
รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา แยกตามสาขาวิชา 
 

แบ่งระดับของหัตถการต่างๆ ที่แพทย์ประจ าบ้านต้องมีประสบการณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ระดับท่ี 1 รู้หลักการ โดยการอ่าน หรือชมจาก ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ (Know) 
 ระดับท่ี 2 เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ในหัตถการจริง (Know how) 
 ระดับท่ี 3 ช่วยท า และ หรือ ฝึกท ากับหุ่น (Show how) 
 ระดับท่ี 4 ท าด้วยตนเอง (Does) 
 

สาชาวิชาโรคติดเชื้อ: ศ.ดร. พญ.เพณณินาท์  โอเบอร์ดอร์เฟอร์ม, รศ.ดร.พญ.ทวิติยา  สุจริตรักษ์ 
• Universal precautions      (4) 
• Nasal smear, Nasopharyngeal swab, Throat swab  (4) 
• Gastric washing (for TB)      (4) 

 

สาขาวิชาระบบทางเดินอาหาร:  รศ.นพ.ณัฐพงษ์  อัครผล, ผศ.พญ.อลิสรา  ด ารงมณี 
• Abdominal paracentesis      (4) 
• Endoscopy         (2) 
• Perform and interpret: Liver biopsy or necropsy   (2) 

 

สาขาวิชาเวชวิกฤตบ าบัด และโรคระบบทางเดินหายใจ:  ผศ.นพ.สนิท  เรืองรองรัตน์,  
อ.พญ.กนกกาญจน์  สันกลกิจ, อ.พญ.ศุภกัญญา  กังสุวรรณ 

• Endotracheal intubation      (4) 
• Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid  (4) 

 

สาขาวิชาทารกแรกเกิด: ผศ.พญ.วรางค์ทิพย์ คูวุฒยากร, ผศ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน์ 
อ.พญ.มัลลิการ์ ป้อมรบ 

• Neonatal resuscitation      (4) 
• Exchange transfusion      (4) 
• Silver nitrate cauterization     (4) 
• Apt test for maternal blood swallowing    (4) 
 

สาขาวิชาโรคไต:  ผศ.นพ.วฒันา  ชาติอภิศักดิ์,  ผศ.พญ.ณัฐพร  หงษาวงศ์ 
• Bladder catheterization, transurethral    (4) 
• Suprapubic aspiration of urine     (3) 

 

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและโรคมะเร็ง: รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์  เจริญขวัญ, ผศ.นพ.รุ่งโรจณ์  เนตรศิรินิลกุล,  
 อ.พญ.ลลิตา  สาธิตสมิตพงษ์, อ.นพ.เจน เจิดอ าไพ 

• Intraosseous line placement     (3) 
• Perform and interpret: 

• Bone marrow : aspiration smear & stain   (4) 



• Bone marrow biopsy     (2) 
• Staining for reticulocytes, inclusion body, Heinz’s body   (4) 
• Venous clotting time       (4) 

 

สาขาวิชาโรคหัวใจ: รศ.พญ.ยุพดา  พงษ์พรต, รศ.พญ.แรกขวัญ  สิทธิวางค์กูล, รศ.พญ.สุชญา  ศิลป์วิไลรัตน์, 
ผศ.นพ.กฤช  มกรแก้วเกยูร, อ.พญ.สาวิกา  เศรษฐเสถียร 

• Pediatric Cardiopulmonary resuscitation, basic   (4) 
       & advanced life support  
• Electrocardiogram, perform and interpret   (4) 
• Pericardial tapping      (2) 
 

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาโบลิสม:  รศ.พญ.ประไพ  เดชค ารณ, อ.นพ.กานต์ เวชอภิกุล 
• Pubertal staging : Tanner     (4) 

 

สาขาวิชาโภชนาการ: อ.พญ.กุลนิภา  กิตติศักดิ์มนตรี 
• Anthropometric measurement: weight, height,   (4)  

 chest/head circumference, U/L ratio, span   
• Growth chart : Recording & interpretation  (4) 
• Mid-arm circumference measurement   (4) 
 

สาขาวิชาโรคระบบประสาท:  ผศ.พญ.กมรวรรณ  กตัญญูวงศ์,  ผศ.นพ.ชินณุวัฒน์   สงวนเสริมศรี,  
ผศ.พญ.ณัฐรุจี  วิวรรณธนดิฐกุล 

• Subdural tapping      (2) 
 

สาขาวิชาพัฒนาการเด็ก:  รศ.พญ.อรวรรณ  เลาห์เรณู, ผศ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง,  
อ.พญ.นฤภร  ลิขิตวีระวงศ์ 

• Developmental screening : DDST II, Gesell figure,  (4) 
 drawing test, DAP test  
• Interpretation of Intellectual quotient   (4) 
 

สาขาวิชาโรคผิวหนัง:  ศ.พญ.จุฬาภรณ์  พฤกษชาติคุณ 
• Skin biopsy       (2) 
• Skin scraping : Scabiasis, fungal    (4) 
 

สาขาวิชาภูมิแพ้และอิโมโนวิทยา:  ผศ.นพ.มงคล  เหล่าอารยะ 
•  Aerosol and Inhalation therapy 

▪ Dry powder inhaler (DP)   (4) 
▪ metered dose inhaler (MD)   (4) 
▪ nebulizer     (4) 


