ปี ถ้ายังไมผ่่านจะหมดสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ   
       4.2. กรณีที่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติสามารถสอบแก้ตัวได้ ๒ ครั้ง ในระยะเวลา ๓ ปี ถ้ายัง
ไม่ผ่านจะหมดสิทธิ์สอบ 

**หมายเหตุ:  ในกรณีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสงสัยผลของการประเมิน ต้องการอุทธรณ์
สามารถยื่นคำร้องผ่านราชวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลา ๑๔ วัน หลังประกาศผลของ
คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ 

๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  
7.1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว  เป็นสมาชิกของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร หรือหนังสือรับรองจากแพทยสภาแสดงความรู้ความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยาทั่วไป 

2) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันต่างประเทศที่เทียบเท่าคุณสมบัติ
ในข้อ 1 โดยการรับรองของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 

3) เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในสาขาวิสัญญีวิทยา 
4) เป็นผู้มีสิทธิสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา 

(กรณีที่สอบวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร เพ่ือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญี
วิทยาไม่ได้ ให้ถือว่าไมผ่่านการคัดเลือก) 

7.1.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะ
ทาง 

7.2. เกณฑก์ารคัดเลือก  
7.2.1. แต่งตัง้กรรมการการคัดเลือกประกอบด้วย อาจารย์ประจำอย่างน้อย ๔ ท่าน 
7.2.2. ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกก่อนการสัมภาษณ์ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑก์ารประเมิน 
7.2.3. เกณฑก์ารประเมิน (ผ่านคอื > ร้อยละ ๖0) ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  

7.2.3.1. ความจำเป็นของต้นสังกัด (รอ้ยละ 1๐) 
7.2.3.2. ความรู้ทางวิสัญญี (ร้อยละ 5) 
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7.2.3.3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 5) 
7.2.3.4. ทักษะการตอบคำถาม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ( ร้อยละ 25) 
7.2.3.5. ความรู้พ้ืนฐานทางการวิจัย (ร้อยละ 15) 
7.2.3.6. บุคลิกภาพ (รอ้ยละ 10) 
7.2.3.7. ประเด็นอ่ืน ได้แก่ คะแนนผลการเรียนสะสมเฉลี่ย (GPA) หลักสูตร

แพทยศาสตร์ ประสบการณ์การทำงานและการสอน เป็นต้น  (ร้อยละ 
30) 

7.2.4. การประกาศผลการคัดเลือก  ภาควิชาจะทำการประกาศผลการคัดเลือกภายใน 1 
วัน หลังจากวันที่สัมภาษณ์ โดยแจ้งผลการสัมภาษณ์ผ่านทาง email 

7.2.5. การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยในกระบวนการและผลการ
คัดเลือก สามารถสอบถามจากหัวหน้าภาควิชา โดยติดต่อผ่านเลขานุการภาควิชา  
และ หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ สามารถเขียนคำร้องเพ่ืออุทธรณ์ผลการคัดเลือก
ด้วยตนเอง หรือ download คำร้องการอุทธรณ์ จาก website ของภาควิชา และ
ส่งมาที่ภาควิชา ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากประกาศผลการสอบคัดเลือก  

7.3. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ภาควิชาฯ ปฏิบัติตามกฎราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้

ในสัดส่วนปีละ ๑ คน ต่อจำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ๒ คน รวมทั้งต้องมีงานบริการต่อจำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ๑ คน ตามท่ีกำหนดตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงจำนวนศักยภาพในการฝึกอบรม 

 
งานบริการ 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ต่อ 
จำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  (ยรา /ปี) 
๑:๒ ๒:๔ ๓:๖ ๔:๘ 

จำนวนผู้ป่วยทีไ่ด้รับการระงับความรู้สึกเพ่ือการผ่าตัด
หัวใจ (ราย/ปี) 

๑๕๐ ๓๐๐ ๔๕๐ ๖๐๐ 

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพ่ือการผ่าตัด
ทรวงอก (ราย/ปี) 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ 

จำนวนผู้ป่วยที่ไดร้บัการระงับความรู้สึกเพ่ือการผ่าตัดหลอด
เลือดใหญ่ (ราย/ปี) 

๑๕ ๓๐ ๔๕ ๖๐ 

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพ่ือทำหัตถการในห้อง
ตรวจสวนหัวใจ (ราย/ปี) 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ 

ภาควิชาฯ ผ่านการประเมินการเพ่ิมศักยภาพในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ทำให้สามารถรับผู้สมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ ๒ คนต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจำนวนอัตราการรับสมัคร อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม  
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8. อาจารยผู้์ให้การฝึกอบรม  

8.1. คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม  
     ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ เพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการ ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยาสําหรับการผาตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ และ ทรวงอก และปฏิบัติงานด้าน
การระงับ ความรู้สึกอย่างน้อย ๕ ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ และทำงานด้านการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๓ ปี 

8.2. คุณสมบัติและจำนวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
8.2.1. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ภาควิชาฯ กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมตามเกณฑ์  ดังนี้ 
▪ ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
▪ ได้รับวุฒิบัตร เพ่ือแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญี

วิทยา 
▪ มีคุณธรรม ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
▪ มีความสามารถทัง้ดา้นวิชาการและการปฏิบัติงานในฐานะวิสัญญีแพทย์   
▪ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 
▪ มีความสามารถดา้นการทำวิจัยและมีจรรยาบรรณนักวิจัย 
▪ มีความรับผิดชอบที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน สังคมและประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ศิษย์

และบุคคลทั่วไป 
หมายเหตุ: รายชื่ออาจารย์พร้อมวุฒิการศึกษาแสดงใน ภาคผนวกท่ี ๒1 

8.2.2. จำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
  ภาควิชามีอาจารย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรและปฏิบัติงานเต็มเวลาจำนวน ๗ คน ซึ่งสามารถให้การ
ฝึกอบรมแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจำนวน ๒ คนต่อปี โดยมีแนวทางการคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมดังแสดงใน ภาคผนวกท่ี ๒2 

หนา้ทีค่วามรับผิดชอบต่อคณะและภาควิชา 
คณะแพทยศาสตร์ มีการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ (ตำแหน่งประเภท วิชาการ) ตามการคิด

ภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  คือ มีภาระงานขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 
๓๕ ชั่วโมงทำงาน/ สัปดาห์ โดยม ี

▪ การเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงทำงาน/ สัปดาห์ 
▪ งานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมงทำงาน/ สัปดาห์ 
▪ งานบริการวิชาการ พัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง

ทำงาน/ สัปดาห์ 
▪ งานอ่ืนๆที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 หน้าที่ของอาจารย์ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย มีบทบาทและหน้าที่ในการสร้างบัณฑิตให้เป็นไปตาม ที่คณะและมหาวิทยาลัย

กำหนด โดยมีหน้าที่ครอบคลุมงานต่างๆ รวม ๘ ด้าน คือ 
๑. งานสอน (รวมงานวัดผลและประเมนิผล) 
๒. งานวิจัย  
๓. งานบริการวิชาการแก่สังคม  
๔. งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
๕. การพัฒนาตนเอง  
๖. งานบริหาร  
๗. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๘. งานอ่ืน ๆ 

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป 
๑. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

นักศึกษา 
๒. ติดตาม ดูแลและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ (การเรียน การทำวิจัยและการดำรง ชีวิต) แก่แพทย์

ประจำบ้านในความดูแล 
๓. สื่อสารและประสานงานกับอาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกอบรม ในกรณีที่ แพทย์ประจำบ้าน ใน

ความดูแลมีปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ และภาควิชาฯ 
๔. รักษาความลับของปัญหาในกรณีที่ปัญหานั้นอาจส่งผลกระทบด้านจิตใจ และสังคม ต่อแพทย์

ประจำบ้านต่อยอด 
หนา้ที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

๑. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา 

๒. ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการทำวิจัยแก่แพทย์ประจำบ้านในความดูแล 
๓. ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือด้านการทำวิจัยตลอดช่วงเวลาการฝึกอบรม 
๔. สื่อสารและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ การฝึกอบรม ในกรณีที่

แพทย์ประจำบ้านในความดูแลมีปัญหา ที่ต้องได้รบัการช่วยเหลือ จากอาจารย์และภาควิชาฯ 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
 ห้องนารีศรี มหารักขกะ – พิสิฏฐ์ โนตานนท ์สำหรับการบรรยาย การสัมมนาหรืออภิปราย การเรียน
กลุ่มย่อย สามารถบรรจุคนได้ประมาณ ๓๐ คน 

๑) ห้องบรรยาย 2 หน้าห้องผ่าตัด 3 อาคารบุญสม มาร์ติน สามารถจุคนได้ประมาณ 15 ทีน่ั่ง 
๒) ห้องปฏิบัติการการให้ยาระงับความรู้สึก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ใช้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล จำนวน 

๒๘ หอ้ง เพื่อใช้เรียนภาคปฏิบัติการ  
๓) ห้องปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยหลังการให้ยาระงับความรู้สึก ภาควิชาวิสัญญีวิทยาใช้ห้องพักฟ้ืน หลัง

การผ่าตัดของโรงพยาบาลจำนวน ๓ หอ้ง  เพ่ือใช้เรียนภาคปฏิบัติการ  
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๔) ห้องปฏิบัติการการให้การระงับปวดในคลินิคระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยาใช้ห้องตรวจ ผู้ป่วยนอก 
อาคารศรีพัฒน์ จำนวน ๔ ห้อง  และห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลจำนวน ๑ ห้อง  เพ่ือใช้เรียน
ภาคปฏิบัติการ  

๕) ห้องสมุด นอกเหนือจากห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ที่มีอยู่ ณ อาคารเรียนรวมแล้วภาควิชาฯ มี
ห้องสมุดอีกจำนวน ๒ ห้อง บรรจุตำราวิสัญญีวิทยาทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่ทันสมัย เพ่ือให้
อาจารย์ แพทย์ประจำบา้นและนกัศึกษา สามารถค้นคว้าหาความรูไ้ด้ด้วยตนเองตลอดเวลา 

๖) ห้องข้อมูล เพ่ือดำเนินการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญี ต้ังอยู่ ณ ห้องผ่าตัด 
อาคารบุญสม มาร์ติน ชั้น M 

๗) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ เปิดให้ทุกภาควิชาและหน่วยงานใช้ระบบเครือข่าย ใยแก้วนำ
แสง ที่เชื่อมโยงอาคารต่างๆ ภายในคณะฯ ด้วยความเร็วในการเชื่อมต่อ ๑ Gbps และเชื่อมโยง
ระบบ Internet ภายนอกด้วย Bandwidth ขนาด ๘ Mbps นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับระบบ
เครือข่ายใยแก้วนำแสงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายภายนอก
ของมหาวิทยาลัยและโครงข่าย UNINET ได้ด้วย และมีระบบ Remote Access ๓๒ คู่สาย ทำให้
อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาสามารถศึกษา หาความรู้เพ่ิมเติมได้สะดวกและทันสมัย
ยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้จัดเตรียม เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบโดยตรง
และแบบไร้สาย ติดตั้งที่ห้องสมุด หอ้งพักอาจารย์ ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน ห้องธุรการ ห้องผ่าตัด 
ห้องพักฟ้ืน หอผู้ป่วย และที่หอพัก  

๘) ห้องพักอาจารย์ จำนวน ๖ ห้อง ตั้งอยู่ ณ ห้องผ่าตัด อาคารบุญสม มาร์ติน  ชั้น ๒ ชั้น ๓ และ 
อาคารศรพัีฒน์ ชั้น ๓ 

๙) หอ้งพักแพทย์ประจำบ้าน จำนวน ๓ ห้อง ตั้งอยู่ ณ ห้องผ่าตัด อาคารบุญสม มาร์ติน ชั้น ๒ และ ๓, 
อาคารศรีพัฒน์ ชั้น ๓ 

๑๐) ระบบโทรศัพท์ สามารถติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ภายในที่ติดต้ัง ณ ห้องพักอาจารย์ ห้องพัก
แพทย์ประจำบ้าน ห้องธุรการ ห้องผ่าตัด ห้องพักฟ้ืน หอผู้ป่วย และที่หอพัก โดยทุกสายสามารถ
ติดต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนกับคณะแพทยศาสตร์ไว้แล้ว ทำให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อ 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 ภาควิชาฯ ดำเนินการให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและอาจารย์ประเมินแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตร

ทุกปลายปีการศกึษาโดยครอบคลุม 
▪ พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/ หลักสตูร 
▪ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
▪ แผนการฝึกอบรม 
▪ ขั้นตอนการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
▪ การวัดและประเมินผล 
▪ พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
▪ ทรพัยากรทางการศึกษา 
▪ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
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 นอกจากนี้ ยังดำเนินการหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต และ
วิสัญญีแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ทำงานประมาณ ๑ ปี ในการประเมินการฝึกอบรม/
หลักสูตร 
11. การทบทวน / พัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรม  

 หลังจากได้ข้อมูลการประเมินหลักสูตร จะนำเข้าประชุมในกรรมการและวิเคราะห์สรุปเป็นข้อดีและ
ข้อควรปรับปรุงนำเสนอในที่ประชุมอาจารย์ประจำหน่วยและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพ่ือการพัฒนา ใน
อนาคตทุกปลายปีการศึกษา 

11.1. การทบทวนการจดัการเรียนการสอน 
1. ผลการประเมินจากแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกคน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปี

ละ 1 ครัง้ 
2. ตัวแทนแพทย์ประจำบ้านตอ่ยอด ร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง 
3. ผลการประเมินจากภายนอก มาพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
11.2. การทบทวนผลลัพธ์ของหลักสูตร 

1. กำหนดให้มีการทบทวนผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของหลักสูตรฯ 
ทุกปีเมื่อจบการศึกษา และ ปรับปรุงหลักสูตร 

2. เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพ ภายในและปรับปรุงหลักสูตร 
3. เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพ ภายนอกและปรับปรุงหลักสูตร 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
▪ ภาควิชาฯ บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆได้แก่การรับ

สมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผลและผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์และเมื่อจบการฝึกอบรม ที่ภาควิชาวิสัญญี
วิทยา คณะแพทยศาสตร ์มช. จะเป็นผู้การออกประกาศนียบัตรรับรอง การสำเร็จการฝึกอบรม 

▪ ภาควิชาฯ กำหนดให้คณะกรรมการฝึกอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจในการบริหาร จัดการ
งบประมาณของแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านการฝึกอบรม 

▪ ภาควิชาฯ จัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุน ที่ดีและใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม  

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. มีการประเมินสถาบันฝึกอบรมและ มีการประกัน

คุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
13.1. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรม จะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในทุกป ี
13.2. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคณุภาพ

จากคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี 
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รายนามคณะอนุกรรมการจัดทำเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจำบ้าน 
ต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรบัการผ่าตัดหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบบั พ.ศ. 2563 
 

1.  รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์ ประธานอนุกรรมการ 
2.  รศ.พญ.วริยา สุขุประการ รองประธานอนุกรรมการ 
3.  รศ.พญ.นุชนารถ บุญจึงมงคล อนุกรรมการ 
4.  รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ หลอ่สมฤดี อนุกรรมการ 
5.  รศ.พญ. อานันท์ชนก ศฤงคารินกุล อนุกรรมการ 
6.  ผศ.นพ.กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ ์ อนุกรรมการ 
7.  ผศ.นพ.อาทิตย์ เสมอเชื้อ อนุกรรมการ 
8.  นพ.ภาณวุัฒน์ ลาภพิเศษพันธุ์ อนุกรรมการ 
9.  ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวกหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ  
ภาควิชาวิสัญญีฯ มช. พ.ศ. ๒๕๖3  

 
 

ภาคผนวกท่ี  
๑ Assessment of clinical skills, procedural skills and entrusable 

professional activity 
๒ แบบประเมนิปฎิบัติงานรายเดือน 
๓ แบบประเมินกิจกรรมทางวิชาการ 
๔ แบบประเมินการสอบแบบปากเปล่า 
๕ แบบประเมิน 360 องศา 
๖ ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 
๗ เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ต่อ

ยอด เพ่ือวุฒบิัตรฯ ราชวทิยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ๒๕๖2 
๘ หลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยของผู้เขา้รับการ

ฝึกอบรม 
๙ โรคหรือภาวะของผู้ป่วยและหัตถการทางวิสัญญี 

๑๐ โครงสร้างและองค์ประกอบการฝึกอบรม 
๑๑ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
๑๒ ประกาศค่าตอบแทนนอกเวลา 
๑๓ รูปแบบและการดำเนินการวัดประเมินผล 
14 เกณฑ์การประเมินการเลื่อนชั้นและสอบวุฒิบัตร 
๑5 ข้อพงึปฏิบัติของแพทย์ทีดี่ 
๑6 การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ๒๕๔๙ 
๑7 แนวทางการอุทธรณ์ผลการประเมนิแพทย์ประจำบ้าน 
๑8 แบบคำร้องขออุทธรณ์ผลการประเมินของแพทย์ประจำบ้าน 
๑9 หลักฐานประกอบการขอหนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญใน

การประกอบ วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอด
เลือดใหญ่ และทรวงอก 

20 แบบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิสัญญีวิทยา  
สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

๒1 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ขอเปิดฝึกอบรม 
๒2 แนวทางการคัดเลือกอาจารย์ 
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ภาคผนวกที่ ๑ 

Assessment of clinical skills, procedural 
skills and entrusable professional activity 
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ภาคผนวกที ่ ๑ 
Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrustable Professional Activity 
Entrustable Professional Activity in Cardiovascular and Thoracic Anesthesia 

1. Provide preanesthetic evaluation and preparation 
2. Provide plan and conduct of anesthesia 
3. Use and interpret anesthetic monitoring and equipment 
4. Provide intra and post anesthetic care 
5. Manage airway 
6. Demonstrate technical skills 
7. Manage crisis situation   
8. Manage peri-anesthetic / peri-procedural complications  
9. Demonstrate communication and team working skills 
10. Demonstrate professionalism and non-technical skills 

Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrustable Professional Activity 
1. 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 surgery 
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 Comphresensive 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   
DOP 6 Fiberoptic bronchoscopic examination for lung separation  
DOP 7 Handover skill and advice and communication with patients and family   
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EPA DOP and selection for assessment of clinical skills  

Selection for 
assessment of 
clinical skills  

EPA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EPA 1 • • • • • • • • • • 
EPA 2 • • • • • • • • • • 
EPA 3 • • • • • • • • • • 
EPA 4 • • • • • • • • • • 
EPA 5 • • • • • • • • • • 
EPA 6 • • • • • • • • • • 
EPA 7 • • • • • • • • • • 
EPA 8 • • • • • • • • • • 
EPA 9 • • • • • • • • • • 

 DOP 
assessment of 
clinical skills 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DOP 1 • • • •  • • • • • 
DOP 2 • • • •  • • • • • 
DOP 3 • • • •  • • • • • 
DOP 4 • • • •  • • • • • 
DOP 5 • • • •  • • • • • 
DOP ๖ • • • • • • • • • • 
DOP ๗ • • • •  • • • • • 

 
ระดับการประเมิน entrustment professional activity 

ระดับ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
ระดับ ๒ ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
ระดับ ๓ ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
ระดับ ๔ ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
ระดับ ๕ ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
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Milestones of assessment of clinical skills, procedural skills for EPA and DOPS 
 

EPA Fellow ๑ Fellow ๒ 
1. Anesthesia for Coronary artery bypass graft surgery Level ๔ Level ๔ 
2. Anesthesia for valvular heart surgery Level ๔ Level ๔ 
3. Anesthesia for Transcatheter aortic valve implantation  Level ๔ 
4. Anesthesia for Transaortic endovascular repair Level ๔  
5. Anesthesia for thoracic aortic surgery  Level ๔ 
6. Management of one-lung ventilation Level ๔  
7. Anesthesia Pediatric closed heart surgery Level ๔  
8. Anesthesia for simple pediatric open heart surgery Level ๔  
9. Anesthesia for complex pediatric open heart surgery  Level ๔ 

DOP Fellow ๑ Fellow ๒ 
๑. Basic TEE Level ๔  
๒. Comprehensive TEE  Level ๔ 
๓. Central line insertion: wt > 10 kg Level ๕  
๔. Central line insertion: wt ≤ 10 kg  Level ๔ 
๕. Spinal drainage for aortic surgery Level ๔  
๖. Fiberoptic bronchoscopic examination for lung separation Level ๕  
๗. Handover skill, advice and communication skill with patients 

and family 
Level ๕  
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Assessment of Clinical Skills and EPA ๑ : Anesthesia for coronary artery bypass graft 
surgery 
1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA ๑ 

1. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ไม่ครบถ้วน 
2. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน 
3. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหาและข้อความระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัด

และการระงับความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน 
4. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังให้ครบทุกด้าน 

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA ๑ 
1. พบจุดบกพร่องที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย 
2. พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 
3. สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสําหรับการผ่าตัดได้ดี 

3. Choice of anesthesia EPA ๒ 
1. ไมท่ราบว่าควรใช้อะไร 
2. เลือกได ้แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก 
3. เลือกได ้และทราบข้อดี ข้อเสีย 
4. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

4. ระบุประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ป่วย พยาธิสภาพของโรค และ การผ่าตัด ที่ควรพิจารณาก่อนการให้ยาระงับ
ความรู้สึก EPA ๒ 
1. ระบุประเด็นที่เก่ียวข้องไม่ครบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
2. ระบุประเด็นทีเ่กี่ยวข้องเกือบครบ ขาดรายละเอียดเพียงเล็กน้อย 
3. ระบปุระเด็นได้ครบถ้วน แต่ไม่นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 
4. ระบุประเด็นได้ครบถ้วน นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 

5. การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์เฝ้าระวัง และ ยา สำหรับการระงับความรู้สึก EPA๓ 
1. ขาดอุปกรณ์และยาที่สำคัญ ทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 
2. ขาดอุปกรณแ์ละยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 
3. มีอุปกรณ์และยาท่ีครบตามมาตรฐาน  
4. เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม สำหรับแก้ปัญหาทีอ่าจเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. การให้ยาระงับความรู้สีกในช่วง induction EPA ๒,๔,๖ 
1. ไม่ทราบชนิดและขนาดของยาที่เหมาะสม 
2. ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม 
3. สั่งยาได้อย่างเหมาะสม 

7. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction / intubation EPA ๔,๖ 
1. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
2. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
3. สามารถปรับยา และ ventilator จน stable hemodynamic และ ventilation ภายใน 3 นาที  
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8. การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth, fluid and 
transfusion management)   EPA ๔,๖,๗,๘  
1. ทำงานไม่ถูกข้ันตอน ผิดพลาดในจุดที่สำคัญ 
2. ทำงานผิดพลาดบ้างในบางจุด 
3. ทำงานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน 
4. ทำงานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน เตรียมป้องกันและแก้ไข 

9. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด    EPA ๔,๖,๘ 
1. ไม่ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication 
2. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้บางส่วน 
3. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ไดค้รบถ้วน 

10. การวางแผนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป ICU  EPA ๔, ๙ 
1. ไม่ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการเคลื่อนย้าย  
2. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยไม่ครบก่อนการเคลื่อนย้าย  
3. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรอื ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบ แต่ยังไมร่าบรื่น 
4. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบก่อนการเคลื่อนย้าย และ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความราบรื่น 
11. การส่งต่อข้อมูลที่ ICU    EPA ๔,๙  

1. ส่งต่อข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
2. สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไมต่ระหนักถึงปัญหา 
3. สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะทีต้่องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

12. การสื่อสารกบัผู้ป่วย    EPA ๙  
1. ไมส่ื่อสารกับผู้ป่วย 
2. สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
3. สื่อสารกบัผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
4. สื่อสารกบัผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

13. การสื่อสารกับผู้รว่มงาน   EPA ๙,๑๐ 
1. ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
2. สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 
3. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ่ 
4. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

14. การตระหนักถึงสถานการณ์และปญัหาทีเ่กิดขึน้  EPA ๗ 
1. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้ 
2. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
3. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่

เหมาะสม 
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Assessment of Clinical Skills and EPA 2: Anesthesia for valvular heart surgery 

1. การประเมินผู้ป่วยกอ่นผ่าตัด EPA ๑ 
1. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ไม่ครบถ้วน 
2. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน 
3. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหาและข้อความระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัด

และการระงับความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน 
4. ตรวจรา่งกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังให้ครบทุกด้าน 

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA ๑ 
1. พบจุดบกพร่องที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย 
2. พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 
3. สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสําหรับการผ่าตัดได้ดี 

3. Choice of anesthesia EPA ๒ 
1. ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร 
2. เลือกได ้แตไ่มส่ามารถบอกเหตุผลที่เลือก 
3. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสีย 
4. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

4. ระบุประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ป่วย พยาธิสภาพของโรค และ การผ่าตัด ที่ควรพิจารณาก่อนการให้ยาระงับ
ความรู้สึก EPA ๒ 
1. ระบุประเด็นที่เก่ียวขอ้งไม่ครบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
2. ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องเกือบครบ ขาดรายละเอียดเพียงเล็กน้อย 
3. ระบปุระเด็นได้ครบถ้วน แต่ไม่นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 
4. ระบุประเด็นได้ครบถ้วน นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 

5. การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์เฝ้าระวัง และ ยา สำหรับการระงับความรู้สึก EPA ๓ 
1. ขาดอุปกรณ์และยาที่สำคัญ ทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 
2. ขาดอุปกรณ์และยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 
3. มีอุปกรณ์และยาท่ีครบตามมาตรฐาน  
4. เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพิม่ สำหรับแก้ปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

6. การให้ยาระงับความรู้สีกในช่วง induction EPA ๒,๔,๖ 
1. ไม่ทราบชนิดและขนาดของยาที่เหมาะสม 
2. ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม 
3. สั่งยาไดอ้ย่างเหมาะสม 

7. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction / intubation EPA ๔,๖ 
1. ปล่อยให้เกดิ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
2. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
3. สามารถปรับยา และ ventilator จน stable hemodynamic และ ventilation ภายใน 3 นาที  
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8. การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth, fluid and 
transfusion management) EPA ๔,๖,๗,๘  
1. ทำงานไม่ถูกข้ันตอน ผิดพลาดในจุดที่สำคัญ 
2. ทำงานผิดพลาดบ้างในบางจุด 
3. ทำงานได้ราบรื่นทุกข้ันตอน 
4. ทำงานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เตรียมป้องกันและแก้ไข 

9. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด EPA ๒,๔ 
1. ไม่ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication 
2. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้บางส่วน 
3. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ไดค้รบถ้วน 

10. การวางแผนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป ICU EPA ๔, ๙ 
1. ไม่ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการเคลื่อนย้าย  
2. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรอื ความพร้อมของผู้ป่วยไม่ครบก่อนการเคลื่อนย้าย  
3. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบ แต่ยังไมร่าบรื่น 
4. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบก่อนการเคลื่อนย้าย และ 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความราบรื่น 
11. การส่งต่อข้อมูลที่ ICU EPA ๔,๙  

1. ส่งต่อข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
2. สามารถส่งต่อขอ้มูลได้ แตไ่ม่ตระหนกัถึงปัญหา 
3. สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

12. การสื่อสารกับผู้ป่วย EPA ๙ 
1. ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย 
2. สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
3. สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเหน็อกเห็นใจ 
4. สื่อสารกบัผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แสดงใหเ้ห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

13. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  EPA ๑๐ 
1. ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
2. สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 
3. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ่ 
4. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

14. การตระหนักถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึน้  EPA ๗ 
1. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปญัหาที่เกดิขึ้น 
2. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
3. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่

เหมาะสม 
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Assessment of Clinical Skills and EPA 3: Transcatheter aortic valve implantation 

1. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA ๑ 
1. พบจุดบกพร่องที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย 
2. พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 
3. สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสําหรับการผ่าตัดได้ด ี

2. Choice of anesthesia EPA ๒ 
1. ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร 
2. เลือกได ้แต่ไมส่ามารถบอกเหตุผลที่เลือก 
3. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสีย 
4. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

3. ระบุประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ป่วย พยาธิสภาพของโรค และ การผ่าตัด ที่ควรพิจารณาก่อนการให้ยาระงับ
ความรู้สึก EPA ๒ 

1. ระบุประเด็นที่เก่ียวข้องไม่ครบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
2. ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องเกือบครบ ขาดรายละเอียดเพียงเล็กน้อย 
3. ระบปุระเด็นได้ครบถ้วน แต่ไม่นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 
4. ระบปุระเด็นได้ครบถ้วน นำไปสู่การวางแผนในการใหย้าระงับความรู้สึก 

4. การเตรียมอปุกรณ์ อุปกรณ์เฝ้าระวัง และ ยา สำหรับการระงับความรู้สึก EPA ๓ 
1. ขาดอุปกรณ์และยาที่สำคัญ ทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 
2. ขาดอุปกรณ์และยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 
3. มีอุปกรณ์และยาท่ีครบตามมาตรฐาน  
4. เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณแ์ละยาเพ่ิม สำหรบัแก้ปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

5. การให้ยาระงับความรู้สีกในช่วง induction EPA ๒,๔,๖ 
1. ไม่ทราบชนิดและขนาดของยาที่เหมาะสม 
2. ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม 
3. สั่งยาไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction / intubation EPA ๔,๖ 
1. ปล่อยให้เกดิ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
2. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
3. สามารถปรับยา และ ventilator จน stable hemodynamic และ ventilation ภายใน 3 นาท ี 

7. การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth, fluid and 
transfusion management) EPA ๔,๖,๗,๘  

1. ทำงานไม่ถูกข้ันตอน ผิดพลาดในจุดที่สำคัญ 
2. ทำงานผิดพลาดบ้างในบางจุด 
3. ทำงานได้ราบรื่นทุกข้ันตอน 
4. ทำงานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน เตรียมป้องกันและแก้ไข 

8. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด EPA ๒,๔ 
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1. ไม่ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication 
2. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้บางส่วน 
3. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้ครบถว้น 

9. การวางแผนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป ICU EPA ๔, ๙ 
1. ไม่ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการเคลื่อนย้าย  
2. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรอื ความพร้อมของผู้ป่วยไม่ครบก่อนการเคลื่อนย้าย  
3. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพรอ้มของผู้ป่วยได้ครบ แต่ยังไม่ราบรื่น 
4. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบก่อนการเคลื่อนย้าย และ 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความราบรื่น 
10. การส่งต่อข้อมูลที่ ICU EPA ๔,๙  

1. ส่งต่อข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
2. สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 
3. สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

11. การสื่อสารกับผู้ป่วย EPA ๙ 
1. ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย 
2. สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
3. สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
4. สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

12. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  EPA ๑๐ 
1. ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
2. สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 
3. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ่ 
4. สื่อสารกับผู้ร่วมงานไดช้ัดเจนและถกูต้องตลอดเวลา 

13. การตระหนักถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึน้  EPA ๗ 
1. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกดิขึ้น 
2. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
3. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่

เหมาะสม 
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Assessment of Clinical Skills and EPA ๔ : Anesthesia for Thoracic endovascular aortic 
repair   

1. การประเมินผู้ป่วยกอ่นผ่าตัด EPA ๑ 
๑. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ไม่ครบถ้วน 
๒. ตรวจรา่งกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน 
๓. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหาและข้อความระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัด

และการระงับความรู้สึกได้ แตไ่ม่ครบถ้วน 
๔. ตรวจรา่งกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังให้ครบทุกด้าน 

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA ๑ 
๑. พบจุดบกพร่องที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย 
๒. พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 
๓. สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสําหรับการผ่าตัดได้ดี 

3. Choice of anesthesia EPA ๒ 
๑. ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร 
๒. เลือกได ้แต่ไมส่ามารถบอกเหตุผลที่เลือก 
๓. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสีย 
๔. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกดิขึน้ มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

4. ระบุประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ป่วย พยาธิสภาพของโรค และ การผ่าตัด ที่ควรพิจารณาก่อนการให้ยาระงับ
ความรู้สึก EPA ๒ 
๑. ระบุประเด็นที่เก่ียวข้องไม่ครบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
๒. ระบุประเด็นที่เกีย่วขอ้งเกือบครบ ขาดรายละเอียดเพียงเล็กน้อย 
๓. ระบปุระเด็นได้ครบถ้วน แต่ไม่นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 
๔. ระบุประเด็นได้ครบถ้วน นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 

5. การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์เฝ้าระวัง และ ยา สำหรับการระงับความรู้สึก EPA ๓ 
๑. ขาดอุปกรณ์และยาที่สำคัญ ทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 
๒. ขาดอุปกรณ์และยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 
๓. มีอุปกรณ์และยาท่ีครบตามมาตรฐาน  
๔. เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม สำหรับแก้ปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

6. การให้ยาระงับความรู้สีกในช่วง induction EPA ๒,๔,๖ 
๑. ไม่ทราบชนิดและขนาดของยาทีเ่หมาะสม 
๒. ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม 
๓. สั่งยาไดอ้ย่างเหมาะสม 

7. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction / intubation EPA ๔,๖ 
๑. ปล่อยให้เกดิ unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
๒. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic หรอื hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
๓. สามารถปรับยา และ ventilator จน stable hemodynamic และ ventilation ภายใน 3 นาที  
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8. การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth, fluid and 
transfusion management) EPA ๔,๖,๗,๘  
๑. ทำงานไม่ถูกข้ันตอน ผิดพลาดในจุดที่สำคัญ 
๒. ทำงานผิดพลาดบ้างในบางจุด 
๓. ทำงานได้ราบรื่นทุกข้ันตอน 
๔. ทำงานได้ราบรื่นทุกข้ันตอน ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เตรียมป้องกันและแก้ไข 

9. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด EPA ๒,๔ 
๑. ไม่ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication 
๒. ระบ ุpostoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้บางส่วน 
๓. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้ครบถ้วน 

10. การวางแผนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป ICU EPA ๔, ๙ 
๑. ไม่ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการเคลื่อนย้าย  
๒. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรอื ความพร้อมของผู้ป่วยไม่ครบก่อนการเคลื่อนย้าย  
๓. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบ แต่ยังไม่ราบรื่น 
๔. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบก่อนการเคลื่อนย้าย และ 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความราบรื่น 
11. การส่งต่อข้อมูลที่ ICU EPA ๔,๙  

๑. ส่งต่อข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
๒. สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แตไ่ม่ตระหนกัถึงปัญหา 
๓. สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

12. การสื่อสารกับผู้ป่วย EPA ๙ 
๑. ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย 
๒. สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
๓. สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
๔. สื่อสารกบัผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

13. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  EPA ๑๐ 
๑. ไม่สื่อสารกบัผู้ร่วมงาน 
๒. สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 
๓. สื่อสารกบัผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ่ 
๔. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

14. การตระหนักถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึน้  EPA ๗ 
๑. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกดิขึ้น 
๒. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
๓. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทีค่วรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
๔. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่

เหมาะสม 
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Assessment of Clinical Skills and EPA 5: Anesthesia for Thoracic aortic surgery 

1. การประเมินผู้ป่วยกอ่นผ่าตัด EPA ๑ 
1. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ไม่ครบถ้วน 
2. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน 
3. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหาและข้อความระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัด

และการระงับความรู้สึกได้ แตไ่ม่ครบถ้วน 
4. ตรวจรา่งกาย และได้ประวัติ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวังให้ครบทุกด้าน 

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA ๑ 
๑. พบจุดบกพร่องที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย 
๒. พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 
๓. สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสําหรับการผ่าตัดได้ดี 

3. Choice of anesthesia EPA๒ 
๑. ไมท่ราบว่าควรใช้อะไร 
๒. เลือกได ้แต่ไมส่ามารถบอกเหตุผลทีเ่ลือก 
๓. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสีย 
๔. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดข้ึน มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

4. ระบุประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ป่วย พยาธิสภาพของโรค และ การผ่าตัด ที่ควรพิจารณาก่อนการให้ยาระงับ
ความรู้สึก EPA ๒ 

๑. ระบุประเด็นที่เก่ียวข้องไมค่รบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
๒. ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องเกือบครบ ขาดรายละเอียดเพียงเล็กน้อย 
๓. ระบปุระเด็นได้ครบถ้วน แต่ไม่นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 
๔. ระบุประเด็นได้ครบถ้วน นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 

5. การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์เฝ้าระวัง และ ยา สำหรบัการระงับความรู้สึก EPA ๓ 
1. ขาดอุปกรณ์และยาที่สำคัญ ทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 
2. ขาดอุปกรณ์และยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 
3. มีอุปกรณ์และยาท่ีครบตามมาตรฐาน  
4. เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม สำหรับแก้ปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม 

6. การให้ยาระงับความรู้สีกในช่วง induction EPA ๒,๔,๖ 
1. ไม่ทราบชนิดและขนาดของยาที่เหมาะสม 
2. ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม 
3. สั่งยาไดอ้ย่างเหมาะสม 

7. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction / intubation EPA ๔,๖ 
๑. ปล่อยใหเ้กิด unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกนิ 3 นาท ี
๒. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาที 
๓. สามารถปรับยา และ ventilator จน stable hemodynamic และ ventilation ภายใน 3 นาที  
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๘. การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, anesthetic depth, fluid and 
transfusion management) EPA ๔,๖,๗,๘  
๑. ทำงานไม่ถูกข้ันตอน ผิดพลาดในจุดที่สำคัญ 
๒. ทำงานผิดพลาดบ้างในบางจุด 
๓. ทำงานได้ราบรื่นทุกข้ันตอน 
๔. ทำงานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เตรียมป้องกันและแก้ไข 

๙. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด EPA ๒,๔ 
๑. ไม่ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication 
๒. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้บางส่วน 
๓. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้ครบถ้วน 

๑๐. การวางแผนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป ICU EPA ๔, ๙ 
๑. ไมป่ระเมนิ ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการเคลื่อนย้าย  
๒. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรอื ความพร้อมของผู้ป่วยไม่ครบก่อนการเคลื่อนย้าย  
๓. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยไดค้รบ แต่ยังไม่ราบรื่น 
๔. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบก่อนการเคลื่อนย้าย และ 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความราบรื่น 
๑๑. การส่งต่อข้อมูลที่ ICU EPA ๔,๙  

๑. ส่งต่อข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
๒. สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แตไ่ม่ตระหนกัถึงปัญหา 
๓. สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอยา่งเปน็ระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

๑๒. การสื่อสารกับผู้ป่วย EPA ๙ 
๑. ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย 
๒. สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
๓. สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
๔. สื่อสารกบัผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

๑๓. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  EPA ๑๐ 
๑. ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
๒. สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 
๓. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ่ 
๔. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

๑๔. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้  EPA ๗ 
๑. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกดิขึ้น 
๒. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
๓. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
๔. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่

เหมาะสม 
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Assessment of Clinical Skills and EPA 6: Management of one-lung ventilation 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด   EPA ๑ 
1. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ไม่ครบถ้วน 
2. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน 
3. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหาและข้อความระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัด

และการระงับความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน 
4. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถว้น สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังให้ครบทุกด้าน 

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด   EPA ๑ 
1. พบจุดบกพร่องที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย 
2. พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 
3. สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสําหรบัการผ่าตัดได้ด ี

3. ระบุชนิดและข้อบ่งชี้ของอุปกรณ์สำหรับการทำ one lung ventilation  EPA๒ 
1. ไม่ทราบว่าควรใช้อุปกรณ์ใด 
2. ระบุได้ แต่ไมส่ามารถระบุข้อบ่งชี้ของอุปกรณ์แต่ละชนิด 
3. ระบุได้ และทราบข้อดี ข้อเสียของอุปกรณ์แต่ละชนิด 
4. ระบไุด ้ทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกดิขึน้ มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

4. ระบุประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ป่วย พยาธิสภาพของโรค และ การผ่าตัด ที่ควรพิจารณาก่อนการให้ยาระงับ
ความรู้สึก EPA ๒ 
1. ระบุประเด็นที่เกีย่วข้องไม่ครบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
2. ระบุประเด็นทีเ่กีย่วข้องเกือบครบ ขาดรายละเอียดเพียงเล็กน้อย 
3. ระบุประเดน็ได้ครบถ้วน แต่ไม่นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 
4. ระบุประเด็นไดค้รบถ้วน นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 

5. การเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำ lung separation  อุปกรณ์เฝ้าระวัง และ ยา สำหรับการระงับความรู้สึก
EPA ๓ 
1. ขาดอุปกรณ์และยาที่สำคัญ ทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 
2. ขาดอุปกรณ์และยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 
3. มีอุปกรณ์และยาที่ครบตามมาตรฐาน  
4. เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม สำหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

6. การควบคมุ hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction / intubation EPA ๔,๖ 
1. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
2. ปล่อยให้เกดิ unstable hemodynamic หรอื hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
3. สามารถปรับยา และ ventilator จน stable hemodynamic และ ventilation ภายใน 3 นาที  

7. การใส่ท่อช่วยหายใจ และการตรวจสอบตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ โดยวิธีต่างๆ เช่น การฟังเสียงลม
หายใจ  การใช้ fiberopetic bronchoscope EPA ๔,๖ 
1. ไม่สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้ และไม่สามารถแก้ปัญหาได ้
2. ใส่ท่อช่วยหายใจได้ แต่ไม่มีความม่ันใจ ไม่รู้วิธีการตรวจสอบตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ 
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3. ใส่ท่อช่วยหายใจได้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งของท่อช่วยหายใจได้ แต่ไม่ครบถ้วน 
4. ใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่างราบรื่น ตรวจสอบตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ โดยวิธีการต่างๆ ได้ครบถ้วน 

8. การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilation, management of complications 
เช่น hypoxemia, anesthetic depth, fluid and transfusion management) EPA ๔,๖,๗,๘  
1. ทำงานไม่ถูกข้ันตอน ผิดพลาดในจุดที่สำคัญ 
2. ทำงานผิดพลาดบ้างในบางจุด 
3. ทำงานได้ราบรื่นทุกข้ันตอน 
4. ทำงานได้ราบรื่นทุกข้ันตอน ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เตรียมป้องกันและแก้ไข 

9. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด EPA ๒,๔ 
1. ไม่ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication 
2. ระบ ุpostoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้บางส่วน 
3. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้ครบถว้น 

10. การวางแผนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป PACU หรือ ICU EPA ๔,๙  
1. ไม่ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการเคลื่อนย้าย  
2. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยไม่ครบก่อนการเคลื่อนย้าย  
3. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรอื ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบ แต่ยังไม่ราบรื่น 
4. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบก่อนการเคลื่อนย้าย และ 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความราบรื่น 
11. การส่งต่อขอ้มูลที่ PACU หรือ ICU  EPA ๔,๙  

1. ส่งต่อข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
2. สามารถส่งต่อข้อมูลได ้แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา 
3. สามารถส่งตอ่ข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

12. การสื่อสารกับผู้ป่วย  EPA ๙ 
1. ไมส่ื่อสารกับผู้ป่วย 
2. สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
3. สื่อสารกบัผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แตไ่มแ่สดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
4. สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

13. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  EPA๑๐ 
1. ไมส่ื่อสารกบัผู้ร่วมงาน 
2. สื่อสารกบัผู้ร่วมงานแตข่้อมูลไม่ชัดเจน 
3. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ่ 
4. สื่อสารกบัผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

14. การตระหนักถงึสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น  EPA ๗ 
1. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน 
2. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
3. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแกไ้ด้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 



49 

 

 

 

 

 

 

4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่
เหมาะสม 
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Assessment of Clinical Skills and EPA 7: Anesthesia for pediatric closed heart surgery 

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด..........................................................วันที.่................................................... 
1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตัด   EPA ๑ 

1. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ไม่ครบถ้วน 
2. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน 
3. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหาและข้อความระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัด

และการระงับความรูส้ึกได้ แตไ่ม่ครบถ้วน 
4. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังให้ครบทุกด้าน 

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  (NPO time, IV assess, administration, blood preparation, preop 
medication, plan during transfer)  EPA ๑ 
1. พบจุดบกพร่องที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย 
2. พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 
3. สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสําหรับการผ่าตัดได้ดี 

3. Choice of anesthesia   EPA ๒ 
1. ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร 
2. เลือกได้ แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก 
3. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสีย 
4. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสียและปญัหาที่อาจเกิดขึน้ มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

4. ระบุประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ป่วย พยาธิสภาพของโรค และ การผ่าตัด ที่ควรพิจารณาก่อนการให้ยาระงับ
ความรู้สึก EPA ๒ 
1. ระบปุระเด็นที่เก่ียวข้องไมค่รบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
2. ระบุประเด็นที่เกีย่วขอ้งเกือบครบ ขาดรายละเอียดเพียงเล็กน้อย 
3. ระบุประเด็นได้ครบถ้วน แต่ไม่นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 
4. ระบุประเด็นได้ครบถ้วน นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 

5. การเตรียมอุปกรณ ์อุปกรณ์เฝ้าระวัง และ ยา สำหรับการระงับความรู้สึก  EPA ๓ 
1. ขาดอุปกรณ์และยาที่สำคัญ ทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 
2. ขาดอุปกรณ์และยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 
3. มีอุปกรณแ์ละยาที่ครบตามมาตรฐาน  
4. เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม สำหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. การให้ยาระงับความรู้สีกในช่วง induction   EPA ๒,๔,๖ 
1. ไม่ทราบชนิดและขนาดของยาที่เหมาะสม 
2. ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม 
3. สั่งยาได้อย่างเหมาะสม 
4. สั่งยาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะให้ยา เช่น การเกิด

ฟองอากาศใน IV line  ระมัดระวังการให้สารน้ำในปริมาณมาก  การเกิด medical error เป็นต้น 
7. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction / intubation EPA ๔,๖ 
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1. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
2. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic หรือ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
3. สามารถปรับยา และ ventilator จน stable hemodynamic และ ventilation ภายใน 3 นาท ี 

8. การประเมินตำแหน่งของทอ่ช่วยหายใจ และการตรึงท่อช่วยหายใจ EPA ๔,๖ 
1. รีบร้อนไม่ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ แม้จะตรึงท่อช่วยหายใจได้หนาแน่น 
2. ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ แต่ตรึงตำแหน่งของท่อไม่ดี ทำให้มีการเลื่อนหลุดของท่อช่วย

หายใจ 
3. ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ ตรึงตำแหน่งของท่อได้แน่นหนา ไม่ตระหนักถึงการเลื่อนหลุด

ของทอ่ช่วยหายใจระหว่างการผ่าตัด 
4. ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ ตรึงตำแหน่งของท่อช่วยหายใจได้แน่นหนา ตระหนักถึงการ

เลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจในระหว่างการผ่าตัดและมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
9. การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilatory management, anesthetic depth, 

allowable blood loss, fluid and transfusion management) EPA ๔,๖,๗,๘  
1. ทำงานไม่ถูกข้ันตอน ผิดพลาดในจุดที่สำคัญ 
2. ทำงานผิดพลาดบ้างในบางจุด 
3. ทำงานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน 
4. ทำงานได้ราบรื่นทุกข้ันตอน ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เตรียมป้องกันและแก้ไข 

10. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด EPA ๒,๔ 
1. ไม่ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication 
2. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้บางส่วน 
3. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้ครบถว้น 

11. การวางแผนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป PACU หรือ ICU EPA ๔,๙  
1. ไม่ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยกอ่นการเคลื่อนย้าย  
2. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยไม่ครบก่อนการเคลื่อนย้าย  
3. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบ แต่ยังไม่ราบรื่น 
4. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบก่อนการเคลื่อนย้าย และ 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความราบรื่น 
12. การส่งต่อข้อมูลที่ PACU หรอื ICU  EPA ๔,๙  

1. ส่งต่อข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาดประเด็นที่สำคญั 
2. สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปัญหา 
3. สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

13. การสื่อสารกับผู้ป่วย  EPA ๙  
1. ไม่สื่อสารกบัผู้ป่วย 
2. สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาท่ีไมเ่หมาะสม 
3. สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไมแ่สดงถึงความเห็นอกเห็นใจ 
4. สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 
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14. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  EPA ๑๐ 
1. ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
2. สื่อสารกบัผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 
3. สื่อสารกับผู้ร่วมงานไดด้ีเป็นส่วนใหญ่ 
4. สื่อสารกบัผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

15. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น  EPA ๗ 
1. ไม่ตระหนักถงึสถานการณ์และปัญหาที่เกดิขึ้น 
2. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
3. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทีค่วรแกไ้ด้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่

เหมาะสม 
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Assessment of Clinical Skills and EPA 8: Anesthesia for simple pediatric open heart 
surgery  

ชือ่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด..........................................................วันที.่................................................... 
1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA ๑ 

1. ตรวจรา่งกาย และได้ประวัติ Lab ไม่ครบถ้วน 
2. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน 
3. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหาและข้อความระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัด

และการระงบัความรู้สึกได้ แต่ไม่ครบถ้วน 
4. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและขอ้ควรระวังให้ครบทุกด้าน 

2. ก า ร เต รี ย ม ผู้ ป่ ว ย ก่ อ น ผ่ า ตั ด  (NPO time, IV administration, blood preparation, preop 
medication, plan during transfer) EPA ๑ 
1. พบจุดบกพร่องที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย 
2. พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 
3. สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสําหรบัการผ่าตัดได้ดี 

3. Choice of anesthesia EPA ๒ 
1. ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร 
2. เลือกได้ แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก 
3. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสีย 
4. เลือกได ้และทราบข้อดี ข้อเสียและปญัหาทีอ่าจเกิดขึ้น มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

4. ระบุประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ป่วย พยาธิสภาพของโรค และ การผ่าตัด ที่ควรพิจารณาก่อนการให้ยาระงับ
ความรู้สึก EPA ๒ 
1. ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องไม่ครบ ขาดประเดน็ที่สำคัญ 
2. ระบุประเด็นที่เกีย่วข้องเกือบครบ ขาดรายละเอียดเพียงเล็กน้อย 
3. ระบปุระเดน็ได้ครบถ้วน แต่ไม่นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 
4. ระบุประเด็นได้ครบถ้วน นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรูส้ึก 

5. การเตรียมอุปกรณ ์อุปกรณ์เฝ้าระวัง และ ยา สำหรับการระงบัความรู้สึก EPA ๓ 
1. ขาดอุปกรณ์และยาที่สำคัญ ทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 
2. ขาดอุปกรณ์และยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 
3. มีอุปกรณ์และยาท่ีครบตามมาตรฐาน  
4. เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม สำหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

6. การให้ยาระงับความรู้สีกในช่วง induction EPA ๒,๔,๖ 
1. ไม่ทราบชนิดและขนาดของยาที่เหมาะสม 
2. ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม 
3. สั่งยาได้อย่างเหมาะสม 
4. สั่งยาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะให้ยา เช่น การเกิด

ฟองอากาศใน IV line  ระมัดระวังการให้สารน้ำในปริมาณมาก  การเกิด medical error เป็นต้น  



54 

 

 

 

 

 

 

7. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction / intubation EPA ๔,๖ 
1. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
2. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic หรอื hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
3. สามารถปรับยา และ ventilator จน stable hemodynamic และ ventilation ภายใน 3 นาที  

8. การประเมนิตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ และการตรึงท่อช่วยหายใจ EPA ๔,๖ 
1. รีบร้อนไม่ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ แม้จะตรึงท่อช่วยหายใจได้หนาแน่น 
2. ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ แต่ตรึงตำแหน่งของท่อไม่ดี ทำให้มีการเลื่อนหลุดของท่อช่วย

หายใจ 
3. ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ ตรึงตำแหน่งของท่อได้แน่นหนา ไม่ตระหนักถึงการเลื่อนหลุด

ของท่อช่วยหายใจระหว่างการผ่าตัด 
4. ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ ตรึงตำแหน่งของท่อช่วยหายใจได้แน่นหนา ตระหนักถึงการ

เลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจในระหว่างการผ่าตัดและมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
9. การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilatory management, anesthetic depth, 

allowable blood loss, CPB management, fluid and transfusion management) EPA 
๔,๖,๗,๘  
1. ทำงานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดทีส่ำคัญ 
2. ทำงานผิดพลาดบ้างในบางจุด 
3. ทำงานได้ราบรื่นทุกข้ันตอน 
4. ทำงานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เตรียมป้องกันและแก้ไข 

10. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด EPA ๒,๔ 
1. ไม่ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication 
2. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้บางส่วน 
3. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้ครบถว้น 

11. การวางแผนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป PACU หรือ ICU EPA ๔,๙  
1. ไม่ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการเคลื่อนย้าย  
2. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยไม่ครบก่อนการเคลื่อนย้าย 
3. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยไดค้รบ แต่ยังไม่ราบรื่น 
4. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบก่อนการเคลื่อนย้าย และ 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความราบรื่น 
12. การส่งต่อข้อมูลที่ PACU หรอื ICU EPA ๔,๙  

1. ส่งต่อข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
2. สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนกัถึงปัญหา 
3. สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

13. การสื่อสารกับผู้ป่วย  EPA ๙ 
1. ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย 
2. สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม 
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3. สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถงึความเห็นอกเห็นใจ 
4. สื่อสารกบัผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ 

14. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  EPA ๑๐ 
1. ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
2. สื่อสารกับผู้ร่วมงานแตข่้อมูลไม่ชัดเจน 
3. สื่อสารกับผู้ร่วมงานไดดี้เป็นส่วนใหญ ่
4. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

15. การตระหนักถึงสถานการณแ์ละปัญหาที่เกิดขึน้   EPA ๗ 
1. ไม่ตระหนักถงึสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน 
2. ไม่สามารถแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
3. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่

เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

 

 

 

 

 

Assessment of Clinical Skills and EPA 9: Anesthesia for complex pediatric open heart 
surgery  

ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด..........................................................วันที.่................................................... 
1. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตัด EPA ๑ 

1. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ไม่ครบถว้น 
2. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน 
3. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วนแต่สรุปปัญหาและข้อความระวังด้านผู้ป่วย การผ่าตัด

และการระงับความรู้สึกได้ แต่ไมค่รบถ้วน 
4. ตรวจร่างกาย และได้ประวัติ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวังให้ครบทุกด้าน 

2. ก า ร เต รี ย ม ผู้ ป่ ว ย ก่ อ น ผ่ า ตั ด  (NPO time, IV administration, blood preparation, preop 
medication, plan during transfer) EPA ๑ 
1. พบจุดบกพร่องที่สำคัญในการเตรียมผู้ป่วย 
2. พบจุดบกพร่องเล็กน้อยในการเตรียมผู้ป่วย 
3. สามารถเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสําหรับการผ่าตัดได้ดี 

3. Choice of anesthesia EPA ๒ 
1. ไม่ทราบว่าควรใช้อะไร 
2. เลือกได้ แต่ไม่สามารถบอกเหตุผลที่เลือก 
3. เลือกได้ และทราบข้อดี ข้อเสีย 
4. เลือกได ้และทราบข้อดี ข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีทางเลือกอ่ืนเตรียมไว้ 

4. ระบุประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ป่วย พยาธิสภาพของโรค และ การผ่าตัด ที่ควรพิจารณาก่อนการให้ยาระงับ
ความรู้สึก EPA๒ 
1. ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องไม่ครบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
2. ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องเกือบครบ ขาดรายละเอียดเพียงเล็กน้อย 
3. ระบปุระเดน็ได้ครบถ้วน แต่ไม่นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรู้สึก 
4. ระบุประเด็นไดค้รบถ้วน นำไปสู่การวางแผนในการให้ยาระงับความรูส้ึก 

5. การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์เฝ้าระวัง และ ยา สำหรับการระงบัความรูส้ึก EPA ๓ 
1. ขาดอุปกรณ์และยาที่สำคัญ ทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วย 
2. ขาดอุปกรณ์และยาที่ควรมีตามมาตรฐาน 
3. มีอุปกรณ์และยาท่ีครบตามมาตรฐาน  
4. เตรียมครบตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์และยาเพ่ิม สำหรับแก้ปัญหาทีอ่าจเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

6. การให้ยาระงับความรู้สีกในช่วง induction EPA ๒,๔,๖ 
1. ไม่ทราบชนิดและขนาดของยาที่เหมาะสม 
2. ทราบชนิดยาแต่ให้ dose ไม่เหมาะสม 
3. สั่งยาได้อย่างเหมาะสม 
4. สั่งยาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะให้ยา เช่น การเกิด

ฟองอากาศใน IV line  ระมัดระวังการใหส้ารน้ำในปริมาณมาก  การเกิด medical error เป็นต้น  
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7. การควบคุม hemodynamic และ ventilation ในช่วง induction / intubation EPA ๔,๖ 
1. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic และ hypoventilation นานเกิน 3 นาท ี
2. ปล่อยให้เกิด unstable hemodynamic หรอื hypoventilation นานเกนิ 3 นาท ี
3. สามารถปรับยา และ ventilator จน stable hemodynamic และ ventilation ภายใน 3 นาที  

8. การประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ และการตรึงท่อช่วยหายใจ EPA ๔,๖ 
1. รีบร้อนไม่ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ แม้จะตรึงท่อช่วยหายใจได้หนาแน่น 
2. ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ แต่ตรึงตำแหน่งของท่อไม่ดี ทำให้มีการเลื่อนหลุดของท่อช่วย

หายใจ 
3. ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ ตรึงตำแหน่งของท่อได้แน่นหนา ไม่ตระหนักถึงการเลื่อนหลุด

ของท่อช่วยหายใจระหว่างการผ่าตัด 
4. ประเมินตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ ตรึงตำแหน่งของท่อช่วยหายใจได้แน่นหนา ตระหนักถึงการ

เลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจในระหว่างการผ่าตัดและมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
9. การดูแลในช่วง maintenance (hemodynamic, ventilatory management, anesthetic depth, 

allowable blood loss, CPB management, fluid and transfusion management) EPA 
๔,๖,๗,๘  
1. ทำงานไม่ถูกขั้นตอน ผิดพลาดในจุดที่สำคัญ 
2. ทำงานผิดพลาดบ้างในบางจุด 
3. ทำงานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน 
4. ทำงานได้ราบรื่นทุกขั้นตอน ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เตรียมป้องกันและแก้ไข 

10. การวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด EPA ๒,๔ 
1. ไม่ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication 
2. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้บางส่วน 
3. ระบุ postoperative pain control และ possible anesthetic complication ได้ครบถว้น 

11. การวางแผนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป PACU หรอื ICU EPA ๔,๙  
1. ไม่ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยกอ่นการเคลื่อนย้าย  
2. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยไม่ครบก่อนการเคลื่อนย้าย 
3. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยไดค้รบ แต่ยังไม่ราบรื่น 
4. ประเมิน ventilation, hemodynamic หรือ ความพร้อมของผู้ป่วยได้ครบก่อนการเคลื่อนย้าย และ 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความราบรื่น 
12. การส่งต่อข้อมูลที่ PACU หรือ ICU EPA ๔,๙  

5. ส่งต่อข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาดประเด็นที่สำคัญ 
6. สามารถส่งต่อข้อมูลได้ แต่ไม่ตระหนักถึงปญัหา 
7. สามารถส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมอยา่งเป็นระบบ พร้อมบอกภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

13. การสื่อสารกับผู้ป่วย  EPA ๙ 
1. ไม่สื่อสารกับผู้ป่วย 
2. สื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม 
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3. สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถงึความเห็นอกเห็นใจ 
4. สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเหน็ใจ 

14. การสื่อสารกบัผู้ร่วมงาน  EPA ๑๐ 
1. ไม่สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
2. สื่อสารกับผู้ร่วมงานแต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 
3. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีเป็นส่วนใหญ ่
4. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา 

15. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึน้   EPA ๗ 
1. ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ 
3. ไม่สามารถแก้ไขปญัหาที่ควรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 
4. แก้ไขปัญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาที่
เหมาะสม 
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ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด............................................................วันที่................................................... 

EPA 1. Anesthesia for Coronary Artery Bypass 
Graft Surgery  

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่ปฏิบัติ 

 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
(ถ้ามี(  

๑. 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      
6.1.3. Positioning     
6.1.4. Maintenance     
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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 การตรงต่อเวลา     

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

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกลช้ิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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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/ไม่ปฏิบัติ 
 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
(ถ้ามี(  

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

๒. 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      
6.1.3. Positioning     
6.1.4. Maintenance     
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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. ความรบัผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 
    

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

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

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

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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ชือ่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด............................................................วันที.่.................................................. 

EPA 3. Anesthesia for Transcatheter aortic valve 
implantation  

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่ปฏิบัติ 

 

ถูกบางส่วน 
ขาดขอ้มูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
(ถา้มี(  

๑. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     
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      
6.1.3. Positioning     
6.1.4. Maintenance     
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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. บนัทึกข้อมลูทางการแพทย์ได้ครบถ้วน     
9. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน     
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน     
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 
    

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

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดบั 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

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

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

EPA 4. Anesthesia for Thoracic endovascular 
aortic repair   

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่ปฏิบัติ 

 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
(ถ้ามี(  

๑. การประเมนิผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     
1.1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. การใหข้้อมูลแกผู่้ป่วย: 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 thoracic aortic 

diseases  
 

   

4.3. Surgical consideration     
4.4. Management during valve deployment     

5. การเตรยีมอุปกรณ์และยาสำหรับการระงับความรู้สึก     
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      
6.1.3. Positioning     
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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: งานที่ได้รบัมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 
    

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

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

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

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 (ถา้มี(  

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      
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: Extubation     
7. Postoperative     

7.1. Transfer to PACU / 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. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน     
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน     
11. ความรับผิดชอบ: งานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา     

 ผ่าน*                                           ไม่ผ่าน             
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึน้ไป 
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

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

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

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

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

EPA 6. Management for one-lung ventilation 
ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง/

ไม่ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
(ถ้ามี( 

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

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.  Physiology of one lung ventilation     
4.3.  Lung separation techniques     
4.4. Management during one lung ventilation     
4.5. Surgical consideration     

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสำหรับการระงับความรู้สึก     
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     
6.1.1.2. Medication: type and amount     

6.1.2. Airway management     
6.1.3. Positioning     
6.1.4. Maintenance     
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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. การดูแลทั่วไป เช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte 
balance, temperature 

    

7.4. Specific postoperative care & 
complications management 

    

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

เวลา 
    

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

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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การประเมนิระดบัศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดับ 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

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

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

 
   

     ๔.๓. Surgical consideration     
5. การเตรียมอุปกรณ์และยาสำหรับการระงับความรู้สึก     

๕.๑. ยา     
๕.๒. อุปกรณ ์     
๕.๓. การเฝ้าระวัง (general & specific monitoring)     

6. Intraoperative      
๖.๑. General anesthesia     

๖.๑.๑. Induction      
๖.๑.๑.๑. Technique     
 ๖.๑.๑.๒. Medication: type and 
amount 

 
   

๖.๑.๒. Airway management     
๖.๑.๓. Positioning     
๖.๑.๔. Maintenance     

6.1.4.1. Medication     
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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     

๗.๑. Transfer to PACU / ICU     
๗.๒. การส่งต่อข้อมูล      
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: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถว้นทกุข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดับ 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 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. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด     

1.1. ประวัติและตรวจร่างกายที่สำคัญ     
1.2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
1.3. ให้ขอ้มูลแกผู่้ป่วยและญาติ: 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     
5.1 . 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     
6.1.4. Maintenance     

6.1.4.1. Medication     
6.1.4.2. Fluid, glucose and electrolyte     



81 

 

 

 

 

 

 

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 การตรงต่อเวลา      

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

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดับ 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานไดเ้องและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

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 (ถ้ามี( 
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     

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     
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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 การตรงต่อเวลา      

 ผ่าน*                                  ไมผ่่าน    
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมต้ังแต่ level 4 ขึน้ไป 
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม                        
 ระดับ 1 =  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์ 
 ระดับ 2 =  ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 ระดับ 3 =  ปฏิบัติงานไดเ้องภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 ระดับ 4 =  ปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
 ระดับ 5 =  ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

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

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

 
 

DOP 1.   Basic Transesophageal Echocardiography 
ส่วนใหญ่ไม่

ถูกต้อง/ไม่ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้องสมบรูณ์
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 
1. ก่อนทำหัตถการ 

1.1. ระบุข้อบ่งชี้ และขัน้ตอนในกาทำหัตถการ     
1.2. แจ้งผู้ป่วยก่อนทำหัตถการและอธิบายขั้นตอนการทำ

หัตถการ 
    

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

2. ระหว่างการทำหัตถการ 
2.1. สวมถุงมือก่อนทำหัตถการและใช้เทคนิคปลอดเชื้อ     
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. สามารถจัดการอุปกรณเ์พ่ือให้ใช้งานได้     
3.2. การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน     

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

5. Professionalism  
5.1. ขอความยินยอมผู้ป่วย     
5.2. ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น     
5.3. ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม     
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 ผ่าน*                                      ไมผ่่าน 
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 
การประเมินตนเอง 
  สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
  สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
  สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

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

การประเมินระดับศักยภาพการทำหัตถการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

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

 

อาจารย์ผู้ประเมนิ................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด.......................................................วันที่........................................................ 

 
 

DOP 2. Comprehensive Transesophageal 
Echocardiography 

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่
ถูกต้องสมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ 

(ถ้ามี) 
1. ก่อนทำหัตถการ 

1.1. ระบุข้อบ่งชี้ และขัน้ตอนในกาทำหัตถการ     
1.2. แจ้งผู้ป่วยก่อนทำหัตถการและอธิบายขั้นตอนการทำ

หัตถการ 
    

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

2. ระหว่างการทำหัตถการ 
2.1. สวมถุงมือก่อนทำหัตถการและใช้เทคนิคปลอดเชื้อ     
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. สามารถจัดการอุปกรณเ์พ่ือให้ใช้งานได้     
3.2. การดูแลผู้ป่วยและตดิตามภาวะแทรกซ้อน     

4. ทักษะในการสื่อสาร 
5.4. ผู้ป่วย     
5.5. ผู้ร่วมงาน     
4.3. ศัลยแพทย์      

5. Professionalism  
5.1. ขอความยินยอมผู้ป่วย     
5.2. ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น     
5.3. ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม     
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 ผ่าน*                                      ไม่ผ่าน 
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมต้ังแต่ level 4 ขึ้นไป 
การประเมินตนเอง 
  สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
  สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
  สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

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

การประเมินระดับศักยภาพการทำหัตถการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

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

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

 
 
 
 
 

DOP 3. 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. แจง้ผู้ป่วยกอ่นทำหัตถการ และ อธิบายขั้นตอนการทำ

หัตถการ 
 

   

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

สถานที่ให้เหมาะสมสำหรับการทำหัตถการ 
 

   

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

3. ภายหลังหัตถการ     
3.2. ประเมินสภาวะของผู้ป่วยจากค่าที่ตรวจวัดได้     
3.3. การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน     

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

5. Professionalism     
5.1. ขอความยินยอมผู้ป่วยและญาติ     
5.2. ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น     
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) 
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ชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที่.................................................... 

 
 ผ่าน*                       ไมผ่่าน 
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึ้นไป 

 

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 ขัน้ตอนในการทำ     
1.2. แจ้งผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ และ อธิบายขั้นตอนการทำ

หัตถการ 
 

   

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

สถานที่ใหเ้หมาะสมสำหรับการทำหัตถการ 
 

   

2. ระหว่างการทำหตัถการ     
2.1. ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ      
2.5. สามารถทำหัตถการได้อย่างคล่องแคล่ว     
2.6. ประเมินสัญญาณชีพและสภาวะของผู้ป่วยเป็นระยะ     
2.7. แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการทำหัตถการได้     

3. ภายหลังหัตถการ     
3.4. ประเมินสภาวะของผู้ป่วยจากค่าที่ตรวจวัดได้     
3.5. การดูแลผู้ป่วยและติดตามภาวะแทรกซ้อน     

4. ทักษะในการสื่อสารกับ     
4.4. ผู้ป่วยและญาติ     
4.5. ผู้ร่วมงาน     
4.6. ศัลยแพทย์     

5. Professionalism     
5.4. ขอความยินยอมผู้ป่วยและญาติ     
5.5. ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น     
5.6. ขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม     
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การประเมินตนเอง 
  สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
  สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
  สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

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

การประเมนิระดบัศักยภาพหัตถการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัตงิานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

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

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
    .................................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชือ่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที.่................................................... 

DOP 5. Spinal drainage for aortic surgery   
ส่วนใหญ่ไม่

ถูกต้อง/ไม่ปฏิบัติ 
ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลกีย่อย 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบูรณ์แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี( 
1. ก่อนทำหัตถการ     

1.1. ทราบขอ้บ่งชี้ ตำแหน่ง และขั้นตอนในการทำ      
1.2. แจ้งผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ และ อธิบายขั้นตอน

การทำหัตถการ 
 

   

1.3. ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข     
1.4. เตรียมผู้ป่วยสำหรับทำหัตถการได้อย่าง

เหมาะสม 
 

   

1.5. สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า  การเฝ้า
ระวัง และ การจดัสถานที่สำหรับทำหัตถการได้
อย่างเหมาะสม 

 
   

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

ระหว่างทำหัตถการ 
 

   

3. ภายหลังหัตถการ     
3.1. ประเมินและแปลผลการตรวจระดับความดัน

ภายในระบบได้อย่างเหมาะสม 
 

   

3.2. การดูแลผู้ป่วย 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
ถูกต้อง/ไม่

ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบูรณ์แก้ปัญหา

ได้ (ถ้ามี(  
1. ก่อนทำหัตถการ     

1.1. ทราบขอ้บ่งชี้ และข้ันตอนในการทำ      
1.2. แจ้งผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ และ อธิบายขั้นตอนการ

ทำหัตถการ 
 

   

1.3. ทราบภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข     
1.4. สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจัดท่า การเฝ้าระวัง     

2. ระหว่างการทำหัตถการ     
2.1. ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ      
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: ไดผ้ลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทกุข้อ 
* หมายเหตุ แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมได ้level 5  
การประเมินตนเอง 

 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกลช้ิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

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

การประเมนิระดับศักยภาพหัตถการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

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

อาจารย์ผู้ประเมิน................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตัวบรรจง) 
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ชื่อแพทยป์ระจำบ้านต่อยอด...........................................................วันที.่................................................... 

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

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่ปฏิบัติ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

สำคัญ 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลีกย่อย 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบูรณ์แก้ปัญหา

ได้ (ถา้มี(  
1. ให้การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยทีเ่ร่งด่วน ก่อน

การส่งต่อข้อมูล  
 

   

2. ส่งต่อข้อมูลแก่ทีมผู้ดูแลต่อขณะที่ทีมอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะรับข้อมูล 

 
   

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 ข้อมูล

เกีย่วกับญาติ 
 

   

3.1.5. ปัญหาในการสื่อสาร: ภาษา  มีปัญหา
การได้ยิน การมองเห็นที่ไม่ชัด ปัญหา
ทางระบบประสาท 

 
   

3.1.6. การวินิจฉัย     
3.2. รายละเอียดทางวิสัญญี     

3.2.1. ชนิดของการระงับความรู้สึก      
3.2.2. ชนิดของอุปกรณ์เฝ้าระวัง     
3.2.3. การจัดการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และ

ปัญหา 
 

   

3.2.4. ยาที่ผู้ป่วยไดร้ับระหว่างการผ่าตัด     
3.2.5. สารน้ำ (ชนิดและปริมาณ) เลือดและ

ส่วนประกอบของเลือด (กลุม่เลือด 
และ จำนวน) และหลอดเลือดที่ให้สาร
น้ำ (ตำแหน่ง ขนาดและจำนวน) 

 

   

3.2.6. ปริมาณของเลือดที่ออกในระหว่างการ
ผ่าตัด และ ปัสสาวะ (ปริมาณ และ สี) 

 
   

3.2.7. วิธีการระงับปวดหลังการผ่าตัด (ชนิด
และปริมาณของยา) 

 
   

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. การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพขณะ
ปัจจบุัน 

 
   

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. เปิดโอกาสให้ถามและตอบข้อสงสัยแก่ทีม
ผู้ดูแลต่อ 

 
   

3.7. ท่าทีสุภาพ   สบตาผู้สื่อสาร  เน้นหนักในเรื่อง
สำคัญ 

 
   

กรณีมีญาติมาสอบถามใน ICU     
3.8. แนะนำตัว และ ตรวจสอบว่าเป็นญาติของ

ผู้ป่วยถูกคน 
 

   

3.8.1. อธิบายอาการของผู้ป่วย จะเริ่มรู้ตัว
เมื่อไร เวลาที่จะถอดท่อหายใจ 

 
   

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

ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ 
 

   

 
 ผ่าน*                             ไม่ผ่าน 
* ผ่าน: ได้ผลประเมินทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
* หมายเหตุ: แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ต้องประเมินระดับศักยภาพโดยรวมได ้level 5  
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การประเมินตนเอง 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เอง 

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

การประเมินระดบัศักยภาพหัตถการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย์ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
 สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  

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

อาจารย์ผู้ประเมนิ................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตัวบรรจง) 
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ภาคผนวกที่ ๒ 
แบบประเมินการปฏิบัตงิานรายเดือน    
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ภาคผนวกที ่๓ 
แบบประเมินกิจกรรมวิชาการ 
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แบบประเมินผู้นำเสนอ Morning conference / Journal club วันที…่……………………เวลา……………….. 
หัวข้อนำเสนอ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้นำเสนอ………………………………………………………อาจารย์ท่ีปรึกษา……………………………………………………….. 

หัวข้อการประเมิน 
ด้านความรู้และการนำเสนอ 

คะแนน 
หมายเหตุ 

4 3 2 1 
ทักษะการหาข้อมูล      

นำเสนอข้อมูลถูกต้องและตรงประเด็น      

การเรียงลำดับข้อมูลที่นำเสนอ      

Slide นำเสนออ่านง่ายและชัดเจน      

การนำเสนอโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง เสียงดังชัดเจน 
และเนื้อหากระชับได้ใจความ 

     

การสรุปการนำเสนอ      

Critical appraisal บทความอ่ืนที่อ้างถึง      

การตอบคำถาม      

บุคลิกภาพ (ความม่ันใจ)      

ความรับผิดชอบ (การติดต่อล่วงหน้า การปรึกษา
และแก้ไขผลงาน) 

     

รวมคะแนน      

อาจารย์ผู้ประเมิน……………………………………………………… 
วันที…่……………………………………………………. 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 = ต้องปรับปรุง 
2 = ปานกลาง 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
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ภาคผนวก ๔ 
แบบประเมินการสอบแบบปากเปล่า 
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แบบประเมินการสอบแบบปากเปล่าแพทย์ต่อยอด 

อนุสาขาวิสัญญวิีทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจฯ คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………………ชั้นปีที่………………………. 
หัวข้อการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

องค์ประกอบการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
ประเมินไม่ได้ 

ความรู้ทางด้านวิชาการ (50%) 
- การประเมินและเตรียมผู้ป่วย (10) 
- การดูแลผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด (20) 
- การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด (10) 
- การจัดการภาวะแทรกซ้อน (10) 

ความสนใจใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม (20%) 
     (การอ้างอิงหลักฐานที่น่าเชื่อถือและทันสมัย) 
ทักษะ (30%) 

- การอภิปรายผู้ป่วย (15) 
- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (15) 

 
……….. 
……….. 
……….. 

 
 

……….. 
 

……….. 
……….. 

 
……….. 
……….. 
……….. 

 
 

……….. 
 

……….. 
……….. 

 
……….. 
……….. 
……….. 

 
 

……….. 
 

……….. 
……….. 

 
…….……….. 
…….……….. 
…….……….. 

 
 

…….……….. 
 

…….……….. 
…….……….. 

 
………..……….. 
………..……….. 
………..……….. 

 
 

………..……….. 
 

………..……….. 
………..……….. 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

สรุปผลการประเมิน   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้ประเมิน 
ตำแหน่ง………………………………………………………………….. 
วันที่ประเมิน……………………………………………………………. 

หมายเหตุ : ให้ประเมินภายในเดือนที่กำหนด 
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ภาคผนวก ๕ 
แบบประเมนิ 360 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

 

 

 

 

 

การประเมนิ 360o ของแพทย์ประจำบ้าน 

 อาจารย์วิสัญญี          แพทยป์ระจำบ้านต่อยอด       ศัลยแพทย์       วิสัญญีพยาบาล      
 พยาบาลห้องผ่าตัด     พยาบาล ICU                     Perfusionist    บุคลากรวิสัญญี 

หัวข้อการประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี 

ดี
มาก 

การเตรียมการและประสิทธิภาพ 
• มีการเตรียมเป็นขัน้ตอน (organization) 
• เตรียมพร้อม (Preparation) 
• ใช้เวลาว่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
• ประเมินปัญหาล่วงหน้า (Anticipation) 

    

ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
• ความยินยอมของผู้ป่วย, การระบุตัวผู้ป่วย, ยืนยันไดว้่าศัลยแพทย์ผ่าตัดถูกข้าง 
• “Sidedness”: เลือกข้างได้เหมาะสมในการ monitor, แทง IV 
• ตรวจสอบเครื่องดมยาสลบ 
• Drug labels, เทคนิคปลอดเชื้อ 
• การตรวจสอบก่อนให้เลือดของผู้ป่วย 
• ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 

    

ทักษะในการสื่อสาร 
• ประสานงานกับผู้ร่วมงานได้ดี 
• สื่อสารกับศัลยแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอ่ืน, บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ได้ดี 

    

Professionalism 
• เคารพความคิดเห็นผู้อ่ืน (Respect) 
• เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Comparison) 
• เข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) 
• มีจริยธรรม (Ethical matters) 
• ทราบข้อจำกัดของตนเอง (Aware of own limitations) 

    

การประเมินโดยรวม     

บันทึกเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 วันทีท่ำการประเมิน     _____________________________         

360O 
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ภาคผนวกที ่๖ 

ประกาศแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและวิจัยปี 2563 
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ภาคผนวกที่ ๗ 

เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม หลักสูตรและเกณฑ์การ
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรฯ  
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ๒๕๖๒ 
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ภาคผนวกที่ ๗ 
 หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ ่และทรวงอก ต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้ทางการแพทย์ (Medical knowledge) 
1.1. วิชาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของหัวใจ หลอดเลือด และทรวง

อก 
1.2. กายวิภาค พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ เป็นโรคหัวใจชนิดต่างๆ 

ประกอบด้วย  
1.2.1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiomyopathy)  
1.2.2. โรคหัวใจล้มเหลว  
1.2.3. โรคภาวะบีบรัดหวัใจ (cardiac tamponade)  
1.2.4. โรคหลอด เลือดหัวใจตีบ  
1.2.5. โรคลิ้นหัวใจพิการ (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 เป็นโรคหั วใจชนิดต่างๆ 
ประกอบด้วย 

1.3.1. โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดที่ เด็กไม่เขียว 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. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiomyopathy)  
1.3.5. โรคหลอดเลือดหัวใจ (Kawasaki disease)  
1.3.6. โรคติดเชื้อของลิ้นหวัใจ 

1.4. พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และ การดูแลผู้ป่วยโรคระบบหายใจ และ ทรวงอก ประกอบด้วย 
1.4.1. โรคเยื่อหุ้มปอด  
1.4.2. โรคที่เกีย่วขอ้งกับหลอดลม 
1.4.3. โรคทีเ่กี่ยวข้องกับเนื้อปอด 
1.4.4. โรคภายในช่อง mediastinum  
1.4.5. โรคที่เก่ียวข้องกับหลอดอาหาร 

1.5. พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ระดับอก 
1.5.1. โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
1.5.2. โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตก 
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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. การตรวจสมรรถภาพหวัใจขณะออกกำลังกาย  (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. การ ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (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. ยาทีร่ักษาระบบไหลเวียนเลือด (Cardiovascular pharmacology) 
1.9.4. ยาที่รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
1.9.5. ยาลดความดันเลือดและความดันเลือดในปอด 
1.9.6. ยาทีใ่ช้ในภาวะกูช้ีพ 
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 หลักการทำงานของเครื่อง
ปอดหัวใจเทียม  (Cardiopulmonary bypass) ผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกายและ การควบคุม
อุณหภูมิกาย รวมถึงระบบการแข็งตัวของเลือด  ผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ของหัวใจ 
การเริ่มและการหย่าเครือ่งปอดหัวใจเทยีม และ การปกป้องอวัยวะ (organ protection) เป็นต้น 

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

1.11.1. เครื่องพยุงการทํางานของหัวใจ (Intra-aortic balloon pump; IABP)  



115 

 

 

 

 

 

 

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. ความรู้ประยุกต์ทางคลินิก 
2.1. การประเมินผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และ ทรวงอกในระยะก่อนผ่าตัด 

(Preoperative assessment and management) 
2.1.1. การประเมินจากข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ การประเมินโรคประจำตัว  การตรวจร่างกายทาง

คลินิก การประเมินผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
2.1.2. การประเมินทางเดนิหายใจและระบบหายใจ 
2.1.3. การประเมินความเสี่ยงทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac risk assessment) 
2.1.4. การประเมินความเสี่ยงทางระบบหายใจ 
2.1.4. การประเมินความเสี่ยงของระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือด 

2.2. การเฝ้าระวังสัญญาณชีพ (Monitoring) 
2.2.1. การเฝ้าระวังพ้ืนฐานทางคลินิก (Standard monitoring) ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ 

ความดันเลือด การหายใจ การวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจร (pulse 
oximetry) การวัดความอ่ิมตัวคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (capnography) 
อุณหภูมิกาย neuromuscular junction monitoringรวมถึง 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 
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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 การผ่าตัดหลอดเลือด
หัวใจ การผ่าตัดเยื่อหุ้มหัวใจ การผ่าตัดเนื้องอกหัวใจ การปลูกถ่ายหัวใจ ปอด หรือหัวใจ
ร่วมกับปอด 

2.3.2. การผ่าตัดหัวใจในเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ประกอบด้วย การผ่าตัด ที่เป็นการ
บรรเทาอาการ และการผ่าตัดเพ่ือรักษาโรค (total repair) 

2.4. การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในทรวงอก ประกอบด้วย การผ่าตัด
หลอดเลือด 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. ก า ร ให้ ย า ร ะ งั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ส ำ ห รั บ ก า ร ท ำ หั ต ถ ก า ร  cardiac intervention ได้ แ ก่  

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

surgery 
2.11. การดูแลและการรักษาภาวะเลือดออกจากการผ่าตัดและระบบแข็งตัวของเลือดผิดปกต ิ
2.12. การดแูลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก 
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2.13. การดูแลเกี่ยวกับการช่วยหายใจในระยะผ่าตัดและหลังผ่าตัด 
2.14. ความรู้พื้นฐานการทำวิจัยและสถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่รูปแบบการวิจัย การแปลผล และการนำเสนอ

ผลงานวิจัย, ethic in medical research 
2.15. การประกันคุณภาพการดแูลผู้ป่วย 
2.16. จรยิธรรมและกฎหมายต่างๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ 
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ภาคผนวกที่ ๘ 
หลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม และประสบการณ์การดูแล

ผู้ป่วยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ภาคผนวกที่ ๘ 
หลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(Curriculum organization and fellow experiences) 

 หลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดเพ่ือ
ประสบการณ์ทางวิสัญญีไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน โดยต้องดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดประเภทต่างๆ จำนวนไม่
น้อยกว่าทีก่ำหนดในแต่ละประเภทของการผ่าตัด ดังนี้ 
๑. การผ่าตัดหัวใจ 
      ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย 

1.1. ผ่าตัดหัวใจ  ≥ ๑๐๐ ราย โดยเป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย 
(รวม ๑.๒-๑.๔) 

1.2. ผ่าตัดเปลี่ยนหรือซ่อม ลิ้นหัวใจเอออร์ติกหรือไมตรัล  ≥ ๒๕ ราย ทัง้นี้ต้องเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนหรือ
ซ่อม ลิ้นหัวใจเอออร์ติก ≥ ๕ ราย และการผ่าตัดเปลี่ยนหรือซ่อม ลิ้นหัวใจไมตรัล ≥ ๕ ราย 

1.3. ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ≥ ๒๕ รายโดยใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมร่วมด้วยหรอืไมก่็ตาม  
1.4. ผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ≥ ๔๐ ราย ได้แก่ การผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจ

เทียมร่วมในระหว่างการผ่าตัด ≥ ๒๕ ราย และ ไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมร่วมในระหว่างการ
ผ่าตัด ≥ ๑๕ ราย  

1.5. ดูแลผู้ป่วยต่อไปนี้ ≥ ๒ ราย 
ก. ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมารับการทำผ่าตัด/หัตถการทางหัวใจ 
ข. ผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ ปอด หรือหัวใจร่วมกับปอด 
ค. ผู้ป่วยที่มารับการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือช่วยพยุงระบบไหลเวียนเลือด ได้แก่ left heart bypass, 

ventricular assisted device, เครื่องพยุงการทํางานของหัวใจ และ ECMO  
ง. ผู้ป่วยที่มารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุ ภายใต้การระงับความรู้สึก  

(electrophysiologic study and ablation) 
๒. การผ่าตัดทรวงอกและหลอดเลือดใหญ่ 

2.1. การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดปอด ≥ ๒๕ ราย ได้แก่ การผ่าตัดหลอดคอ หลอดลม 
หรือปอด ทั้งชนิดเปิดทรวงอกและการผ่าตัดผ่านกล้อง เช่น การผ่าตัดกลีบปอด หรือปอดออก ๑ 
ข้าง ≥ ๑๐ ราย การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดก้อนในทรวงอก ≥ ๕ ราย 

2.2. การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด/ใส่ขดลวดหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าระดับอก โดยมีการ
ใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง 
ก. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตที่ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจไม่น้อยกว่า ๑ 

เดือน 
ข. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติงานหมุนเวียนตามหน่วยต่างๆได้แก่ หน่วยหทัยวิทยา หน่วยที่

ดูแลเครื่องปอดและหัวใจเทียม รวม ๒ เดือน โดยระยะเวลาทำงานในแต่ละหน่วยไม่น้อยกว่า ๒ 
สัปดาห์ บางกรณีสามารถใช้ระยะเวลานี้เพ่ือการทำวิจัยตามความสมควร 

ค. ผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องสามารถตรวจและรายงาน ผลการตรวจ  perioperative 
transesophageal   echocardiography 
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ภาคผนวก ๙ 

ภาวะของผู้ป่วยและหัตถการทางวิสัญญี 
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ภาคผนวกที่ ๙ 
 ภาวะของผู้ป่วยและหัตถการทางวิสัญญี 

Clinical skills in cardiovascular and thoracic anesthesia 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ควรมีความสามารถในการดูแลรักษา ผู้ป่วยที่มีโรค 
ภาวะทางวิสัญญี หรือมารับการผ่าตัดประเภทต่างๆ ดังนี้ 

๑. Perianesthetic clinical skills 
ระดับที ่๑ โรคประจำตวัผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย และ/ หรือมี  

   ความสำคัญ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องดูแลรักษาได้  
ระดับท่ี ๒ โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรอืชนิดการผ่าตัดทีพ่บน้อยกว่าระดับ ๑ และมี  

   ความสำคัญซ่ึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรดูแลรักษาได้  
ระดับที่ ๓ โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งผู้เข้ารับการ 

   ฝึกอบรมอาจดูแลรักษาได้  

โรคประจำตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี 
ระดับ  

๑ ๒ ๓ 
Neonates ✓   
Premature babies ✓   
Common congenital anomalies: Down syndrome ✓   
Rare/Complicated metabolic and congenital diseases  ✓  
Neuromuscular disease (MG) ✓   
SVC obstruction ✓   
Airway obstruction ✓   
Difficult airway ✓   
Hypothermia ✓   
Malignant hyperthermia ✓   
Massive bleeding ✓   
Cadiopulmonary bypass ✓   
Mechanical circulatory device (IABP, ECMO, VAD)  ✓  
Simple pediatric cardiac surgery ✓   
Fontan operation ✓   
Bideirectional glenn shunt (BDG) ✓   
Systemic to pulmonary shunt (BT and central shunt) ✓   
Norwood operation   ✓ 
Arterial swich operation   ✓ 
Procedures in cardiac catheterization suites ✓   
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Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) ✓   
Mitral clip ✓   
Coronary bypass graft surgery (with/without CPB) ✓   

๒. หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต้องรู้ข้อบ่งชี้ ข้อหา้ม และภาวะแทรกซ้อนของการทำหัตถการต่าง ๆ 

หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
ระดับท่ี ๑ หัตถการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทำได้ด้วยตนเอง 
ระดับท่ี ๒ หตัถการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรทำได้ (ทำภายใตก้ารดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี ๓ หตัถการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจทำได้ (ช่วยทำหรือได้เห็น) 

หัตถการวิสัญญี 
ระดับ 

๑ ๒ ๓ 
Arterial line insertion ✓   
Central line insertion ✓   
Lumbar drain insertion ✓   
Transesophageal echocardiography ✓   
One-lung ventilation ✓   
Fiberoptic assisted lung isolation ✓   
Thoracic epidural analgesia ✓   
Cardiac output monitoring ✓   
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ภาคผนวกที่ ๑๐ 
โครงสร้างและองค์ประกอบของการฝึกอบรม 
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โครงสรา้งและองค์ประกอบการฝึกอบรม 

               ภาคทฤษฎี   ภาคปฎิบัติ  กิจกรรม วิจัย 

สอนบรรยาย ประเมิน Rotation*   ประเมิน  
ชั่วโมงสอน
บรรยาย 

การทำวิจัย 
   การปฎิบัติงาน การนำเสนอ/การเข้าร่วม เดือน กิจกรรม 

ปีที่ 1  ภาควิชา
วิสัญญี  

MCQ Cardiac,  
Vascular, 
Thoracic, 
Cardiac 
catheteriza-
tion  
 
 
 
 
 
 
 
 

Adult 
cardiology, 
Pediatric 
cardiology, 
Cardiac ICU, 
Cardiac OR 
(Sirirat 
hospital), 
CPB / 
Selective, 
Research 
 
 
 
 

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

- 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 

- 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
ส่งพจิารณา
จรยิธรรม  

   10 เดือน       2 เดอืน 
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ปีที่ 2  Oral Cardiac, 
Vascular, 
Thoracic, 
Cardiac 
catheterizati
on 

วิชาเลือกเสรี EPA & DOP ตาม 
milestones 
- การปฎิบัติงานรายเดือน 
- แบบประเมิน 360 องศา 
- แฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) 
 

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

นำเสนอ
ความก้าวหนา้ 

10-18 เก็บข้อมูลวิจัย 

นำเสนอ
ความก้าวหน้า 

19-20 วิเคราะห์
ข้อมูล และ 
สรุป
ผลงานวิจัย  

21-22 จัดทำและ
นำเสนอ
รายงานวิจัย 

23 จัดทำรายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ 

 

* Rotation การปฏิบัติงานของแพทย์ต่อยอดปีที่ 1 มีช่วงเวลาการปฎิบัติงาน ดังนี้ 
1. ปฎิบัติงานในห้องผ่าตัดหัวใจ ทรวงอก หลอดเลือด และ cardiac catheterization ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ระยะเวลา 6 เดอืน 
2. ปฏิบัติงานในหน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 1 เดอืน 
                    หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชากุมาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 1 เดอืน 
                    หน่วยปอดและหัวใจเทยีม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
                    วชิาเลือกเสรี  เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
                    ภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นระยะเวลา 1 เดอืน 
                    หออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 เดอืน 
3. วิจัย เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
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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   

4. Anesthesia for Truncus arteriosus 
5. Anesthesia for Transposition of great arteries 
6. 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) 

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 
4.2. Aortic arch surgery 
4.3. Thoracic aortic aneurysm repair  

5. Anesthesia for Re-do operation 
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6. Anesthesia for Uncommon cardiac disease 
6.1. Cardiomyopathy (hypertrophic obstructive cardiomyopathy) 
6.2. Pericardial disease 

7. Anesthesia for thoracic surgery 

กำหนด ให้แพทยต์่อยอดปีที่ 1 เขียนรายงาน เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดตามหัวข้อที่กำหนด โดย
กำหนดใหเ้ขียนรายงานเกีย่วกับ congenital heart disease 5 เรื่อง และ หวัข้อ acquired heart disease ให้
เลือกเขียน 7 เรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง  
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ภาคผนวกที่ ๑๑ 
ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 ภาควิชาวิสัญญี ตระหนักถึงความสำคัญของระบบจัดการหลักสูตร เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบและ
ดำเนินการแตล่ะขัน้ตอน ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและทันกำหนดเวลา จึงมีการจัดทำระบบการจัดการหลักสูตร
ขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการการฝึกอบรม นอกจากรับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมแล้ว ยังมีบทบาทในการเป็น
กรรมการดูแลหลักสูตร เพ่ือคอยกำกับดูแลหลักสูตรเป็นประจำ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมและ
การตรวจรับรองคุณภาพด้วย 

ระบบการจัดการหลักสูตร/การฝึกอบรม 

ขั้นตอนการจัดการฝึกอบรม 
(การดำเนินงานของหลักสูตร) 

การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. นำปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม 

1.1 ปัจจัยภายใน:  
นโยบายภาควิชาฯ และ
คณะแพทยศาสตร์ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรม
ภายในภาควิชาฯ และคณะ
แพทยศาสตร์ 

ประธานหลักสูตร 

1.2 ปัจจัยภายนอก:  
ราชวิทยาลัยฯ  ผู้ใช้บัณฑิต 
และบัณฑิตท่ีสำเร็จการ
ฝึกอบรม 

 
ประชุมหลักสูตรราชวิทยาลัยฯ  
ประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับ
ภาควิชาฯ 

 
ประธานหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. กำหนดแนวทางการฝึกอบรม ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรม คณะกรรมการหลักสูตร 

3. กระบวนการทำงาน 

3.1 การจัดทำหลักสูตร ประชุมหลักสูตรราชวิทยาลัยฯ  
ประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรม
ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ตัวแทนแพทย์ประจำบ้าน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ประธานหลักสูตร 
คณะกรรมการหลักสูตร 

3.2 การรับสมัครแพทย์
ประจำบ้าน ต่อยอด 

ประกาศรับสมัครทาง website 
ภาควิชาฯ ตามกำหนดราชวิทยาลัย
ฯ  

เจ้าหน้าที่ภาควิชา 
 

การสัมภาษณ์และการคัดเลือก  สัมภาษณ์และประกาศผลคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์
ประจำบ้าน 

3.3 การฝึกอบรม 
▪ ภาคทฤษฎี 

 
จดัสอนเนื้อหาตามหลักสูตรแพทย์
ประจำบ้านต่อยอด ซึ่งอ้างอิงจาก

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
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▪ ภาคปฏิบัติ 

หลักสูตรราชวิทยาลัยฯ 
จัดตารางการทำงานให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรในแต่ละชั้นปีการศึกษา 
จดัอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
หน่วย 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

▪ การทำวิจัย จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย  
จัดตารางบรรยายและกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการวิจัย 

อาจารย์ฝ่ายวิจัย 
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

         3.4 การประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

▪ ภาคทฤษฎี 

 
จัดสอบ MCQ และ oral 
examination ตามปฏิทินประจำปี
การศึกษา  

 
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ 

การเขยีนรายงานผู้ป่วย (แพทย์ต่อ
ยอดปีท่ี 1) 

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

▪ ภาคปฏิบัติ ประเมิน clinical & procedural 
skills โดยใช้ DOP & EPA ของราช
วิทยาลัยฯ  

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้แบบ
ปฏิบัติงานรายเดือน แบบประเมิน 
360 องศา 

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

▪ การทำวิจัย ดำเนินการวิจัยเสร็จตาม
กำหนดเวลาเพื่อส่งสอบวุฒิบัตร 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

▪ การประเมินเพื่อเลื่อน
ชั้นปีและส่งสอบ
วุฒิบัตร 

ผลการประเมินภาคทฤษฎี  
การปฏิบัติงานและการร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ 

คณะกรรมการหลักสูตร 

3.5 การประเมินหลักสูตรโดย 
▪ แพทยป์ระจำบ้าน 

 
ประเมินหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
ประเมินหลักสูตร ป.บัณฑิต 

 
เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ และคณะ

แพทยศาสตร์ 
 

▪ อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะแพทย์ฯ 

▪ แพทยส์ำเร็จการ
ฝึกอบรม 

ประเมินหลังจบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ 

▪ ผู้ใช้บัณฑิต/ นายจ้าง ประเมนิการทำงานของแพทย์
ประจำบ้านหลังจบหลักสูตร 1 ปี  

เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ 
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      3.6 การประเมินอาจารย์ โดย 
▪ แพทย์ประจำบ้าน 

 

 
ประเมินการสอน (ตามกระบวน
วิชา) และคุณสมบัติอ่ืนๆ (1 ครั้ง/ 
ปี) 

 
 

เจ้าหน้าทีภ่าควิชาฯ 

▪ อาจารย์หัวหน้าหน่วย ประเมินการปฎิบัติงาน ( 2 ครั้ง/ 
คน / ปี) 

▪ หัวหน้าภาควิชา 

     3.7 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
▪ ระบบการประกันคุณภาพ       จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพ่ือ           คณะกรรมการ

การฝึกอบรม 

การศึกษาภายใน                  พร้อมการเยี่ยมสำรวจภายในโดย  
                                       คณะแพทย์ มช. ทุก 2 ปี 

▪ การตรวจรับรองคุณภาพ         จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพ่ือ         คณะกรรมการ
การฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรม                    พร้อมการเยี่ยมสำรวจภายในโดย  
                                        ราชวิทยาลัยฯ ทุก 5 ปี 

4. วิเคราะห์และสรุปผล 

     ประมวลผลการฝึกอบรมและข้อมูล
ทีไ่ด้   
     จากการประเมนิทั้งหมด  

รายงานผลแก่คณะแพทย์ฯ 
 

อาจารย์ประจำชั้นปี และ 
เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ  

รายงานผลในทีป่ระชุมอาจารย์และ
คณะกรรมการการฝึกอบรมภาควิชาฯ 

คณะกรรมการการ
ฝึกอบรม 

5. นำผลประเมินที่ได้มาใช้ 

        5.1 ปรับปรุงการฝึกอบรม การจดัการเรียนการสอนและวัด
ประเมินผลภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติและการทำวิจัย 

คณะกรรมการการ
ฝึกอบรม 

       5.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ  

คณะกรรมการการ
ฝึกอบรม 

       5.3 จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง 

เตรยีมพร้อมรับการตรวจรับรอง
คุณภาพ 
▪ การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
▪   การตรวจประเมินสถาบัน

ฝึกอบรม 

คณะกรรมการการ
ฝึกอบรม 
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ภาคผนวกที่ ๑2 
คา่ตอบแทนนอกเวลา 
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ค่าตอบแทนนอกเวลา 
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ภาคผนวก ๑3 
รูปแบบและการดำเนินการวัดประเมนิผล 
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รูปแบบและการดำเนินการวัดประเมินผล 

 
รูปแบบ 

 
วัตถปุระสงค์ 

 
วิธีการ 

 
การประเมินผล 

 
เกณฑ์ผ่าน / ซ่อม 

 
วิธีการป้อนกลับ 

Su
m

m
at

ive
 

 

MCQ การวัดความรู้ เขียนคำตอบใน
กระดาษคำตอบ 

คะแนน คะแนนมากกว่า 
Minimal passing 
level และ ซ่อมใช้
ข้อสอบเดิม 1 ครั้ง 

แจ้งคะแนน แต่ละหัวข้อ
ของการสอบ 

การสอบปาก
เปล่า 
 
 

กระบวนการแก้ปัญหา การตอบคำถามในประเด็น
ต่างๆ  

คำตอบที่มี keyword ดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้ตรวจ 

แนะนำทักษะการตอบ 
อภิปรายร่วมกับอาจารย์ 
เพ่ือหาคำตอบ 

 นำการอภิปราย 
interesting case 
conference, 
journal club, 
topic review 

อภิปรายวิธีการรักษา 
วิเคราะห์และวิจารณ์
บทความทางวิชาการ 

ปรึกษาอาจารย์ผู้คุมชั่วโมง
กิจกรรม เพ่ือเตรียมนำเสนอ
และอภิปรายผล 

อาจารย์ประเมินโดยใช้ 
แบบประเมินการ
นำเสนอ 

ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้
คุมกิจกรรม 

ส่งแบบประเมนิทีใ่ห้
คะแนนแล้วคืน พร้อมให้
คำแนะนำ 

 เขียนรายงาน อภิปรายเกี่ยวกับการให้
ยาระงับความรู้สึกใน
ผู้ป่วย 

เขยีนรายงานผู้ป่วยโรคหัวใจ
ที่พบบ่อย และ แนวทางการ
ดูแลทางวิสัญญี 

อภิปรายการรักษา 
อ้างอิงความรู้ทาง
วิชาการ 

ดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้ตรวจ 

ส่งรายงานที่ตรวจแล้วคืน 
พร้อมคำแนะนำ 
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Fo
rm

at
ive

 ปฏิบัติงานราย
เดอืน 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ อาจารย์ประจำหน่วย 
ประเมนิการปฏิบัติงาน
ในช่วงเดือนที่แพทย์ต่อยอด
ผ่าน 

คะแนนการปฏิบัติงาน
แตล่ะเดือน คะแนนรวม
เฉลียทั้งปี 

คะแนนรวมเฉลี่ยทั้งปี 
≥ 70 จาก 100 
คะแนนขึน้กับดลุย
พินิจของอาจารย์  

แนะนำให้ส่งในสัปดาห์
สุดท้ายทีป่ฏิบัติงานใน
หน่วย 

 

แบบประเมิน 
360° สำหรับ
แพทย์ประจำบ้าน
ต่อยอด 

เจตคติ ทักษะการปฎิ
สัมพันธ์ และการสื่อสาร 

อาจารย์ประจำหน่วย 
บุคลากรทางวิสัญญี และ 
บุคลากรที่เกีย่วข้องในการ
ดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัด 

การประเมินโดยใช้ 
rubric scale 

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
แบบประเมิน 

 

 

EPA & DOP ความรู้ ทักษะ เจตคติ อาจารย์ประเมิน clinical 
and procedural skills 
ของแพทย์ต่อยอดแต่ละคน 
ตามที่กำหนดให้ครบ แต่ละ
ชั้นปี 

การทำหตัถการ และ 
การให้การดูแลทาง
วิสัญญีในผู้ป่วยที่มารับ
การผ่าตัด 

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
แบบประเมินและครบ
ในแตล่ะชั้นปี 

การให้ข้อมลูป้อนกลับและ
แนะนำทนัทีหลังประเมิน
เสร็จ 

   
  R

es
ea

rc
h 

วิจัย ประยกุต์ความรู้พื้นฐาน
และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ดำเนินการตามขั้นตอนและ
ตามกำหนดเวลาภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรกึษา
วิจัยและอาจารย์ฝ่ายวิจัย 

งานวิจัยส่งเพ่ือสอบ
วุฒิบัตรตามกำหนดเวลา 

มีการแนะนำทุกครั้ง 
หลังนำเสนอ
ความก้าวหน้างานวิจัย 
ตามระยะเวลาที่
กำหนด 

สอบสัมภาษณ์เพ่ือวุฒิบัตร 
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ภาคผนวกที่ ๑4 
เกณฑ์การประเมินการเลื่อนชั้นและสอบวุฒิบัตร 
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แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต้องผ่านการประเมินทั้ง ภาคทฤษฎี ปฏิบัติ รวมทั้งเจตคติ และ ความประพฤติ 
ดังนี้ 
1. ภาคทฤษฎี 
ปีการศึกษาที ่1 
ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ 

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

 Feedback and self-reflection ครั้งที่ ๒ 

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 ทีร่ะบุไว้ในตารางสอบ 

- แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ ๑ ต้องสอบประเมินได้ คะแนน ≥ Minimal passing level ของการสอบแต่
ละครั้ง 
* ในกรณีท่ีคะแนนปรนัยน้อยกว่าค่า Minimal passing level อนุญาตให้สอบได้อีก 1 ครั้งใน ๒ สัปดาห์
ต่อมา 
* ในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสอบแบบปากเปล่าได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถสอบได้อีก 2 
ครั้ง 
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รายละเอียดของการประเมินระหว่างการฝึกอบรมสำหรับการสอบทฤษฎี 

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 
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 
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๒. ภาคปฏิบัต ิ

ต้องได้รับการประเมิน DOP และ EPA ตามเกณฑ์ท่ีไดร้ะบุในระยะเวลาต่างๆ 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  
Fellow 2   
กรกฎาคม EPA 1: Anesthesia for coronary artery bypass graft 

surgery 
1. CABG, OPCAB 
2. Valvular surgery 
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EPA 2: Anesthesia for open heart 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 ต้องได้รับการประเมินระดับศกัยภาพโดยรวมตั้งแต่ level 4 ขึน้ไป 

3. เจตคต ิ

โดยใช้แบบประเมนิ 360 องศา และ ต้องมีชั่วโมงการปฎิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ การเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าน้อยละ 80 

4. ความประพฤติ 

ต้องปฎิบัติตามข้อพึงปฏิบัติของแพทย์ที่ดี ไม่ทำผิดร้ายแรง ตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วย การ  
รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549  
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แผนการวัดการประเมินผล 

กิจกรรมที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

เกณฑผ์่าน 

๑ ประเมินจากการสังเกตการณ์ในสถานการณ์
จริง EPA และ DOP ตาม milestones 

๕-๔๘ EPA ต้องได้ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึน้ไป 

๒ การสอบข้อเขยีนในรูปแบบ MCQ ๑๒-๔๘ คะแนน≥ minimal passing level 

3 การเขียนรายงานในหัวข้อที่กำหนด จำนวน 
12 ฉบบั 

4-48 คะแนนของรายงานได้รับการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดี” ขึ้นไป 
 

๓ แบบติดตามการดำเนินวิจัยตามเป้าหมายและ
เวลา 

๑๒-๙๐ ดำเนินได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในหลักสูตร 
และบนัทกึใน portfolio 

๔ การนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหา
ในกิจกรรมทางวิชาการ และ การสังเกตการ
ปฎิบัตงิานในสถานการณจ์รงิ 

๔-๕๒ คะแนนการนำเสนออยู่ในเกณฑ์ระดับ 
“ดี” ขึ้นไป 
คะแนนแบบประเมิน ๓๖๐ ° 
อยู่ในเกณฑร์ะดับ “ดี” ขึน้ไป 

๕ แบบประเมินทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค ANTS 
(non-technical skills) 

๕-๕๒ ประเมิน EPA และ DOP 
ประเมินแบบบันทึก ๓๖๐ ° 

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

๔-๕๒ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๘๐ 
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เกณฑ์การประเมินการเลื่อนชั้น สำหรับแพทย์ต่อยอด  

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ต้องผ่านการประเมินทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงเจตคติ โดย 

๑. ภาคทฤษฎี ต้องผ่านเกณฑ์การสอบทั้งในภาคทฤษฎี สำหรับ in-training examination และ ผ่าน
เกณฑ์การสอบในภาคทฤษฎี ของหลักสูตร อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่ และทรวงอก เพ่ือประเมินวิชาความรู้พื้นฐาน และความก้าวหน้า เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในชั้น
ปีที ่1 โดยกำหนดเกณฑ์การสอบผ่านทีร่้อยละ 60  

๒. ภาคปฏิบัติ ต้องผ่านเกณฑ์ของแต่ละการประเมิน EPA & DOP ที่ระบุไว้ และสอบได้ครบตามที่ 
อฝส. กำหนด 

๓. เจตคติ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การเขียนรายงาน การลง
ข้อมูลความก้าวหน้างานวิจัย เอกสารอืน่ที่ต้องจัดทำ และเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน (portfolio) 

๔. ความประพฤติ ต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติของแพทย์ที่ดี ไม่ทำผิดร้ายแรงตามข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วย การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549  

ในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดคนใดมีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้อ 1) - 3) หลังจากการ
สอบซ่อมแล้ว (ทั้งนี้จำนวนครั้งการสอบซ่อม หรือเวลาที่ขึ้นมาปฏิบัติงานทดแทน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฝึกอบรม) ต้องซ้ำชั้นปีการศึกษานั้น โดยมีระยะเวลาเรียนทั้ง 2 ชั้นปีไม่เกิน 3 ปี ในกรณีที่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินในเวลา 3 ปีให้ยุติการฝึกอบรม 

**หมายเหตุ: ในกรณีที่สงสัยผลการประเมิน สามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอน โดยกรอกแบบคำร้อง ขอ
อุทธรณ์ ผลการประเมินแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เจตคติ และ ความประพฤติ) 
(ภาคผนวกที่ 2) ส่งแบบบันทึกให้หัวหน้าภาควิชาฯ ผ่านทางภาคห้องภาควิชา ภายในระยะเวลา 7 วัน หลัง
ประกาศแจ้งผลการสอบประเมิน 
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ภาคผนวก ๑5 
ข้อพึงปฏิบัติของแพทย์ที่ดี 
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ภาคผนวก ๑6 
การรักษาจริยธรรมแหง่วิชาชีพเวชกรรม ๒๕๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



153 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



154 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑7 
แนวทางการอุทธรณ์ผลการประเมินแพทย์ประจำบ้าน 
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ภาคผนวก ๑8 
แบบคำร้องขออุทธรณ์ผลการประเมนิของแพทย์ประจำบ้าน 
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ภาคผนวก ๑9 

หลักฐานประกอบการขอหนังสืออนมุัติและวุฒิบตัรฯ 
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ภาคผนวกที่ ๑9 
หลักฐานประกอบการขอหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

ขอหนังสือวุฒิบัตร 
 ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๒ ฉบับ 
 ภาพถ่ายใบวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรแพทยเ์ฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยา ๒ ฉบับ 
 รูปถา่ยขนาด ๒ นิ้ว   จำนวน ๒ รูป 
 หนังสือรับรองความประพฤติจากหัวหน้าภาควิชา 
 แบบบันทึกจำนวนผู้ป่วยที่ได้ปฏิบัติงานการให้ยาสลบ ยาชาผู้ป่วยตลอดเวลาที่ฝึกอบรม โดยมี  
     หวัหน้าภาควิชาฯ รับรอง (จำนวนผู้ป่วยต้องอยู่ในเกณฑ์ทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  
     เห็นสมควร 
 ผลงานการวิจัย หรือร่วมทำวิจัย ๑ เรื่อง 

ขอหนังสืออนุมัติบัตร  
 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๒ ฉบับ  
 ภาพถา่ยใบวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรแพทยเ์ฉพาะทาง สาขาวิสัญญีวิทยา ๒ ฉบับ  
 รูปถา่ยขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๒ รปู  
 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในสาขาฯเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
 หนังสือรับรองการฝึกอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรบัการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก จาก 
     สถาบันที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และหนังสือรับรองการปฏิบัตงิาน 
     ด้านวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดและหัตถการสำหรับหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอกอย่างสม่ำเสมอ    
     อย่างน้อยปีละร้อยละ ๕๐ ของเวลาทางานประจำมาไมน่้อยกว่า ๒ ปี  
 วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูค้วามชำนาญวิสัญญีวิทยาสำหรบัการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด 
      ใหญ่ และทรวงอก จากองค์กรวิชาชีพต่างประเทศ  
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ภาคผนวก 20 
แบบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
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ภาคผนวกที ่20 
แบบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิสัญญีวิทยา  สำหรับการผ่าตัด

หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ประจำปีการศึกษา ................... 

  ปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒ 
Age 1-12 month   
 1-2 year   
 3-12 year   
 >12 year   
Technique Bronchial blocker   
 Deep hypothermia with circulatory arrest   
 Double-lumen endobronchial tube   
 Paravertebral block   
 Thoracic epidural anesthesia   
 Others   
Monitoring skill Arterial line   
 BIS   
 Cardiac output invasive   
 Cardiac output non-invasive   
 Central line   
 Lumbar drainage   
 PA catheter   
 TEE   
 others   
Diagnosis Abdominal aortic aneurysm/ dissection   
 AS/AR   
 ASD   
 CAD   
 Empyema thoracis   
 Lung Mass   
 Mediastinal mass/ myasthenia gravis   
 MS/MR   
 PDA   
 Pericardial disease   
 Thoracic aortic aneurysm/ dissection   
 TOF   
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 TS/TR   
 VSD   
 Others   
Area Closed heart surgery (e.g. PDA ligation, PA banding)   
 Open heart surgery   
 Intrathoracic-pulmonary   
 Intrathoracic- major vascular   
 Intrathoracic-others   
Operation Abdominal vascular   
 Adult cardiac catheterization   
 Aortic valve surgery   
 Aortic stent graft   
 Arterial switch operation   
 ASD/VSD device/coil   
 Balloon valvuloplasty   
 Bidirectional Glenn shunt   
 BT shunt   
 CABGs   
 Closure ASD/VSD   
 Coarctectomy   
 Combined valve surgery   
 Decortication   
 Fontan's operation   
 Graft interposition for aortic aneurysm/ dissection   
 Mechanical cardiac support (eg. RVAD, LVAD, heartmate)   
 Mitral valve surgery   
 Norwood operation   
 OPCABGs   
 PDA coil/ division / ligation   
 Pediatric cardiac catheterization   
 Pulmonary valve surgery   
 Rastelli operation   
 TAVI   
 Thoracotomy for lung & mediastinum   
 Thymectomy   
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 Total correction (TOF/AV canal)   
 Tricuspid valve surgery   
 VATS   
 Other surgery of congenital heart disease   
 Other adult cardiac surgery   
 Other thoracic surgery   

สรุปจำนวนผู้ป่วยทีผู่้รับการฝึกอบรมดูแลแบ่งตามลักษณะผู้ป่วยและประเภทของการผ่าตัดหรือหัตถการ 
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ภาคผนวก ๒1 
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ขอเปดิฝึกอบรม 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร 
1. รศ. พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์ 
2. รศ. พญ.นุชนารถ  บุญจึงมงคล 
3. รศ. พญ.วริยา สุขุประการ 
4. อ.นพ. ภาณุวัฒน์  ลาภพิเศษพันธุ์ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมวิชาการ 
1. ผศ. นพ.เศรษฐพงศ์  บุญศรี 
2. ผศ. นพ.กฤษณ์   ปัญจสวัสดิ์วงศ ์

 อาจารยผู้์รับผิดชอบการทำวิจัย 
๑. รศ. พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์ 
๒. รศ. นพ.สุรพงษ์  หล่อสมฤดี 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
1. รศ. พญ.วริยา สุขุประการ 
2. ผศ. นพ.กฤษณ์   ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 

อาจารยผู้์ให้การฝึกอบรมจากภาควิขาวิสัญญีวิทยา 

 
ลำดั
บท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

 
อายุ 

 
คุณวุฒิ 

ประเภท 
(ถ้าเปน็บางเวลาระบุ 

จำนวนชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

เต็มเวลา บางเวลา 
1 รศ. พญ.นุชนารถ  บุญจึงมงคล 52 -  แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2534 
-  วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จาก 
แพทยสภา พ.ศ.2537 
- อนุมัติบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สำหรับเดก็ พ.ศ. 2555 
- อนุมัติบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก พ.ศ. 2555 

✓  

2 รศ. นพ.สุรพงษ์  หล่อสมฤดี 46 -  แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2541 
-  วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จาก 
แพทยสภา  พ.ศ.2545 
- อนุมัตบิัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยา

✓  
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สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก พ.ศ. 2555 
-PhD in Medicine, Keio 
University ประเทศญี่ปุน่ พ.ศ. 
2557 

3 รศ. พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์ 46 - แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2541 
- วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จาก 
แพทยสภา พ.ศ.2545 
- อนุมัติบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก พ.ศ. 2555 
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาระบาดวิทยาคลินิก พ.ศ. 
2557 

✓  

4 รศ. พญ.วริยา สุขุประการ 42 -  แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะ
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2543 
-  วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จาก 
แพทยสภา  พ.ศ.2547 
- อนุมัติบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก พ.ศ. 2557 

✓  

5 ผศ. นพ.เศรษฐพงศ ์ บุญศรี 40 -  แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2547 
-  วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จาก 
แพทยสภา  พ.ศ.2551 
- วุฒบิัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก พ.ศ. 2556 

✓  

6 ผศ. นพ.กฤษณ์   ปัญจสวัสดิ์วงศ ์ 40 -  แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2547 
-  วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จาก 
แพทยสภา  พ.ศ.2551 
- อนุมัตบิัตรฯ อนสุาขาวิสัญญีวิทยา

✓  
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สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก พ.ศ. 2558 

7 อ.นพ.ภาณวุัฒน์  ลาภพิเศษพันธุ์ 30 -  แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะ
แพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554  
-  วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จาก 
แพทยสภา  พ.ศ.2559 
- วุฒิบัตรฯ อนสุาขาวิสัญญีวิทยา
สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก พ.ศ. 2561 

✓ 
 

 

7 รศ. พญ.อานันท์ชนก ศฤงคาริน
กุล 

46 -  แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2540 
-  วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จาก 
แพทยสภา  พ.ศ.2544 
- อนุมัติบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท 
พ.ศ. 2555 
- อนุมัติบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด
ใหญแ่ละทรวงอก พ.ศ. 2555 

 ✓ 
(4 ช่ัวโมง

ต่อสัปดาห์ ) 

๘ ผศ. นพ. อาทติย์ เสมอเชื้อ  39 - แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 
-  วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จาก 
แพทยสภา พ.ศ.2554 
- วุฒิบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สำหรับการผ่าตัดเด็ก พ.ศ. 2559 

 ✓ 
(4 ช่ัวโมง

ตอ่สัปดาห์ ) 
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ภาคผนวก ๒2 
แนวทางการคัดเลือกอาจารย ์
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