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หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน  

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
๑.  ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)                 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
อนุสาขาการระงบัความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  
(ภาษาอังกฤษ)  Clinical Fellowship Training Program in Regional Anesthesia 

and Acute Pain Medicine 
 

๒.  ชื่อคุณวุฒ ิ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Regional  
   Anesthesia and Acute Pain Medicine 
 

๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
หน่วยระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคผนวก ๑) 
 
๔. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตร 
 ภาควิชาวิสัญญีวิทยามีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  แล้วน ามาก าหนดวัตถุประสงค์และแผนงานของภาควิชาฯ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของภาควิชาฯ ในด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ดูแลสุขภาพ รวมทั้งมีการประเมินและปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๑  วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  ๔.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นน าในระดับสากล 
  ๔.๑.๒ พันธกิจ 
  จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้การบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพเพ่ือสุขภาวะของสังคม 

พันธกิจด้านการศึกษา : จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
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พันธกิจด้านการวิจัย :  สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการน าไป
ประยุต์ใช้ 
พันธกิจด้านบริการวิชาการ :  ให้ความรู้ หรือค าปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
พันธกิจด้านการดูแลสุขภาพ : ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
สุขภาพ) ที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

  ๔.๒  วิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
  ๔.๒.๑ วิสัยทัศน์ 

 ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในงานวิสัญญีอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในระดับแนวหน้าของ
เอเชีย โดยเน้นบริการในระดับ Tertiary care 
 ๔.๒.๒  พันธกิจ 
 (๑)  ผลิตบัณฑิตแพทย์ หลักสูตรหลังปริญญา และวิสัญญีพยาบาลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 (๒)  สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 
 (๓)  ให้บริการทางวิสัญญีตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
 (๔)  ด าเนินการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
  (๕)  ลดภาวะแทรกซ้อนในการให้บริการทางวิสัญญี 
 (๖)  มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๔.๓  พันธกิจของหลักสูตร  

“ ผลิตวิสัญญีแพทย์อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สู่ความเป็นมืออาชีพ  และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามความเหมาะสม ” 

การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนใช้เพ่ือการระงับความรู้สึกส าหรับหัตถการการผ่าตัด โดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคประจ าตัวหรือมีสภาวะที่ไม่เหมาะสมส าหรับการระงับความรู้สึกทั่วตัว 
และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาอาการปวดแบบผสมผสาน (multimodal analgesia) ซึ่งมีข้อดีกว่าการ
ระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวคือ มีอุบัติการณ์คลื่นไส้อาเจียนน้อย  ลดการเสียเลือด ลดอุบัติการณ์ของภาวะ
ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดด า  (venous thromboembolism) ระหว่างและหลังการผ่าตัด  นอกจากนี้
เทคนิคการระงับความรู้สึกด้วยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง (neuraxial anesthesia) และการสกัดกั้น
เส้นประสาทส่วนปลาย (peripheral nerve blocks) นิยมใช้กันแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมี
การพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยี โดยใช้ เครื่องอัลตราซาวด์และเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทเพ่ือเพ่ิม
ความส าเร็จและความปลอดภัยในการให้การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน  ท าให้มีผลรบกวนระบบทางเดิน
หายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือดน้อย  สามารถระงับความปวดหลังผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมเป็นระยะเวลานาน อีกท้ังยังใช้ในผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลันแม้ไม่ได้รับการผ่าตัดได้เช่นกัน  
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ปัจจุบันการรักษาความปวดมีบทบาทส าคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย และการบ าบัดความปวดที่มี
ประสิทธิภาพสามารถแสดงถึงคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี  องค์การอนามัยโลกได้
นิยามความปวดว่าเป็นสัญญาณชีพที่  ๕ และถือว่าผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการบ าบัดความปวดที่เหมาะสม  
ความปวดตามความหมายของ International Association for the Study of Pain (IASP) คื อ 
ประสบการณ์ของความไม่สบายทั้งด้านความรู้สึกและอารมณ์ ซึ่งเกิดร่วมกับการท าลายหรือมีศักยภาพที่
จะท าลายเนื้อเยื่อของร่างกาย  การจัดการกับความปวดที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การให้ยาระงับปวดไม่
เพียงพอ หรือวิธีการบ าบัดที่ไม่เหมาะสมอาจน าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้แก่  ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดหรือภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ  ซึ่งท าให้ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น และ
เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการักษาพยาบาล  รวมถึงอาจน าไปสู่ภาวะปวดเรื้อรังส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตแย่ลงได้ 

ความปวดแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งเกิดจากพยาธิสรีรวิทยาที่แตกต่างกัน  ส าหรับภาวะ
ความปวดเฉียบพลันนั้นอาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยทั่วไปที่มีพยาธิสภาพ หรือในกลุ่มผู้ป่วยที่มาเข้ารับการผ่าตัด  
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยจ านวนมากที่มาเข้ารับการผ่าตัดและมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกปี  ซึ่ง
ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องเผชิญกับปัญหาความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด  การวางแผนการดูแลรักษาอย่าง
เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด การเลือกวิธีการระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัด และการดูแล
ระงับปวดหลังการผ่าตัดที่เหมาะสม จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัดความปวดได้  การระงับปวดไม่
ว่าจะเป็นการใช้ยาหรือการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนยังอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้  ซึ่งท าให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นและท าให้ผู้ป่วยฟ้ืนตัวช้า  ดังนั้นในการดูแลบ าบัดความปวดที่มี
ประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้ที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับการระงับปวด และมี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ร่วมท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย 
และท าให้ผู้ป่วยสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มี
การฝึกอบรมในหลักสูตรเพ่ือประกาศนียบัตรอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวด
เฉียบพลัน เป็นหลักสูตร ๑ ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้มี
องค์ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการดูแล การวินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการการระงับความรู้สึก
เฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน  เพ่ือให้ เกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในระดับ
มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวการณ์ของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์
ขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
 นอกจากนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประกาศนียบัตรอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและ
การระงับปวดเฉียบพลัน จะได้รับการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ  มี
พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงาน ทั้งในวิชาชีพของตนและวิชาชีพอ่ืน รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ  มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ  กระบวนการคุณภาพและความ
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ปลอดภัย เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่
ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางวิสัญญีส าหรับการระงับ
ความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้วิสัญญีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านวิสัญญีวิทยาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและระบบสาธารณสุขทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ  โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว ช่วยสนับสนุนนโยบายของสาธารณสุขที่มุ่งเน้น
การให้บริการการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน และส่งเสริมการฟ้ืนตัวหลังการผ่าตัด (Enhanced Recovery 
After Surgery : ERAS) 
 ทั้งนี้หน่วยระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดพันธกิจของแผนการฝึกอบรม / 
หลักสูตร และเผยแพร่พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตรไปยังภาคสุขภาพที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
โดยทั่วกัน  ทางสถาบันฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น  มีบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะ
ด้านในการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน  มีเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับ
การดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนมีจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามากเพียงพอ  ดังนั้นภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมอนุสาขาการระงับความรู้สึก
เฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน (วิสัญญีวิทยา) เป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม 
และระบบบริการสุขภาพ 

 
๕.  ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร 

    วิสัญญีแพทย์ที่จบการฝึกอบรมประกาศนียบัตรในวิชาชีพสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับ
ความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นต่ าตาม
สมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด้านดังนี้ 

๕.๑ การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน  
(Patient Care) 

ก. มีความรู้ในการดูแลด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน  ทั้งในระยะก่อน  
ระหว่าง และหลังผ่าตัด รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ทราบข้อห้าม ข้อบ่งชี้ และการเฝ้า
ระวังภายหลังผ่าตัด 

ข. มีความรู้ในการดูแลด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับปวดเฉียบพลัน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดข้ึน สามารถเลือกใช้วิธีการหรือยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 

ค. มีทักษะในการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนรวมถึงเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
ง. มีทักษะในการดูแลทางเดินหายใจ (airway management) เมื่อให้ยาคลายวิตกกังวล หรือยา

กล่อมประสาทระหว่างการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน 
จ. มีทักษะในการช่วยชีวิต (cardiopulmonary resuscitation) ที่เกิดจากภาวะยาชาเป็นพิษ 
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ฉ. มีทักษะในการท างานในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพในการระงับปวดเฉียบพลันเพ่ือให้การรักษามี
ประสิทธิภาพ  

๕.๒ ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
รอบด้าน  (Medical Knowledge and Skills) 

ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่างกาย และจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึก
เฉพาะส่วน และการระงับปวดเฉียบพลัน 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน 
และการระงับปวดเฉียบพลัน 

๕.๓ การเรียนรู้จากการปฏิบตัิและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and 
improvement) 

ก. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ 
ข. เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 

 ๕.๔ ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้บุคลากรทางการแพทย์ 
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตาเคารพ

การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 ๕.๕ ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน 
ข. มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่

เกี่ยวข้องได้เหมาะสม  
ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuous 

professional development)   
ง.     มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
จ. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

๕.๖ การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 
ก.   มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึก 
    เฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน  
ข.   ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับ 

   เปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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๖.  แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

๖.๑ เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร  
       ๖.๑.๑  ความรู้พื้นฐานของวิสัญญีวิทยา และระบบที่เกี่ยวข้อง  (ภาคผนวกที่ ๓)   

             ๖.๑.๒ โรคหรือภาวะของผู้ป่วย แบ่งเป็น 

ระดับที่ ๑  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย  และ/หรือมีความส าคัญ  

ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับการการระงับความรู้สึก

เฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ต้องดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง 

ระดับที่  ๒  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑ และมี

ความส าคัญ ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับการการระงับ

ความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 

ระดับที่  ๓  โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับการการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวด

เฉียบพลัน อาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยาย และสถาบัน

ฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง ตามที่ก าหนดใน clinical skills ด้านต่างๆ  

(ภาคผนวกที่ ๔) 

              ๖.๑.๓ หัตถการทางวิสัญญีวิทยา แบ่งเป็น 

ระดับที่ ๑   หัตถการที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับการ

การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ต้องท าได้ด้วยตนเอง   

ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับการ

การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ควรท าได้  (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 

ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับการ

การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน อาจท าได้  (ช่วยท าหรือได้เห็น) ตามที่ก าหนดใน 

procedural skills ด้านต่างๆ ในภาคผนวกท่ี ๔ 

                ๖.๑.๔  การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ จะต้องมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร การ

ปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ ความเป็น มืออาชีพการบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง พฤตินิสัย จริยธรรม

การแพทย์ และ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มี

การประเมินองค์รวม entrustable professional activities และ direct observe procedural skills  

(ภาคผนวกท่ี ๕ สรุป DOP, EPA และ milestone)   
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๖.๒ วิธีการให้การฝึกอบรม   

๖.๒.๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
จัดตารางการฝึกอบรมโดยมีการมอบหมายให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาการระงับความรู้สึก

เฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ในการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ส าหรับการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ เช่น 
การผ่าตัดกระดูกและข้อ (orthopedic surgery) การผ่าตัดช่องอก (thoracic surgery) การผ่าตัดช่องท้อง 
(abdominal surgery) การผ่าตัดหลอดเลือด หรือหลอดเลือดส่วนปลาย (vascular surgery) การผ่าตัด
คลอด และโรคทางนรีเวช (obstetric and gynecologic surgery) เป็นต้น 

๖.๒.๒ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม

รอบด้าน (Medical Knowledge and Skills)  

ก. เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ (correlated basic medical science) และ
ปฏิบัติงานในสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 

ข. เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวด
เฉียบพลัน  เช่น  interesting case, morbidity-mortality conference, journal club, inter-hospital 
conference เป็นต้น  

ค. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน
ได้รับการฝึกอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวด
เฉียบพลัน 

๖.๒.๓ การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and 
Improvement)  

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลันควร 

ก. มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และสหวิชาชีพ  

ข. ปฏิบัติงานสอนแพทย์ประจ าบ้าน หรือนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล (ถ้ามี) ได้ 

ค. บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

ง. ผู้เข้ารับฝึกการอบรมมีส่วนร่วมในการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกเฉพาะ
ส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 

 
 
    ๖.๒.๔ ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลันต้อง 
ก. เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร 
ข. ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล (ถ้ามี) และแพทย์ประจ าบ้าน 
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ค. น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการได้ เช่น case conference  
เป็นต้น 

 ๖.๒.๕ ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน

ต้อง 
ก. เข้ารว่มกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์ 
ข. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โดยเข้าอบรม counseling 

และ anesthesia non-technical skills 
๖.๒.๖ การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน

ควรมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล  patient  safety, crisis resource 

management กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางวิสัญญี รวมทั้งระบบประกันสุขภาพของชาติ 

 

ภาคทฤษฏี 

ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและ 

การระงับปวดเฉียบพลัน (หลักสูตร ๑ ปี) 

หัวข้อ/ กิจกรรม จ านวน ช่วงเวลาที่จัด ผู้จัด 
Topic review and update in 
regional anesthesia and acute pain 
medicine 
Journal club presentation 

๑๒ ครั้ง 
 

๒๔ ครั้ง 

พฤหัสบดี 
๑๔.oo-๑๖.oo น. หน่วยระงับความรู้สึก

เฉพาะส่วน ฯ 

การพัฒนาทักษะเบื้องต้นในการปฐมนิเทศ
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

๑ ครั้ง กลางกรกฎาคม คณะฯ 

อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตชั้นสูง (ACLS 
provider) 

๒ วัน 
ตามเวลาที่คณะ
ก าหนด ช่วงต้นปี

การศึกษา 
คณะ ฯ 

Interhospital APS teleconference 
๑๒ ครั้ง 

 

ทุกวันพุธที่ ๒ ของ
เดือน 

๑๓.oo-๑๕.oo น. 

หน่วยระงับปวด
เฉียบพลัน ๖ สถาบัน 

Thai SRA and RCAT activity ๒ ครั้ง ตามวันที่ก าหนด 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์

แห่งประเทศไทย 
 



 

9 
 

 

ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

หัวข้อ/ กิจกรรม จ านวน ช่วงเวลาที่จัด ผู้จัด 

Problem solving ๑๒ ชั่วโมง 

๗.๓o-๘.๓oน. 
ตามตาราง 

activity ของ
ภาควิชา ฯ 

ภาควิชาวิสัญญี
วิทยา คณะ

แพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

Interesting case ๑๕ ชั่วโมง 

 

Journal club ๒o- ๒๕ ชัว่โมง 

Inhalation review ๖ ชั่วโมง  

Topic review ๘ ชั่วโมง 

ICU review ๖ ชั่วโมง 

Review article ๑๓-๑๖ ชัว่โมง 

MMC ๑๒ ชั่วโมง 

HA ๑๒ ชั่วโมง 

Anesth-Neuro conference ๔-๕ ชั่วโมง 

Research appraisal ๘ ชั่วโมง 

Paper award ๓ ชั่วโมง 

Staff lecture ๑๒ ชั่วโมง 

Guest lecture ๑๒ ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Anesthesia non-technical skills 

๑ ครั้ง 

ตามวันที่
ก าหนด 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Communication skills 

๑ ครั้ง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
Difficult airway management 

๑ ครั้ง 
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ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ จริยธรรมทาง
การแพทย์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
และกฎหมายทางการแพทย์ที่ เกี่ยว 
ข้องกับวิสัญญีวิทยา 

หัวข้อละ ๑ ครั้ง
ตลอดหลักสูตร 

ตามวันที่ก าหนด 
ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศ
ไทย 

หัวข้อหลักส าหรับ guest lecture และ staff lecture ในแต่ละปีจะครอบคลุมหัวข้อ กฎหมาย

ทางการแพทย์ จริยธรรมทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือก การดูแลตนเองของแพทย์ ความรู้ทั่วไปที่

ทันสมัยและ/ หรือระบบสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อเรื่อง  

ตลอดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินในการน าเสนอกิจกรรม

ทางวิชาการจ านวนขั้นต่ าโดยเป็นผู้น าเสนอใน Topic discussion: Pain fellowship program ๑๒ ครั้ง

ใน ๑ ปี 

ภาคปฏิบัติ  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะได้หมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ตามตารางการท างาน 

โดยจัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีสมรรถนะในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

และการระงับปวดเฉียบพลันส าหรับการผ่าตัดชนิดต่างๆ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ห้องผ่าตัด 
ออร์โธปิดิกส์ 

            
         

Acute Pain 
Service (APS) 

            
  

ห้องผ่าตัด 
general surgery 

            
    

ห้องผ่าตัดคลอด
และนรีเวช 

            
  

ห้องผ่าตัด      
ศัลยกรรมเด็ก 

            
 

ห้องผ่าตัด
ศัลยกรรม    

ทรวงอกและ
หลอดเลือด 

            

 

Elective period             

Assessment   ครั้งที่   ครั้งที่   ครั้งที่   ครั้งที่ 
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  ๑   ๒   ๓  ๔ 
 

ในการฝึกอบรม ๓ เดือนแรกจะปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์และหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน
เพ่ือให้ทราบระบบการเยี่ยมผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ระบบการสั่งยาของโรงพยาบาล และเป็นการปูพ้ืนฐานในการฝึก
ปฏิบัติรวมทั้งการดูแลผู้ป่วยเมื่อให้การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน ส าหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดระยางค์บนและ
ล่าง โดยมีอาจารย์ก ากับดูแลในแต่ละวัน  จากนั้นจึงหมุนเวียนไปยังห้องผ่าตัดหน่วยบริการสูตินรีเวชและเด็ก เพ่ือ
เพ่ิมประสบการณ์ในการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Central neuraxial anesthesia) รวมถึงได้ดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
พิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วยตั้งครรภ์และเด็ก ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่และหลอดเลือดส่วนปลาย โดยมี
อาจารย์ที่รับผิดชอบในการสอน ช่วยดูแลการฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

     ทุก ๓ เดือน จะมีการประเมินการฝึกอบรม การบรรลุวัตถุประสงค์ จ านวนผู้ป่วยที่ผู้เข้าอบรม
รับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติรวมถึงกรณีช่วยท าหัตถการ 

๖.๓ จ านวนปีของการฝึกอบรม  ๑ ปี 
๖.๔ การบริหารการจัดการฝึกอบรม  

ในการบริหารการจัดการฝึกอบรม ภาควิชา ฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น ความคาดหวังของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย
ภาควิชาฯ ทรัพยากร core competency รวมถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ มาเป็น
กรอบในการจัดท าและบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด (ภาคผนวก ๑) ซึ่งประกอบไปด้วย  

๑) ประธานหลักสูตร ซึ่งมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและ
การระงับปวดเฉียบพลันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยไม่นับรวมเวลาฝึกอบรม และได้รับการ
รบัรองจากวิทยาลัยวิชาชีพที่ควบคุมดูแล 

๒) กรรมการหลักสูตร 
เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการจัดการ ประสานงาน บริหาร และประเมินผล
หลักสูตรส าหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม
มีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม 

๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน  

๖.๕.๑  กิจกรรมทางวิชาการ  ภาควิชาฯ สนับสนุนให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ ทั้งท่ีจัดขึ้นเองในภาควิชาฯ จัดโดยคณะฯ หรือจัดโดยราชวิทยาลัยฯ ดังตาราง 

 

เวลา / วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

๗.๓o - ๘.๓o น. กิจกรรมทางวิชาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
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และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
๑๓.oo - ๑๕.oo น.  

 
Interhospital APS 
teleconference 
(สัปดาห์ที่ ๒)  

  

๑๔.oo - ๑๖.oo น.    Topic review 
& Journal 
club 

 

 
๖.๕.๒ การปฏิบัติงานในเวลาราชการ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่อยู่ในช่วงปฏิบัติงานในหน่วย
ระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน จะถูกจัดให้ปฏิบัติงานตามห้องผ่าตัดและการ
บริการต่างๆ ตาม rotation ที่ก าหนดไว้ โดยรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างเวลา ๙.oo - 
๑๖.oo น.  ภายใต้การดูแลของอาจารย์ในหน่วยระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวด
เฉียบพลันประจ าวัน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะต้องปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์
ในช่วง ๑ เดือนแรก หลังจากนั้นแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะได้รับการก ากับดูแลตามความสามารถ
ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอิงตามผลการประเมิน EPA/DOP ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ความ
ซับซ้อนของผู้ป่วย และการผ่าตัด 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีหน้าที่ประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด วางแผนการให้การระงับความรู้สึก
ด้วยตนเองก่อนรายงานอาจารย์ประจ าห้องผ่าตัดรับทราบ รวมทั้งประเมินผู้ป่วยที่แพทย์แผนกต่างๆ 
ส่งปรึกษาเพ่ือควบคุมความปวดเฉียบพลันและวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์  มีหน้าที่
ติดตามดูแลผู้ป่วยที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้ให้การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนหรือการระงับปวด
เฉียบพลัน  รายงานความคืบหน้าของผลการรักษาและความเปลี่ยนแปลงให้อาจารย์ประจ าวันทราบ
เพ่ือติดตามและปรับแผนการรักษาให้เหมาะสม ปลอดภัย ไม่เกิดผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ  
๖.๕.๓  การอยู่เวรนอกเวลาราชการ ภาควิชาฯ ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอยู่เวรนอกเวลา
ราชการ (ภาคผนวก ๖)  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดภายใต้การ
ระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและ/หรือการสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลาย  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากอาจารย์แพทย์เวรประจ าวัน  นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาของแพทย์ประจ าบ้านวิสัญญีวิทยาที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้นๆ โดยสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตามวันที่อยู่เวรนอกเวลา
ราชการ 
๖.๕.๔  สิทธิการลา แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีสิทธิลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑o 
วันต่อปี ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในสถาบันสมทบอ่ืน/ภาควิชาอ่ืนๆ 
จะต้องมีวันปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o ของเวลาปฏิบัติงานในสถาบันสมทบ/ภาควิชานั้นๆ  ใน
กรณีที่มีความจ าเป็นอื่น เช่น เจ็บป่วยรุนแรง สามารถขอลาเพ่ิมเติมได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
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ควบคุมดูแล ฯ ทั้งนี้ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพ่ือ
ประกาศนียบัตร ฯ (ภาคผนวก ๖)   

 
๖.๖ การวัดและประเมินผล  

ภาควิชาฯจัดให้มีการประเมินแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ
และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

 มิติที่ ๑  ประเมินสมรรถนะ DOP และ EPA ตามท่ีก าหนดโดยอาจารย์  (ภาคผนวกที่ ๕) 
มิติที่ ๒  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน  (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
มิติที่ ๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: portfolio 
มิติที่ ๔  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางวิสัญญี 
มิติที่ ๕  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and    
communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน 
การประเมินผลเหล่านี้แบ่งเป็น formative evaluation คือ การประเมินระหว่างการเรียนการ

สอนโดยสม่ าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและกระตุ้นการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ประกอบด้วย การประเมิน EPA, DOP, ๓๖o , portfolio, การน าเสนอกิจกรรมทางวิชาการของแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอด และ summative evaluation เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ เพ่ือตัดสินผล
การเรียนและพิจารณาส่งชื่อเข้าสอบเพ่ือประกาศนียบัตรฯ ประกอบด้วยการสอบปลายปี 

       ๖.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและเม่ือเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  
การประเมินระหว่างฝึกอบรม 
๑) การประเมินความรู้  ประเมินความรู้ด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวด

เฉียบพลัน ตามเนื้อหาสังเขปดังภาคผนวก ๒,๓ และ ๔ โดยการสอบ ได้แก ่
การสอบปลายปี ประกอบด้วยข้อสอบ  MCQ, MEQ และ Essay 

๒) การประเมินทักษะ  ประกอบด้วยการประเมิน 
๒.๑) ทักษะทางคลินิกและทักษะทางหัตถการ  ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ EPA และ DOP  
กับอาจารย์แพทย์หน่วยระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 
๒.๒) ทักษะการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ  ประเมินโดยการประเมิน EPA และ
แบบประเมิน ๓๖o  โดยมีผู้ประเมินเป็นอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน วิสัญญีพยาบาล 
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
๒.๓)  ทักษะการน าเสนอทางวิชาการ และการสื่อสาร  ประเมินโดยแบบประเมินการ
น าเสนอกิจกรรมทางวิชาการจากอาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมทางวิชาการนั้นทุกครั้ง 

๓) การประเมินเจตคติ  ประกอบด้วยการประเมิน 
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๓.๑)  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ การพัฒนาความรู้และความสามารถ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  โดยประเมินจาก EPA แบบประเมิน ๓๖o 
๓.๒)  ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมทางวิชาการและการท า portfolio 
๓.๓)  การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม  
ทางวิชาการที่ภาควิชาฯ จัดให้อย่างน้อยร้อยละ ๘o และต้องเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ   
ของราชวิทยาลัยฯ หรือชมรมระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย อย่างน้อย ๒ ครั้ง 
ใน ๑ ปี 
 

      ๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อประกาศนียบัตรฯ  

  การสอบเพ่ือประกาศนียบัตรฯ 
  (๑)  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  

-  ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
-  คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควรให้เข้าสอบ 

  (๒) เอกสารประกอบ 
  -  เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามท่ีก าหนด  
  -  เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  -  เอกสารรับรองการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๒ ครั้งตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม 
   (๓)  วิธีการประเมินประกอบด้วย (ภาคผนวกท่ี ๗) 

-  การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒ ส่วน คือ  
๑.   ปรนัย (multiple choice question; MCQ) 
๒.  อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay)  
๓. การสอบปากเปล่า (เกณฑ์ผ่าน / ไม่ผ่าน) 

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมินใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖o หรือโดยดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาการระงับความรู้สึก
เฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน   กรณีคะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖o ให้สอบข้อเขียนใหม่ได้ 
๑ ครั้ง 
๖.๖.๓   แจ้งกระบวนการวัดและการประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบพร้อมตรวจสอบ
และมีกระบวนการของการอุทธรณ์  

        หากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีข้อสงสัยในผลการสอบหรือผลการประเมิน สามารถยื่น
อุทธรณ์ได้ที่ ประธานคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด หรือรอง
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ประธานคณะกรรมการฯ โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบผลการสอบ ทั้งนี้แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดต้องท าการอุทธรณ์ผลการตัดสินภายใน ๗ วันนับจากวันประกาศผลการสอบ (ภาคผนวกท่ี ๘) 

๖.๖.๔  ตารางสรุปวิธีการให้การอบรมและประเมินผล 
 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลท าให้บรรลุผลลัพธ์ ตาม

สมรรถนะหลัก ๖ ด้านที่หลักสูตรก าหนดไว้  ภาควิชาฯ ได้สรุปวิธีให้การฝึกอบรมและวิธีการ
ประเมินผลไว้เป็นตารางดังแสดงใน (ภาคผนวกท่ี ๙) 

 
๗.   การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๗.๑  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๑.๑ ได้รับหนังสือวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรฯหรือหนังสือรับรองจากแพทยสภาแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาวิสัญญีวิทยา 
        ๗.๑.๒ ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันต่างประเทศที่เทียบเท่าคุณสมบัติในข้อ
๗.๑.๑  โดยการรับรองของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
        ๗.๑.๓ เป็นผู้มีสิทธิสอบเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรฯสาขาวิชาวิสัญญีวิทยาในปีการศึกษานั้น กรณีที่สอบ
วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยาไม่ผ่าน  ให้ถือว่า
ไม่ผ่านการคัดเลือก  
         ๗.๑.๔  มีประสบการณ์การท างานทางด้านวิสัญญีวิทยาอย่างน้อย ๒ ปี และมีประสบการณ์ใน
การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน 

๗.๑.๕ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตร   
ในวิชาชีพเวชกรรมด้านวิสัญญีวิทยา 

๗.๒ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ภาควิชาฯ รับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ปีละ ๒ คน เป็นไปตาม
กฎระเบียบของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ ๑ คนต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ๒ คน รวมทั้งต้องมีงานบริการต่อจ านวน     
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑ คน ตามที่ก าหนดตามตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 

จ านวนผู้รับการฝึกอบรมปีละ ชั้นละ(คน)   ๑ ๒ 
จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปีละ ชั้นละ(คน)   ๒ ๔ 
จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการการระงับความรู้สึก     
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เฉพาะส่วน 

 ปฏิบัติเอง 

 ช่วยปฏิบัต ิ

๑oo ราย/ปี 
๕o ราย/ปี 

๒oo ราย/ปี 
๑oo ราย/ป ี

จ านวนผู้ป่วยที่รับปรึกษาการบริการระงับปวด
เฉียบพลัน 

  ๕o ราย/ปี ๑oo ราย/ปี 

 

๘. อาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม 
๘.๑   คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม 
 ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา  และปฏิบัติงานด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

และการระงบัปวดเฉียบพลันอย่างน้อย ๕ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ 

๘.๒  คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

  ๘.๒.๑  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

   ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา  และปฏิบัติงานด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

และการระงับปวดเฉียบพลัน อย่างน้อย ๒ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ฯ 

๘.๒.๒  จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
ภาควิชาฯ มีอาจารย์ซึ่งได้วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา และปฏิบัติงานด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวด

เฉียบพลัน อย่างน้อย ๒ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ และปัจจุบันปฏิบัติงานเต็มเวลา จ านวน 

๙ คน  (ภาคผนวก ๑)  และมีการก าหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเพ่ือให้มี

คุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร (ภาคผนวก ๑o)  

๘.๒.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ 

๑. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของภาควิชา ฯ และคณะ ฯ 

๒. ปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักทั้งด้านการสอน การวิจัย และการบริการ อย่างสมดุลตาม

ข้อตกลงที่ให้ไว้กับภาควิชา ฯ 

๓. รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
๓.๑  ควบคุมดูแลการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี เช่น การดูแลกิจกรรมทางวิชาการตาม

ตารางที่ได้รับมอบหมาย  

๓.๒  ควบคุมและให้ค าแนะน าแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มี

ปัญหาความปวดเฉียบพลันและผู้ป่วยในที่รับปรึกษา 
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๓.๓ มีส่วนร่วมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รวมถึง workshop ต่างๆ ให้กับแพทย์

ประจ าบ้านต่อยอด 

๓.๔  มีส่วนร่วมในการประเมินแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ทั้ งการประเมินการปฏิบัติงาน

รายวันและการจัด เตรียมข้อสอบส าหรับการสอบ formative และ summative 

evaluation 

๓.๕ ควบคุม และให้ค าปรึกษา แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในการท างานวิจัย 

๔.  รับผิดชอบงานบริการตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกเวลาราชการ 
๕. รับผิดชอบหน้าที่ในการด าเนินงานวิจัยตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับภาควิชา ฯ 
๖.  รับผิดชอบงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย เช่น งานบริหาร หรืองานบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น 
๗. ส าหรับอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จะมีหน้าที่และภาระงานเพ่ิมเดิม

ดังแสดงใน ภาคผนวก ๑๑ 
 

๘.๒.๔  ระบบพัฒนาอาจารย์  
 ภาควิชา ฯ มีนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ในด้านแพทยศาสตร์ศึกษา คือ อาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมทุกคนต้องผ่านการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาซึ่งจัดโดยคณะ ฯ ภายใน ๑ ปี หลังจากได้รับ
การบรรจุเป็นอาจารย์ หลังจากนั้นภาควิชา ฯ อนุญาตให้อาจารย์ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมการอบรม
ฟ้ืนฟูและพัฒนาความรู้ทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษาตามที่อาจารย์สนใจได้ 
 ด้านวิชาการทางการแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านที่บรรจุเป็นอาจารย์ทันทีหลังจบการฝึกอบรมฯ 
จะได้รับการจัดสรรให้ปฏิบัติงานตามหน่วยต่างๆ ในช่วง ๑-๒ ปีแรก เพ่ือฝึกฝนและพัฒนาอาจารย์
ให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย หลังจากนั้นภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของตนเอง โดยมีทุนเพ่ือฝึกอบรมในสาขาย่อยที่สนใจได้ ทั้งในและต่างประเทศโดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าหน่วย กรรมการบริหารภาควิชาฯ และหัวหน้าภาควิชาฯ ให้สอดคล้องกับแผนที่
วางไว้ 
 นอกจากพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและด้านวิชาการทางการแพทย์แล้ว ภาควิชาฯ 
ยังสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการวิจัย โดยอนุญาตให้อาจารย์ที่สนใจสามารถ  
เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับระเบียบวิธีด้านการวิจัย ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ไปจนกระทั่งหลักสูตรปริญญา
เอก ตามศักยภาพและความสนใจของอาจารย์ ภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์สามารถน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะฯ และเป็นวิทยากรในการประชุม
วิชาการทั้งในและนอกประเทศได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารภาควิชาฯ และหัวหน้า
ภาควิชาฯ 
 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา  
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ภาควิชาฯ มีส านักงานอยู่ที่อาคาร ๑ ชั้น ๕ เป็นที่ท าการส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และ
สถานที่หลักส าหรับจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏี  มีหน่วยระงับปวดอยู่ที่ศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ชั้น ๖ 
และหน่วยช่วยหายใจอยู่ที่ อาคาร ๑ ชั้น ๒ 
๙.๑  มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับงานบริการและการฝึกอบรม 

๙.๑.๑ สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน  
๑) ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องบรรยาย ของคณะ ฯ จ านวนมากกว่า ๕o ห้อง แต่ละห้อง
สามารถรองรับผู้เรียนได้ตั้งแต่ ๑๖-๓๕o คน 
๒) ห้องประชุม จิรพรรณ มัธยมจันทร์ (อาคาร ๑ ชั้น ๕) รองรับผู้เรียน ๑๕o คน 
๓) ห้องการเรียนการสอน (อาคาร ๑ ชั้น ๕) รองรับผู้เรียน ๒o คน 
๔) ห้องประชุม ๒ (อาคาร ๑ ชั้น ๕)  รองรับผู้เรียน ๑๕ คน 
๕) ห้องประชุมหน่วยบ าบัดระบบหายใจ (อาคาร ๑ ชั้น ๒ หน่วยบ าบัดระบบหายใจ) รองรับ

ผู้เรียน ๒o คน 
๖) ห้องประชุมหน่วยระงับปวด (ศูนย์การแพทย์สิริกิตติ์ ชั้น ๖ หน่วยระงับปวด) รองรับ

ผู้เรียน ๑๕ คน 
๗) หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น ๓ มีห้อง skill lab จ านวน ๕ ห้อง 
๘) ห้องผ่าตัดและจุดบริการวิสัญญีมากกว่า ๔o จุดต่อวัน 
๙) ตึกผู้ป่วยใน เช่น  การให้บริการระงับปวดหลังผ่าตัด การรับปรึกษาผู้ป่วยที่มีความปวด

เฉียบพลันที่ยากต่อการรักษา  ผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยวิกฤติรวมถึงผู้ป่วย
ที่ได้รับการบ าบัดระบบทางเดินหายใจ 

๑o) หน่วยบริการอื่นๆ เช่น หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเพ่ือเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด (Pre-
anesthetic clinic) หรือคลินิกระงับปวด (Pain clinic) 

๙.๑.๒ อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน 
๑) หุ่นส าหรับหัดท า spinal block ในภาควิชา ๕ ตัว 
๒) หุ่น spine ๑ ตัว 
๓) Blue phantom ultrasound training medical models ๒ อัน  
๔ ) หุ่ น ส าห รั บ ฝึ ก ท า  brachial plexus block แ ล ะ  IV access under ultrasound 

guidance ๑ ตัว 
๕) อุปกรณ์ที่ทันสมัยส าหรับฝึกงานจริงในการดูแลผู้ป่วย เช่น เครื่อง ultrasound ส าหรับท า
หัตถการ อุปกรณ์ส าหรับการท า regional anesthesia  และอุปกรณ์ในงานระงับปวด
เฉียบพลันเช่น elastomeric pump  เครื่องส าหรับบริหารยาชาเฉพาะที่ที่สามารถปรับ
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วิธีการให้ ยาได้หลายแบบ  เครื่องให้ ยาระงับปวดด้วยตัว เอง (patient-controlled 
analgesia)  เป็นต้น  
 

๙.๒ ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศ  
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย คณะฯ จัดให้มีห้องสมุดซึ่งมีพ้ืนที่  ๑,๘oo ตาราง

เมตร บรรจุ ๑๕o ที่นั่ง มีส่วนที่เปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง ให้แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
สามารถใช้เป็นที่อ่านหนังสือได้ตลอดเวลา มีบรรณารักษ์ช่วยบริการค้นหาข้อมูลทั้งที่มีในระบบคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย และแหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ฯ 
ยังตอบรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการระบบออนไลน์ เช่น E-book, E-journal, Point of 
care references หลากหลายชนิด ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้สามารถสืบค้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่ว่าจะเชื่อมต่อผ่านระบบ VPN, application หรือผ่านทาง 
http://ejournal.mahidol.ac.th 

ส าหรับบริการสารสนเทศ คณะ ฯ จัดให้มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งมีสายและไร้สายในทุกพ้ืนที่
ทั้งอาคารเรียน โรงพยาบาลและหอพัก ให้สะดวกใช้ตลอดเวลา โดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย โดยให้มี username และ password ประจ าตัวส าหรับการเชื่อมต่อ ซึ่งมีความเร็วเพียงพอ
และเสถียร และยั งอนุญ าตให้อาจารย์และแพทย์ประจ าบ้ านสามารถใช้ ระบบ e-mail ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดูแลโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้   คณะฯ จัดหา sim card 
ส าหรับโทรศัพท์มือถือให้แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกคน เพ่ือใช้สื่อสารกันเอง 
และติดต่อกับโทรศัพท์ในโรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนโทรศัพท์และอุปกรณ์อ่ืนๆ แพทย์ประจ า
บ้านต่อยอดจัดหามาเองตามนโยบาย bring your own device (BYOD) 

ภาควิชา ฯ จัดให้มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ในห้องพักแพทย์
ประจ าบ้าน และในห้องคอมพิวเตอร์กลางภาควิชา ฯ เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๗ เครื่อง 
และจัดหาเครื่องพิมพ์ กระดาษ และหมึกพิมพ์ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 

 
 ๙.๓ จ านวนผู้ป่วย 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ มีห้องผ่าตัด
และจุดบริการวิสัญญีมากกว่า ๔o จุดต่อวัน มีผู้ป่วยมารับบริการทางวิสัญญีมากกว่า ๒o,ooo รายต่อปี 
ท าให้มั่นใจได้ว่ามีปริมาณผู้ป่วยเพียงพอต่อการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้าน นอกจากนี้แพทย์ประจ าบ้าน
จะได้ผ่านการฝึกอบรมที่สถาบันร่วมอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศในช่วง elective เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
การให้การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน รวมถึงความรู้ด้านการให้บริการหน่วยระงับปวดเฉียบพลันจาก
สถาบันอื่นๆ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

 
๙.๔  หน่วยงานสนับสนุน  
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คณะ ฯ มีกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ และนัก
ชีวสถิติที่เชี่ยวชาญด้านการท าวิจัยทางการแพทย์ เพ่ือให้ค าแนะน า และช่วยเหลือแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดในการท างานวิจัย อย่างไรก็ตามบางครั้งการนัดนักสถิติของคณะ ฯ อาจต้องใช้เวลานาน ภาควิชา ฯ 
จึงได้จัดให้มีนักสถิติของภาควิชา ฯ จ านวน ๒ คน เพ่ือคอยช่วยเหลือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในการ
ท างานวิจัยเช่นกัน นอกจากนี้ภาควิชายังมีบุคลากรสนับสนุนเพ่ิมเติมคือ มีนักวิชาการศึกษา ๒ คน ท า
หน้าที่ช่วยเหลือดูแล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการ
ประเมินผล  

 
๑o. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ได้รับการรับรองและด าเนินการฝึกอบรมภายใต้เกณฑ์ และการรับรอง
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดให้มีการทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ 

หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี  โดยหากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม เป็นเวลาติดต่อกันเกิน ๓ ปี จะให้ “พัก” 
การประกาศสมัครแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเฉพาะทางไว้ก่อน จนกว่าจะได้ประเมินหลักสูตรว่ายังมีความพร้อม
ในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่  และหากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 

๕ ปี จะให้ “ยกเลิก” หลักสูตร โดยท าเรื่องแจ้งต่อคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี เพื่อขออนุมัติการยกเลิกหลักสูตร 

ในการประเมินภายในภาควิชา ฯ อาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะได้ท าการ
ประเมินหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยหัวข้อในการประเมินประกอบด้วย พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ แผนการฝึกอบรม ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
การวัดและประเมินผล ทรัพยากรทางการศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม สถาบันฯร่วม 
และ ข้อควรปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ยังมีการหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม 
และความสามารถในการปฏิบัติงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่นแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม และผู้ใช้
บัณฑิตอีกด้วย 

 
๑๑. การทบทวนและพัฒนา 
  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสมกับปัจจัยภายนอก  เช่น ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวิทยาลัย ฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยภายใน เช่น นโยบาย
ภาควิชา ฯ ทรัพยากร core competency รวมถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ 
รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น อาจารย์ และแพทย์ประจ าบ้าน 
ดังนั้นปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้นและข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตร จะถูกสรุป รวบรวม และ
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกปี เพ่ือ
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วิเคราะห์หาปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของการฝึกอบรม และหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร พร้อมทั้ง
น าเสนอเพ่ือขออนุมัติในที่ประชุมภาควิชา ฯ ต่อไป (ภาคผนวก ๑๒) 

 
 ๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

ภาควิชา ฯ บริหารจัดการหลักสูตร โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งเกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ กระบวนการฝึกอบรม การวัด
และประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ เมื่อส าเร็จการฝึกอบรม แพทย์ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบ รมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม ซึ่งออกโดยคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  

เพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการการฝึกอบรมเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ ภาควิชา ฯ ได้
แต่งตั้ง และก าหนดให้คณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม ฯ  
 นอกจากนี้ภาควิชา ฯ ยังจัดให้มีนักวิชาการการศึกษา ๓ คน ท าหน้าที่ดูแล ประสานงาน การจัด
กิจกรรม academic activity, workshop, กิจกรรมนอกหลักสูตร และการจัดสอบต่างๆ รวบรวมและ
ประเมินผลการสอบและแบบประเมินต่างๆ รวมถึงท าการตรวจสอบและจัดให้มีการซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอนให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
  หลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพ โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้านการศึกษา จาก

คณะกรรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด งานการศึกษาหลังปริญญา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา เป็นประจ าทุก ๕ ปี 

 

 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
รายนามคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

๑. รศ.พญ. วัลภา  อานันทศุภกุล   ประธาน 
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๒. ผศ.นพ. ธีรวัฒน์  ชลาชีวะ   รองประธาน 

๓. ผศ.นพ. ชูศักดิ์  ตันประสิทธิ์   เลขานุการ 

๔. ผศ.พญ. ลิษา  สังฆ์คุ้ม   กรรมการ 

๕. อ.พญ. อมรรัตน์  ตั้งจิตบ าเพ็ญบุญ  กรรมการ 

๖. อ.พญ. ศิวพร   เติมพรเลิศ   กรรมการ 

๗. อ.พญ. พรภัทรา  อารีรักษ์   กรรมการ 

๘. อ.พญ. วิชญา  ศุภโอภาสพันธุ์   กรรมการ 

๙. ผศ.นพ. อมร  วิจิตพาวรรณ   กรรมการ 

๑๐. รศ.พญ. เพชรา  สุนทรฐิติ   ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ 

๑๑. ผศ.นพ. ธนิต  วีรังคบุตร   ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ 
 

 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก)  อาจารย์ผู้ฝึกอบรมเต็มเวลา 
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ล าดับ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ  

(ระบุสาขา/ปทีี่ได้รบั) 
ความรู้ความช านาญ  
(เฉพาะวิสัญญีแพทย์) 

สังกัด เบอร์โทร E-mail 

๑ รอง
ศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิง 

วัลภา 
อานันทศุภกุล 

Clinical Fellow  in 
Regional Anesthesia, 
McGill University, 
Montreal, Canada  
พ.ศ.  ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
วว. (วิสัญญีวิทยา)  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย
เทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะ
ส่วนด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง
เป็นเวลา ๑o ปี  
- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลรักษาผู้ป่วยเรื่อง
การระงับปวดเฉียบพลันเป็นเวลา 
๙ ปี 

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ vanlapaa@gm
ail. com 
   

๒ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
นายแพทย ์

ธีรวัฒน์  
ชลาชีวะ 

Research Fellow in 
Cardiothoracic 
Anesthesia, 
Hiroshima General 
Hospital, 
Hiroshima, Japan  
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕o 
วว. (วิสัญญีวิทยา)  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย
เทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะ
ส่วนด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง
เป็นเวลา ๑o ปี  
- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลรักษาผู้ป่วยเรื่อง
การระงับปวดเฉียบพลันเป็นเวลา 
๗ ปี 

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ chalachewa_t
hera@ 
yahoo.com 

๓ อาจารย์ 
นายแพทย ์

ชูศักดิ์  
ตันประสิทธิ ์

Research Fellow in 
RegionalAnesthesia
, Toronto Western 
Hospital, University 
of Toronto, 
Toronto, Canada  
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
วว. (วิสัญญีวิทยา) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

-มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย
เทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะ
ส่วนด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง
เป็นเวลา ๕ ปี  
- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลรักษาผู้ป่วยเรื่อง
การระงับปวดเฉียบพลัน เป็นเวลา 
๕ ปี 

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ choosak.tun@
gmail. com 

๔ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
แพทย์หญิง 

ลิษา สังฆ์คุ้ม Researchh Fellow in 
Obstetric and 
Ambulatory 
Anesthesia, Tulane 
hospital, New Orleans, 
USA   
พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๘ 
วว. (วิสัญญีวิทยา)    
พ.ศ. ๒๕๕๕  

- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลผู้ป่วยสูตินรีเวช
ที่มารับการระงับความรู้สึกเป็น
เวลา ๓ ปี 
- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลผู้ป่วยสูตินรีเวช
เร่ืองการระงับปวดเฉียบพลัน ๕ ปี 

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ lisa.sangkum@
gmail. com 

๕. อาจารย์ 
แพทย์หญิง 

อมรรัตน์  
ตั้งจิตบ าเพ็ญ-
บุญ 

Clinical Fellow  in 
Regional Anesthesia, 
McGill University, 
Montreal, Canada  

- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอน และดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย
เทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะ
ส่วนด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ mae_ra131@h
otmail.com 

mailto:vanlapaa@gmail.com
mailto:vanlapaa@gmail.com
mailto:choosak.tun@gmail
mailto:choosak.tun@gmail
mailto:lisa.sangkum@gmail
mailto:lisa.sangkum@gmail
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ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ  
(ระบุสาขา/ปทีี่ได้รบั) 

ความรู้ความช านาญ  
(เฉพาะวิสัญญีแพทย์) 

สังกัด เบอร์โทร E-mail 

 พ.ศ. ๒๕๖o- ๒๕๖๑  
วว. (วิสัญญีวิทยา)  
พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

เป็นเวลา ๓ ปี  
- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอน และดูแลรักษาผู้ป่วยเรื่อง
การระงับปวดเฉียบพลันเป็นเวลา 
๓ ปี 
 

๖. อาจารย์ 
แพทย์หญิง 

ศิวพร  
เติมพรเลิศ 

Clinical Fellow in 
Regional 
Anesthesia and 
Perioperative Pain 
Management, 
Shimane 
University, Japan   
พ.ศ.๒๕๖o-๒๕๖๑ 
วว. (วิสัญญีวิทยา) ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอน และดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย
เทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะ
ส่วนด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง
เป็นเวลา ๓ ปี  
- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอน และดูแลรักษาผู้ป่วยเรื่อง
การระงับปวดเฉียบพลันเป็นเวลา 
๓ ปี 

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ sorahajime@h
otmail.com 

๗. อาจารย์ 
แพทย์หญิง 

พรภัทรา  
อารีรักษ ์

Clinical Fellow in 
Regional 
Anesthesia. 
Chinese University 
of HongKong, 
Prince of Wales 
Hospital, HK 
พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๒ 
วว. (วิสัญญีวิทยา)  
 พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอน และดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย
เทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะ
ส่วนด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง
เป็นเวลา ๒ ปี  
- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอน และดูแลรักษาผู้ป่วยเรื่อง
การระงับปวดเฉียบพลันเป็นเวลา 
๒ ปี 

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ Pornpatra@ya
hoo. com 

๘. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
นายแพทย ์

อมร  
วิจิตพาวรรณ 

Research Fellow in 
Cardiac and liver 
transplantation, 
Mayo Clinic, 
Arizona, USA  พ.ศ.
๒๕๕๓- ๒๕๕๕ 
วว. (วิสัญญีวิทยา)  
 พ.ศ. ๒๕๔๔ 

-มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย
เทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะ
ส่วนด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง
เป็นเวลา ๙ ปี 
- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลผู้ป่วยที่มารับการ
ผ่าตัดทางหัวใจและหลอดเลือดเป็น
เวลา ๙ ปี 
- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเรื่องการระงับปวด
เฉียบพลัน ๙ ปี 

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ fluotec@hotm
ail. com 

๙. อาจารย์ 
แพทย์หญิง 

วิชญา  
ศุภโอภาส-
พันธุ ์

Clinical Fellow in 

Pediatric 

- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลผู้ป่วยเด็กที่มารับ
การระงับความรู้สึกเป็นเวลา ๓ ปี 

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ widjy14@hot
mail. com 
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ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ  
(ระบุสาขา/ปทีี่ได้รบั) 

ความรู้ความช านาญ  
(เฉพาะวิสัญญีแพทย์) 

สังกัด เบอร์โทร E-mail 

Anesthesia, McGill 

University, 

Montreal, Canada  

พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖o  

วว. (วิสัญญีวิทยา) 

 พ.ศ. ๒๕๕๔  

- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลผู้ป่วยเด็กเรื่อง
การระงับปวดเฉียบพลัน ๓ ปี 

 
 
 
 

ข) อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการฝึกอบรม 
 

ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ  
(ระบุสาขา/ปีท่ีได้รับ) 

ความรู้ความช านาญ  
(เฉพาะวิสัญญีแพทย์) 

สังกัด เบอร์โทร 

๑. รอง
ศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิง 

เพชรา  
สุนทรฐิต ิ

Postgraduate Diploma 
of Regional Anesthesia 
and Analgesia. 
University of 
Montpellier, France  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
วว. (วิสัญญีวิทยา)  
 พ.ศ. ๒๕๓๘  

- มีความรู้ความช านาญในการ
เรียนการสอนและดูแลรักษาผู้ป่วย
ด้วยเทคนิคการระงับความรูส้ึก
เฉพาะส่วนด้วยเครื่องคลื่นเสียง
ความถี่สูงเป็นเวลา ๑๕ ปี 
- มีความรู้ความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลรักษาผู้ป่วยเรื่อง
การระงับปวดเฉียบพลันเป็นเวลา 
๑๕ ปี 

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ 

๒. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
นายแพทย ์

ธนิต 
วีรังคบุตร 

Clinical Fellow in 
Intensive care unit, 
Queen Elizabeth 
Hospital, Burmingham, 
UK    
พ.ศ. ๒๕๓๙- ๒๕๔๑ 

วว. (วิสัญญีวิทยา)  พ.ศ. 
๒๕๓๑ 

- เป็นที่ปรึกษาในการเขียน
หลักสตูรส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอดอนุสาขาการระงับ
ความรูส้ึกเฉพาะส่วน 
- เป็นผู้มีความช านาญในการเรียน
การสอนและดูแลผู้ป่วยวิกฤต ิ

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ 

 
ค) ผู้ช่วยวิจัยและธุรการด้านการฝึกอบรม 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ  
(ระบุสาขา/ปีท่ีได้รับ) 

สังกัด เบอร์โทร E-mail 

๑. นางสาวโรจนรินทร์ โกมลหริัญ ค.ม. (วิจัยการศึกษา) คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาฯ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ค.บ. (ชีววิทยา) คณะครุศาสตร์ จฬุา
ฯ  ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ childhood1@ 
hotmail.com 

๒. นางสาววรียา วงศ์พานิช วท.ม. (ชีวสถิติ) คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ม.มหดิล  ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์  
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน ี ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา 

๑๕๑๓ wareeya.von@ 
mahidol.ac.th 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ๒ 
เกณฑ์การจัดท าหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา 
๑.  เกณฑ์ทั่วไป 

 สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือประกาศนียบัตรอนุสาขาวิสัญญีวิทยา
ส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไปที่ระบุไว้
ในข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยการเสนอขอเปิดการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖o 

๒. เกณฑ์เฉพาะ 
 สถาบันฝึกอบรมอนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 

จะต้องได้รับการรับรองจากตามมาตรฐานการฝึกอบรมฯ โดยมีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ จ านวนและการ
กระจายผู้ป่วย มาตรฐานการให้บริการ และผู้ให้การฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
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และสอบฯ สาขาวิสัญญีวิทยาก าหนด โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และ
แพทยสภา ดังนี้ 

๒.๑. มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับงานบริการ และการฝึกอบรม  

๒.๒. มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม 

  สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา  และปฏิบัติงานด้านวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับความรู้สึก

เฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน อย่างน้อย ๒ คน โดยก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ๒ คนและอาจารย์ผู้ท าหน้าที่หัวหน้าสถาบัน

ฝึกอบรม หรือประธานการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานทางด้านวิสัญญีวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี   

๒.๓. มีงานบริการการระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัด จ านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีปริมาณงานบริการ
ต่อจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑ คน ตามที่ก าหนดตามตารางต่อไปนี้ 

จ านวนผู้รับการฝึกอบรมปีละ ชั้นละ(คน) ๑ ๒ 
จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปีละ ชั้นละ(คน) ๒ ๔ 
งานบริการด้านการระงับความรู้สึกที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม (รายต่อปี) 

 จ านวนผู้ป่วยนอก 

 จ านวนผู้ป่วยใน 

 
๒๕o 

๕,ooo 

 
๕oo 

๑o,ooo 

ประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ควรได้รับตลอดหลักสูตร  

ประกอบด้วย  
หัตถการ.........ครั้ง/ปี (ท าเอง) 

 Superficial/Intermediate cervical plexus block 

 Ultrasound-guided brachial plexus blocks 
- Interscalene BPB 
- Supraclavicular BPB 
- Infraclavicular BPB 
- Axillary BPB 

 Ultrasound-guided lower limb blocks 

๑oo 
๓ 
 

๑o 
๑o 
๕ 
๑o 
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- Femoral nerve block 
- Adductor canal block 
- Fascia iliaca block 
- Sciatic nerve block 
- Popliteal sciatic nerve block 

 Ultrasound-guided truncal block 
- TAP/rectus sheath block 
- Quadratus lumborum block 
- Ilioinguinal, iliohypogastric nerve block 
- Thoracic interfascial plane block: PECs, Erector 

spinae plane block, Serratus plane block 
- Paravertebral nerve block 

 Ultrasound-assisted spinal block/epidural block 

๑o 
๑o 
๕ 
๕ 
๑o 
 

๕ 
๕ 
๕ 
๓ 
 

๒ 
๒ 

หัตถการ.........ครั้ง/ปี (ช่วย) ๕o 

     ๒.๔. ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน 

สถาบันฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบัติการที่สามารถให้การสนับสนุน และรองรับงานวิจัยได้    

๒.๕. ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม 

มีบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม เป็นแหล่งค้นคว้าทางด้านการแพทย์ 

๒.๖. มีกิจกรรมวิชาการ 

สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ได้แก่ 

๑. การประชุมวิชาการในภาควิชา/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๔ ครั้ง ได้แก่ journal club, 
interesting case, morbidity and mortality conference, topic review เป็นต้น 

๒. การประชุมร่วมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง 

๓. การประชุมวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ 

๔. สนับสนุนให้แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมไปร่วมประชุมวิชาการนอกสถานที่ตามโอกาสอันควร 

สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติข้อใด อาจใช้สถาบันอื่นร่วมด้วยโดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรฯ 

๓. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 

 สถาบันฝึกอบรมมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้ 
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สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน-
ต่อยอด โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลา 
ไม่ต่ ากว่าระยะเวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสูตร 

สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลัก เพ่ือจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน-
ต่อยอดในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัดประสบการณ์ได้  
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ภาคผนวก  ๓ 
เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตร อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับ
ความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 

เนื้อหาโดยสังเขปของหลักสูตรวิสัญญีส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 
ประกอบด้วย  
๑. ความรู้พื้นฐาน 

๑.๑. กายวิภาคของเส้นประสาท (nerve anatomy) 
๑.๑.๑. กายวิภาคของใยประสาท (anatomy of neurons) 
๑.๑.๒. บอกความแตกต่างระหว่างเส้นประสาท motor และ sensory 
๑.๑.๓. บอก microanatomy ของเซลล์ประสาท 

๑.๒. ยาชา (local anesthetics) 
๑.๒.๑. บอกเภสัชวิทยา (pharmacology) การออกฤทธิ์ (mechanism of action) คุณสมบัติทาง
physicochemical ขนาดของยาส าหรับการฉีดยาชาแบบครั้งเดียว (single injection) หรือการใส่สายให้
ยาชา (continuous infusion) 
๑.๒.๒. เลือกชนิดยาชา และขนาดยาชาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีโรคตับ ไต หัวใจร่วมด้วย 
๑.๒.๓. ทราบข้อดีและข้อจ ากัด ของ local anesthetic adjuvants 
๑.๒.๔. วินิจฉัยและรักษาภาวะยาชาเป็นพิษ (Local Anesthetic Systemic Toxicity; LAST) 

๑.๓. การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง (neuraxial) การให้ยาระงับปวดด้วย
ยากลุ่ม opioid และ non-opioid แบบผสมผสาน (multimodal analgesia) 

๑.๓.๑. Neuraxial opioid 
๑.๓.๑.๑. บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม กลไกการออกฤทธิ์ (mechanism of action) คุณสมบัติทาง 
physicochemical การเลือกขนาดยา บอกระยะเวลาการออกฤทธิ์ (onset and duration) 
๑.๓.๑.๒. ทราบภาวะแทรกซ้อน และผลข้างเคียง รวมถึงการเฝ้าระวัง การป้องกัน การรักษา 
๑.๓.๑.๓. บอกความแตกต่างของการให้ยากลุ่ม opioid ทาง intrathecal และ epidural ในแง่
ของขนาดยา ผลที่เกิดขึ้น และผลข้างเคียง 

๑.๓.๒. Systemic opioid 
๑.๓.๒.๑. บอกเภสัชจลนศาสตร์ของยาระงับปวดกลุ่ม opioids (pharmacokinetics) ในแง่ของ 
bioavailability, absorption, distribution, metabolism และ excretion 
๑.๓.๒.๒. บอกต าแหน่งการออกฤทธิ์ (site of action) และกลไกการออกฤทธิ์ของยาระงับปวด
กลุ่ม opioids (mechanism of action) 
๑.๓.๒.๓. บอกความแตกต่างของโครงสร้างทางเคมีของยาแต่ละตัว 



 

31 
 

๑.๓ .๒ .๔ . บอกกลไกการออกฤทธิ์  ข้ อบ่ งชี้  ข้อห้ ามส าหรับ  opioid agonists, opioid 
antagonists และยาชนิดผสม 
๑.๓.๒.๕. บอกการรักษาในผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรัง และหรือ opioid-induced hyperalgesia 
๑.๓.๒.๖. บอกแนวทางการรักษาความปวดเฉียบพลันและเรื้อรังในผู้ป่วย opioid-tolerant 
 
 

๑.๓.๓. Non-opioid analgesics 
๑.๓.๓.๑. บอกแนวคิดของการรักษาความปวดแบบผสมผสาน (multimodal analgesia) และ
ผลต่อการฟ้ืนตัวหลังผ่าตัด 
๑.๓.๓.๒. บอกเภสัชวิทยาของ acetaminophen, NSAIDs, cyclooxygenase 2 inhibitors, 
NMDA antagonist, gamma aminobutyric acid-pentanoid agents เพ่ือการรักษาที่
เหมาะสมที่สุด (optimizing postoperative analgesia) 

๒. ความรู้ในสาขาวิชา 
๒.๑. เทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (regional anesthesia techniques) 

๒.๑.๑. การหาต าแหน่งเส้นประสาท (nerve localization techniques) 
๒.๑.๑.๑. โดยอัลตราซาวด์ (ultrasound guidance) บอกข้อดี ข้อจ ากัด หลักการท างาน  
๒.๑.๑.๒. โดยเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วดูการกระตุกของกล้ามเนื้อ 
(peripheral nerve stimulator) บอกข้อดี ข้อจ ากัด หลักการท างาน  
๒.๑.๑.๓. โดยผู้ป่วยบอกอาการแปล๊บ (paresthesia technique) บอกข้อดี ข้อจ ากัด 

๒.๑.๒. การฉีดยาชาเข้าช่องน้ าไขสันหลัง (spinal anesthesia) 
๒.๑.๒.๑. บอกกายวิภาคของกระดูกสันหลัง และช่องไขสันหลัง 
๒.๑.๒.๒. บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อน และการเฝ้าดูแลผู้ป่วย 
๒.๑.๒.๓. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆของร่างกายหลัง spinal anesthesia  
โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 
๒.๑.๒.๔. บอกกลไกท่ีพบบ่อยของ spinal anesthesia ที่ล้มเหลว 
๒.๑.๒.๕. เปรียบเทียบยาชาที่ใช้บ่อยส าหรับ intrathecal ในแง่ของชนิดยาชา ขนาดยา การเริ่ม
ออกฤทธิ์และระยะเวลาการออกฤทธิ์ รวมถึง adjuvants 
๒.๑.๒.๖. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ intensity, extent และระยะเวลาการออกฤทธิ์ เช่น ท่าผู้ป่วย  
ขนาดยา ปริมาณยา และความถ่วงจ าเพาะ (baricity)  
๒.๑.๒.๗. วินิจฉัยภาวะ postdural puncture headache (PDPH) สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน 
การรักษา 

๒.๑.๓. การฉีดยาชาเข้าช่องเหนือไขสันหลัง (epidural anesthesia; lumbar and thoracic) 
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๒.๑.๓.๑. บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษา epidural 
anesthesia และ analgesia 
๒.๑.๓.๒. เปรียบเทียบยาชาที่ใช้ในแง่ของ ชนิด ขนาดยา adjuvants การออกฤทธิ์ และ
ระยะเวลาการออกฤทธิ์ 
๒.๑.๓.๓. บอกความแตกต่างระหว่าง spinal และ epidural anesthesia ในแง่ของ ความ 
น่าเชื่อถือ latency ระยะเวลาการออกฤทธิ์ และข้อจ ากัดของ segmental blockade 
๒.๑.๓.๔. อธิบายคุณค่าและเทคนิคของการท า test dosing เพ่ือที่จะลดภาวะแทรกซ้อนของ  
epidural anesthesia และ analgesia 
๒.๑.๓.๕. แปลผล volume-segmental relationship และปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายของยา
ชา ในช่องเหนือไขสันหลังเช่น อายุ การตั้งครรภ์ ท่าผู้ป่วย และต าแหน่งที่แทงเข็ม 
๒.๑.๓.๖. บอกผลดีของ thoracic epidural analgesia ส าหรับการผ่าตัดช่องอก ช่องท้อง และ
การบาดเจ็บที่ช่องอก 
๒.๑.๓.๗. บอกความแตกต่างของเทคนิค combined spinal-epidural anesthesia (CSE) และ 
lumbar epidural anesthesia/analgesia รวมถึงข้อดี  ข้อเสีย ขนาดยา ภาวะแทรกซ้อน     
ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามในแต่ละเทคนิค 
๒.๑.๓.๘. อธิบายยากลุ่ม antithrombotic และ thrombolytic ที่มีผลต่อการท า neuraxial 
และ  peripheral anesthesia/analgesia  

๒.๑.๔. Upper extremity nerve block 
๒.๑.๔.๑. บอกกายวิภาค และภาพอัลตราซาวด์ของกลุ่มประสาท brachial (sonoanatomy)  
สัมพันธ์กับการรับความรู้สึกที่ผิวหนัง (sensory) กล้ามเนื้อ (motor) และการรับความรู้สึกที่
กระดูก (osteotome)  
๒.๑.๔.๒. เปรียบเทียบยาชาที่ใช้ ในแง่ของชนิด ขนาดของยา การออกฤทธิ์ ระยะเวลาการออก
ฤทธิ์ และ adjuvants 
๒.๑.๔.๓. บอกคุณค่าและเทคนิคของ test dosing เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะยาชาเป็นพิษ 
๒.๑.๔.๔. สามารถบอกความแตกต่างของแต่ละ approach ของ brachial plexus block ในแง่ 
ของข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลรักษา 
๒ .๑ .๔ .๕ . บอกข้ อบ่ งชี้ และเทคนิ คของ cervical plexus block, suprascapular หรือ   
intercostobrachial block ส าหรับการระงับปวดหรือเป็นการฉีดยาชาเพ่ิม 
๒.๑.๔.๖. บอกเทคนิคการท าและการดูแล รักษาส าหรับ brachial plexus perineural 
catheter 

๒.๑.๕. Lower extremity nerve block 
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๒.๑.๕.๑. บอกกายวิภาคและภาพอัลตราซาวด์ลักษณะของเส้นประสาทของ lower  extremity 
ได้แก่เส้นประสาท sciatic, femoral, lateral femoral cutaneous และ  obturator รวมถึง 
adductor canal และ saphenous nerve blockade 
๒.๑.๕.๒. เปรียบเทียบยาชาที่ใช้ ในแง่ของชนิด ขนาดของยา การออกฤทธิ์ ระยะเวลาการออก
ฤทธิ์ และ adjuvants 
๒.๑.๕.๓. บอกคุณค่าและเทคนิคของ test dosing เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะยาชาเป็นพิษ 
๒.๑.๕.๔. สามารถบอกความแตกต่างของแต่ละ approach ของ lower extremity block ใน
แง่ของข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลรักษา 
๒.๑.๕.๕. บอกเทคนิคการท าและการดูแล รักษาส าหรับ lower extremity perineural 
catheter 

๒.๑.๖. Truncal block 
๒.๑.๖.๑. บอกกายวิภาคของ intercostal, paravertebral, ilioinguinal-iliohypogastric และ   
transverse abdominis plane blocks (TAP) 
๒.๑.๖.๒. เปรียบเทียบยาชาที่ใช้ ในแง่ของชนิด ขนาดของยา การออกฤทธิ์ ระยะเวลาการออก
ฤทธิ์ และ adjuvants 
๒.๑.๖.๓. สามารถบอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลรักษา 
๒.๑.๖.๔. บอกเทคนิคการท าและการดูแล รักษาส าหรับ continuous truncal perineural 
catheter 

๒.๑.๗. Intravenous regional anesthesia 
๒.๑.๗.๑. บอกกลไกการออกฤทธิ์ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อดีข้อเสีย ผลข้างเคียงภาวะแทรกซ้อน 
การจัดการเทคนิค intravenous regional anesthesia 
๒.๑.๗.๒.เปรียบเทียบยาชาที่ใช้ ขนาด 

๒.๑.๘. ภาวะแทรกซ้อนของ regional anesthesia และ acute pain medicine 
๒.๑.๘.๑. อภิปราย ตระหนักถึง ทราบวิธีการจัดการและรักษาภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ 

๒.๑.๘.๑.๑. เลือดออกง่าย (hemorrhagic complications) ในผู้ป่วยที่ได้รับยาก
ลุ่ม antithrombotic และ thrombolytic  
๒.๑.๘.๑.๒ การติดเชื้อ (infectious complications)  
๒.๑.๘.๑.๓. การบาดเจ็บของระบบประสาท (neurological complications) 
๒.๑.๘.๑.๔. มีความรู้ แปลผลของผลปฏิบัติการหลังจากมีการบาดเจ็บต่อ
เส้นประสาท เช่น electromyography (EMG), nerve conduction studies 
(NCS), somatosensory evoked potentials (SSEPs) และ motor evoked 
potentials (MEPs) 
๒.๑.๘.๑.๕. ภาวะยาชาเป็นพิษ (LAST) 
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๒.๑.๘.๑.๖. การกดระบบหายใจจากยาระงับปวดกลุ่ม opioid (opioid-induced 
respiratory depression) 

๒.๒. มีความรู้ ความสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและทีม ในการรักษาผู้ป่วยให้ราบรื่น 
๓. งานวิจัย 

๓.๑ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการท าวิจัย 

๓.๒ สามารถน าเสนอและวิพากษ์วิจารณ์ผลงานวิจัย (critical appraisal) ได ้

๓.๓ มีส่วนร่วมในงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและระงับปวดเฉียบพลัน 

๔. ความสามารถในการปฏิบัติการต่างๆ 
๔.๑. สามารถเลือกเทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนที่เหมาะสม และการดูแลเรื่องการระงับปวดหลัง
ผ่าตัด ส าหรับการผ่าตัดชนิดต่างๆ โดยแบ่งหัตถการตามความช านาญดังนี้ 

หัตถการส าหรับขั้นพ้ืนฐาน (basic techniques) 

 Superficial/Intermediate cervical plexus block 

 Axillary brachial plexus block 

 Wrist block 

 Intercostobrachial nerve  block 

 Saphenous nerve block (adductor canal block) 

 Ankle block 

 Spinal anesthesia 

 Lumbar epidural anesthesia 

 Combined spinal-epidural anesthesia 

 Femoral nerve block 

 Fascia iliaca block 

 Truncal block (TAP, Iliohypogastric, Ilioinguinal nerve block, rectus 
sheath block, transversalis fascial plane block) 

 Scalp block 

 Selective single nerve block (axillary, suprascapular, radial, ulna, 
median nerve) 

หัตถการขั้น intermediate techniques 

 Deep cervical plexus block 
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 Interscalene brachial plexus block 

 Supraclavicular brachial plexus block 

 Infraclavicular brachial plexus block 

 Sciatic nerve block (popliteal, subgluteal) 

 Genitofemoral nerve block 

 Intercostal nerve block 

 Thoracic epidural anesthesia 

 Thoracic interfascial plane block (PECs, Erector spinae plane block, 
Serratus plane block) 

 Regional blocks in pediatrics (penile, spermatic cord, TAP, ilioinguinal/ 
iliohypogastric, caudal, epidural block) 

หัตถการขัน้ advanced techniques 

 Sciatic nerve block (parasacral approach) 

 Thoracic paravertebral block : single injection or continuous 

 Lumbar plexus block 

 Facial block (maxillary nerve block, mandibular nerve block) 

 Quadratus lumborum block 

 Ultrasound assisted/guided adult neuraxial block  

 Ultrasound guided continuous pediatric caudal block 

 Continuous peripheral nerve block 
๔.๒. แสดงถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพ (high success rate) ของเทคนิคการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนใน
ขั้น advanced และมีภาวะแทรกซ้อนต่ า (low complication rate) 
๔.๓. สามารถเข้าใจหลักการท างานของ acute pain medicine service  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ perioperative 
management  และ nonsurgical condition และสามารถรักษาผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรังที่มีการปวด
เฉียบพลันร่วมด้วย 
 
 
 

         ภาคผนวก ๔ 

Clinical skills in Regional anesthesia  
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เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดระดับประกาศนียบัตร ควรมีความสามารถในการ 
ดูแลรักษา และท าหัตถการต่อไปนี้  

I.     Perianesthetic clinical skills              

   ระดับที ่ ๑   โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบบ่อย  และ/ หรือมีความส าคัญ 
ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ต้อง ดูแลรักษาได้   
ระดับที ่ ๒   โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่พบน้อยกว่าระดับ ๑  และมี
ความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ควร ดูแลรักษาได้   
ระดับที ่ ๓   โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญีหรือชนิดการผ่าตัดที่ซับซ้อน  ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด อาจ ดูแลรักษาได้ 
 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 

Complications related regional anesthesia           

- Local anesthetic systemic toxicity (LAST) P     

- Nerve injury P     

-  Spinal/epidural hematoma P     

-  Infection P     

-  Postdural puncture headache(PDPH) P     

Patient receiving anticoagulant and antiplatelet therapy P     

Preexisting neurological/musculoskeletal disease P     

Special condition patient                                   

 -  Pregnancy P     

-   Heart disease P     

-   Infant 
 

  P 

 -  Child 
 

P   

-   Geriatic P     

-   Morbid obesity             P     

-   Hematologic disorder P     

-   Chronic pain/substance abuse P 
 

  

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวิสัญญี ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ 
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-   Trauma P     

-   Ambulatory patient P     

Management for inadequate block P     

Procedural sedation and analgesia P     

Acute pain management P     

Postoperative pain management P     

    การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อระงับปวดในการผ่าตัด ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ ๓ 

(Regional anesthesia for perioperative pain management)       

Head and neck surgery     P 

Thoracic surgery   P   

Breast surgery P     

Abdominal and pelvic surgery P     

Joint surgery       

-          Shoulder P     

-          Elbow P     

-          Hip P     

-          Knee P     

-          Ankle P     

Extremity surgery P     

Labor analgesia P     

II.  หัตถการด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องรู้ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการต่าง ๆ  
หัตถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  ตามท่ีสถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
ระดับที่ ๑   หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง     
ระดับที่ ๒  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ) 
ระดับที่ ๓  หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้ (ช่วยท าหรือได้เห็น) 

    
หัตถการวิสัญญี 

หัตถการ
ระดับ ๑ 

หัตถการ
ระดับ ๒ 

หัตถการ
ระดับ ๓ 
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Upper extremities        

Brachial plexus block        

-          Interscalene approach P     

-          Supraclavicular approach P     

-          Infraclavicular approach P     

-          Axillary approach  P     

Radial nerve block   P   

Median nerve block   P   

Ulnar nerve block    P   

Wrist block      P 

Lower extremities       

Femoral nerve block  P     

Lateral femoral cutaneous nerve block    P   

Obturator nerve block    P   

Saphenous nerve block  P     

Sciatic nerve block       

-          Parasacral approach      P 

-          Transgluteal approach   P   

-          Subgluteal approach P     

-          Popliteal block P     

Fascia iliaca block   P     

Ankle block  P     
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หัตถการวิสัญญี 
หัตถการ
ระดับ ๑ 

หัตถการ
ระดับ ๒ 

หัตถการ
ระดับ ๓ 

Truncal block       

Superficial/intermediate cervical plexus block  
 

P   

Deep cervical plexus block  
 

  P 

Pectoralis and serratus plane blocks  
 

P   

Transversus abdominis plane block  P     

Rectus sheath block  P     

Quadratus lumborum block  
 

P   

Ilioinguinal / iliohypogastric nerve block P     

Thoracic paravertebral block   
 

P   

Lumbar plexus block  
 

  P 

Erector spinae plane block (ESP)    P   

Neuraxial block       

Subarachnoid block  P     

Epidural block        

- Thoracic level  P     

-  Lumbar level  P     
-  Caudal block      P 

CSE  P     
Ultrasound assisted/guided neuraxial block    P   

Catheter placement techniques    P   

Peripheral nerve block in pediatric       

-   Ilioinguinal / iliohypogastic nerve block P     

-   Penile block  P     

-   Brachial plexus block  
 

P   

-   TAP block   
 

P   

-   Caudal block  P     

-   Lumbar epidural block    P   
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ภาคผนวก ๕ 

         Direct Observation of Procedural Skills 

 

1. DOP : Ultrasound optimization skills  

ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด......................................................................................วันที.่................................ 
 

ภายใน 3 เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ 5 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง/                 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมลู
ส าคัญ 

ขาดข้อมลู
ปลีกย่อย 

ถูกต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหาได้ 

1.  เลือกชนิด transducer เหมาะสม     

2. ปรับเครื่อง (preset) ให้ได้ความคมชัดใน 2D mode (B mode) ได ้

 Frequency     

 Gray map     

 Focus of ultrasound beam     

 Depth of ultrasound beam     

 Dynamic range/compression     

           Gain/Time Gain Compensation (TGC)     

3. สามารถใช้ color (Doppler) function เพื่อระบุหลอดเลือดได ้     

บันทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................. 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                   ผ่าน*                                   ไม่ผ่าน 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ................................................ ลายเซ็น ..................................... วันที่ ............................... 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
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2. DOP: การฉีดยาชาเฉพาะที่คร้ังเดียว (single shot) โดยการใช้อัลตราซาวด์ร่วมกับเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า ส าหรับ 

upper extremity: brachial plexus block 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ............................................................. วันที่ ........................................... 
ภายใน 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ 5  

 
 

หัวข้อการประเมิน 

ไม่
ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาด
ข้อมูล
ส าคัญ 

ขาด
ขอ้มูล

ปลีกย่อย 

ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้
(ถ้าม)ี 

1.  การเตรียมก่อนท าหัตถการ 

1.1 เตรียมการเฝ้าระวังผู้ป่วย (เช่น monitors, intravenous 
access, airway equipment, resuscitation drugs 
including lipid emulsion) 

    

1.2 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าหัตถการ (เช่น  ultrasound, 
nerve stimulator, set block) 

    

2.  ระหว่างการท าหัตถการ 

       2.1  จัดท่าผู้ป่วย     
       2.2  เทคนิคปลอดเช้ือ     

       2.3  USG technique     

              2.3.1 Correct ultrasound machine position  
                        (ergonomic) 

    

              2.3.2 Transducer selection     

              2.3.3  Adjust depth, gain, and focal zone      

              2.3.4 Holds the probe appropriately     

              2.3.5  Screen orientation     

              2.3.6  Scanning of anatomy and identification of  
                         target 

    

              2.3.7  Use of Doppler (if applicable)     

              2.3.8  Appropriate needle alignment     
              2.3.9  Maintenance of needle tip image     

               2.3.10  Efficiency of regaining needle tip position     
        2.4  Nerve stimulator technique  
              2.4.1  Accurate connection     
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              2.4.2  Recognition of proper nerve stimulation at  
                        appropriate levels 

    

              2.4.3  Identify corrected target muscle response     
              2.4.4  Ensure that current is not < 0.2 mA     

        2.5  Injection technique 

2.5.1  Ask for initial aspiration to rule out intravascular 

injection 

    

2.5.2  Visualization of needle tip before injection     

2.5.3  Ask for 1- to 2-mL initial injection to rule out 

intraneural or intravascular injection 

    

2.5.4  Ask patient or at least look for signs of  

pain/discomfort 

    

2.5.5  Ask for proper aspiration every 5-mL increments 

injection 

    

2.5.6  Recognition of proper needle tip position     

2.5.7  Appropriate needle tip adjustments     

2.5.8  Assessment ease of injection     

2.5.9  Recognition of correct local anesthetic spread     

3.  ภายหลังท าหัตถการ 
        3.1  ประเมินผลการ block 
        3.2  เฝ้าระวังและรักษาภาวะแทรกซ้อน 

    

 
บันทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………...........................................…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...........................................………………………………… 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                   ผ่าน*                                   ไม่ผ่าน 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ................................................ ลายเซ็น ..................................... วันที่ ............................... 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
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3. DOP การฉีดยาชาเฉพาะที่คร้ังเดียว (single shot) โดยการใช้อัลตราซาวด์ร่วมกับเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า ส าหรับ lower extremity 
ภายใน 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ 5  
ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ............................................................. วันที่ ........................................... 

 
หัวข้อการประเมิน 

ไม่
ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมลู
ส าคัญ 

ขาด
ข้อมูล

ปลีกย่อย 

ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้
(ถ้าม)ี 

1.  การเตรียมก่อนท าหัตถการ 

1.1 เตรียมการเฝ้าระวังผู้ป่วย (เช่น monitors, intravenous 
access, airway equipment, resuscitation drugs 
including lipid emulsion) 

    

1.2 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าหัตถการ (เช่น  ultrasound, 
nerve stimulator, set block) 

    

2.  ระหว่างการท าหัตถการ 

       2.1  จัดท่าผู้ป่วย     
       2.2  เทคนิคปลอดเช้ือ     
       2.3  USG technique     

2.3.1  Correct ultrasound machine position   
          (ergonomic) 

    

2.3.2  Transducer selection     

              2.3.3   Adjust depth, gain, and focal zone      

              2.3.4   Holds the probe appropriately     

              2.3.5   Screen orientation     
              2.3.6   Scanning of anatomy and     
                         identification of target 

    

              2.3.7   Use of doppler (if applicable)     
              2.3.8   Appropriate needle alignment     
              2.3.9   Maintenance of needle tip image     
              2.3.10 Efficiency of regaining needle tip position     
       2.4  Nerve stimulator technique (when  applicable) 
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               2.4.1  Accurate connection     

               2.4.2  Recognition of proper nerve  
                        stimulation at appropriate levels 

    

               2.4.3  Identify corrected target muscle response     
                   2.4.4   Ensure that current is not < 0.2 mA     
       2.5  Injection technique 
               2.5.1  Ask for initial aspiration to rule out  

            intravascular injection 
    

 
   2.5.2  Visualization of needle tip before injection     

 
2.5.3  Ask for 1- to 2-mL initial injection to rule out  
         intraneural or intravascular injection 

    
 

2.5.4  Ask patient or at least look for signs  
         of pain/discomfort 

    
 

2.5.5  Ask for proper aspiration every 5-mL  
         increments injection 

    
 

2.5.6  Recognition of proper needle tip position     
2.5.7  Appropriate needle tip adjustments     
2.5.8  Assessment ease of injection     

            2.5.9  Recognition of correct local anesthetic 
                     spread  

    

3.  ภายหลังท าหัตถการ     
       3.1  ประเมินผลการ block     
       3.2  เฝ้าระวังและรักษาภาวะแทรกซ้อน     

 
บันทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………....................................................................................................................…… 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                              ผ่าน*                                    ไม่ผ่าน 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ................................................ ลายเซ็น ..................................... วันที่ ............................ 
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* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DOP การฉีดยาชาเฉพาะที่คร้ังเดียว (single shot) ส าหรับ truncal block 
ภายใน 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ 5  
ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ............................................................. วันที่ ........................................... 

 
หัวข้อการประเมิน 

ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมลู
ส าคัญ 

ขาดข้อมลู
ปลีกย่อย 

ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้
(ถ้าม)ี 

1.  การเตรียมก่อนท าหัตถการ 

1.1 เตรียมการเฝ้าระวังผู้ป่วย (เช่น monitors, intravenous 
access, airway equipment, resuscitation drugs 
including lipid emulsion) 

    

1.2 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าหัตถการ (เช่น  ultrasound, 
nerve stimulator, Set block) 

    

2.  ระหว่างการท าหัตถการ 

       2.1  จัดท่าผู้ป่วย     

       2.2  เทคนิคปลอดเช้ือ     
       2.3 USG technique  

              2.3.1 Correct ultrasound machine position  
                       (ergonomic)  

    

2.3.2  Transducer selection      

2.3.3  Adjust depth, gain, and focal zone      

               2.3.4  Hold the probe appropriately      

              2.3.5  Screen orientation      
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2.3.6  Scanning of anatomy and identification of 
target  

    

2.3.7  Use of Doppler (if applicable)      
2.3.8  Appropriate needle alignment      

2.3.9  Maintenance of needle tip image      

2.3.10  Efficiency of regaining needle tip position      

       2.4  Injection technique  

2.4.1  Ask for initial aspiration to rule out  
         intravascular injection  

    

2.4.2  Visualization of needle tip before  
         injection  

    

2.4.3  Ask for 1- to 2-mL initial injection to rule 
out intraneural or intravascular injection มีการ
แจ้งให้ผู้ช่วยฉีดยาทีละ 1- 2 มล.ในช่วงเริ่มต้นเพื่อดูว่า
ไม่ได้ฉีดเขา้ในเส้นประสาทหรือหลอดเลือด 

    

2.4.4  Ask patient or at least look for signs  
          of pain/discomfort 

    

2.4.5  Ask for proper aspiration every 5-mL  
          increments injection 

    

2.4.6  Recognition of proper needle tip  
          position 

    

2.4.7  Appropriate needle tip adjustments     

2.4.8  Assessment ease of injection     

2.4.9  Recognition of correct local  
          anesthetic spread  

    

3.  ภายหลังท าหัตถการ     

3.1  ประเมินผลส าเร็จของการ block     

3.2  เฝ้าระวังและรักษาภาวะแทรกซ้อน     
บันทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………............................................................……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………............................................................………… 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
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□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                   ผ่าน*                                   ไม่ผ่าน 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ........................................... ลายเซ็น ..............................วันที่.............................. 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DOP : continuous peripheral nerve block or interfascial plane block  
ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด.................................................   วันที่....................................................... 
ภายใน 12  เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ 4 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่

ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาด
ข้อมูล
ส าคัญ 

ขาด
ข้อมูล

ปลีกย่อย 

ถูกต้อง
สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ 
(ถ้าม)ี 

1.  ก่อนท าหัตถการ 
1.1 บอกข้อบ่งช้ี ต าแหน่ง ข้ันตอนการใส่สาย catheter     
1.2 บอกกายวิภาคของ nerve/plexus/interfascial สามารถใช้ USG 

scanต าแหน่งที่ต้องการใส่สาย 
    

1.3 บอกภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึ้นระหว่างท าหัตถการและแนวทางการ
ป้องกันและการแกไ้ข โดยเฉพาะภาวะ LAST 

    

1.4 สามารถเตรียมยา อุปกรณ์ การจดัท่า monitoring     
2. ระหว่างการท าหัตถการ 
2.1  เทคนิคปลอดเช้ือ     
2.2 ความสามารถในการท าหัตถการ     
2.3 ความสามารถในการแก้ไขปญัหาและภาวะแทรกซ้อนระหว่างท า
หัตถการ 

    

3.  ภายหลังหัตถการ 
3.1 ทดสอบความส าเร็จของการใส่สาย catheter     
3.2 รู้จักอุปกรณ์ (PCA, infusion pump, etc.) เตรียมยาชาที่เหมาะสม 
และวางแผนการให้การระงับปวดผ่าน catheter ได ้
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หัวข้อการประเมิน 
ไม่

ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาด
ข้อมูล
ส าคัญ 

ขาด
ข้อมูล

ปลีกย่อย 

ถูกต้อง
สมบูรณ์ 

แก้ปัญหาได้ 
(ถ้าม)ี 

3.3 ให้การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและตดิตามภาวะแทรกซ้อน จนกระทั่งถอด
สาย catheter 

    

บันทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………..........................................................……………………………………………………………………........................................................... 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                       ผ่าน*                                   ไม่ผ่าน 
อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ............................................ ลายเซ็น ................................... วันที่ ............................... 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 

 
 
 
 
 

6. DOP : Combined spino-epidural technique ( CSE ) 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ..................................................... 
ภายใน 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ 5 

วันที่...................................................... 
 

Combined spinal epidural technique 
ไม่ถูกต้อง 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาด
ข้อมูล
ส าคัญ 

ขาด
ข้อมูล

ปลีกย่อย 

ถูกต้อง
สมบูรณ์ 
แก้ปัญหา

ได้  
(ถ้าม)ี 

1. ก่อนท าหัตถการ        

1.1 บอกข้อบ่งช้ี ข้อดีและข้อแตกต่างจาก spinal และ epidural        

1.2 เตรียมการเฝ้าระวังผู้ป่วย (เช่น monitors, intravenous access, 
airway equipment, resuscitation drugs) 

    

1.3 บอกความแตกต่างของเทคนิค needle-through-needle และ 
separate needles พร้อมข้อดี ขอ้เสีย 
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1.4 เลือกอุปกรณ์เหมาะสมกับเทคนิค (needle-through-needle, 
separate needles) 

       

1.5 เลือกต าแหน่งท่ีท า พร้อมเหตผุล ทราบข้อเสีย หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  

              1.5.1 เมื่อท า spinal ก่อน epidural     

1.5.2 เมื่อท า epidural ก่อน spinal     

2. ระหว่างท าหัตถการ 

      2.1 จัดท่าผู้ป่วยถูกต้อง     

      2.2 เทคนิคปลอดเช้ือ     

      2.3 ข้อดี และข้อเสียของ midline และ paramedian approach     

      2.4 บอกสาเหตุของ failed spinal เมื่อใช้เทคนิค needle-through-
needle    

            ได้ พร้อมแนวทางแก้ไข 
    

      2.5 ทราบข้อจ ากัด และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก epidural test dose     

3. ภายหลังหัตถการ 

3.1 ประเมินระดับการชา     

3.2 ทราบหลักการเติมยาชา (top up) ที่เหมาะสม      

3.3 บอกปัจจัยที่ท าให้ยาท่ีให้ทาง epidural ผ่านเข้า subarachnoid มากขึ้น    
      (drug flux) 

    

      3.4 ทราบภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น และสามารถให้การดูแลที่ 
            เหมาะสม 

       

 
 
 
บันทึกค าแนะน าเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
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ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                  ผ่าน*                                   ไม่ผา่น 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ............................................ ลายเซ็น ................................... วันท่ี ............................... 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrustable Professional Activities 

 

๑. EPA: การฉีดยาชาเฉพาะที่คร้ังเดียว (single shot) โดยการใช้อัลตราซาวด์ร่วมกับเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า ส าหรับ 

upper extremity: brachial plexus block 
ภายใน ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๕ 
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ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด............................................................วันที่................................................................  
 

 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาด
ข้อมูล
ส าคัญ 

ขาดข้อมลู
ปลีกย่อย 

ถูกต้อง 
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
1. การเตรยีมก่อนท าหัตถการ 

1.1 ประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย     
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ     
1.3 สามารถสรปุปัญหาและเลือกเทคนิคการให้การระงับ

ความรูส้ึกผู้ป่วยได ้
    

1.4 ให้ค าอธิบาย ขอ้บ่งช้ี และแนะน าผู้ป่วยได ้     
      1.5  เตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ ยาต่าง ๆ รวมทั้ง premedication     
2. ระหว่างท าหัตถการ 

2.1 Procedural sedation, airway management, and 
oxygen therapy 

    

2.2 Prevent wrong site block     
       2.3  เทคนิคของหัตถการ 
             2.3.1  Asepsis     
             2.3.2  ท าหัตถการด้วยความนุ่มนวล (respect for  
                       tissue) 

    

2.3.3  Instrument handling     

2.3.4  Time and flow of procedure      

     2.4 Knowledge of procedure including complications     
3. หลังท าหัตถการ 

3.1 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย     
     3.2 การส่งต่อข้อมูล     

3.3 การดูแลความปวด     
3.4 ติดตามประสิทธิภาพและภาวะแทรกซ้อน จนถึง 24 ช่ัวโมง 

      หลังท าหัตถการ 

    

4. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน (ทีมศัลยแพทย์ ทีมแพทย์  
    acute pain และทีมพยาบาล) 

    

5. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกดิขึ้น     
6. ความรับผดิชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา     
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ประเด็นที่ได้เรียนรู้
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อดี/ควรพัฒนา
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                   ผ่าน*                                   ไม่ผ่าน 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ......................................... ลายเซ็น ..................................... วันที ่............................... 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
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๒. EPA: การฉีดยาชาเฉพาะที่คร้ังเดียว (single shot) โดยการใช้อัลตราซาวด์ร่วมกับเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า ส าหรับ 

lower extremity 
 

ภายใน ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๕ 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด............................................................วันที่................................................................  
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาด
ข้อมูล
ส าคัญ 

ขาด
ข้อมูล

ปลีกย่อย 

ถูกต้อง 
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
1. การเตรยีมก่อนท าหัตถการ 
      1.1  ประวัติ ตรวจร่างกายผูป้่วย     
      1.2  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ     

1.3 สามารถสรปุปัญหาและเลือกเทคนิคการให้การระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยได ้

    

       1.4  ให้ค าอธิบาย ข้อบ่งช้ี และแนะน าผู้ป่วยได ้     
       1.5  เตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ ยาต่าง ๆ รวมทั้ง premedication     
2. ระหว่างท าหัตถการ 

2.3 Procedural sedation, airway management, and oxygen 
therapy 

    

      2.2  เทคนิคของหัตถการ 
             2.2.1  Asepsis     
             2.2.2  ท าหัตถการด้วยความนุ่มนวล (respect for tissue)     

2.2.3  Instrument handling     
2.2.4  Time and flow of procedure     

     2.3  Knowledge of procedure including complications     
3. หลังท าหัตถการ 

3.1  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย     
     3.2  การส่งต่อข้อมูล     

3.3  การดูแลความปวด     
     3.4  ติดตามประสิทธิภาพและภาวะแทรกซ้อน     
4. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน (ทีมศัลยแพทย์ ทีมแพทย์ APS และ
ทีมพยาบาล) 

    

5.  การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น     
6.  ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดร้ับมอบหมาย การตรงต่อเวลา     
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ประเด็นที่ได้เรียนรู้
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ข้อดี/ควรพัฒนา
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                   ผ่าน*                                   ไม่ผ่าน 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ......................................... ลายเซ็น ..................................... วันที ่............................... 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
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๓. EPA : การฉีดยาชาเฉพาะที่คร้ังเดียว (single shot) ส าหรับ truncal block 
ภายใน ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๕ 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด............................................................วันท่ี................................................................  
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ประเด็นที่ได้เรียนรู้
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมลู
ส าคัญ 

ขาดข้อมลู
ปลีกย่อย 

ถูกต้อง 
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
1. การเตรยีมก่อนท าหัตถการ 

1.1 ประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย     
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ     
1.3 สามารถสรปุปัญหาและเลือกเทคนิคการให้การระงับ

ความรูส้ึกผู้ป่วยได ้
    

1.4 ให้ค าอธิบาย ข้อบ่งช้ี และแนะน าผู้ป่วยได ้     
      1.5  เตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ ยาต่างๆ รวมทั้ง premedication     
2. ระหว่างท าหัตถการ 

2.1  Procedural sedation, airway management, and 
oxygen therapy 

    

       2.2  เทคนิคของหัตถการ 
 2.2.1  Asepsis     

            2.2.2  ท าหัตถการด้วยความนุ่มนวล (respect for  
                         tissue) 

    

 2.2.3  Time and motion      
2.2.4   Instrument handling     
2.2.5   Flow of procedure     

     2.3  Knowledge of procedure including complications     
3. หลังท าหัตถการ 

3.1  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย     
3.2 การส่งต่อข้อมลู     
3.3  การดูแลความปวด     

      3.4  ติดตามประสิทธิภาพและภาวะแทรกซ้อน     
4.  การสื่อสารกบัผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน (ทีมศัลยแพทย์ ทีมแพทย์  
     APS และทีมพยาบาล) 

    

5.  การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น     
6.  ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดร้ับมอบหมาย การตรงต่อเวลา     
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ข้อดี/ควรพัฒนา
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                   ผ่าน*                                   ไม่ผ่าน 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ......................................... ลายเซ็น .................................วันที่ ............................. 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
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๔. EPA : continuous peripheral nerve block or interfascial plane block  
ภายใน ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๔ 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด............................................................วันที่................................................................  
 

 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมลู
ส าคัญ 

ขาดข้อมลู
ปลีกย่อย 

ถูกต้อง 
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
1. การเตรยีมก่อนท าหัตถการ 

1.1 ประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย     
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ     
1.3 สามารถสรปุปัญหาและเลือกเทคนิคการให้การระงับ

ความรูส้ึกผู้ป่วยได ้
    

1.4 บอกข้อบ่งช้ีและข้อห้ามของการใส่สายได ้     
1.5 ให้ค าอธิบาย ข้อบ่งช้ี และแนะน าผู้ป่วยได ้     
1.6 เตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ ยาต่าง ๆ รวมทั้ง 

premedication (รวมถึงผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มต้านการ
แข็งตัวของเลือด) 

    

2. ระหว่างท าหัตถการ 
 2.1  Procedural sedation, airway management, 
       and oxygen therapy 

    

       2.2  เทคนิคของหัตถการ 
2.2.1  Asepsis     
2.2.2  ท าหัตถการด้วยความนุ่มนวล  
(respect for tissue) 

    

2.2.3.  Instrument handling     
2.2.4.  Flow of procedure     

2.3  Knowledge of procedure including  
      complications เช่น การเลอืกต าแหน่งใส่สาย,  
      intraneural injection assessment 

    

3. หลังท าหัตถการ 
3.1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย     
3.2. การส่งต่อข้อมูล     

       3.3  Knowledge of postoperative catheter caring 
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ประเด็นที่ได้เรียนรู้
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ข้อดี/ควรพัฒนา
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                   ผ่าน*                                   ไม่ผ่าน 
 

3.3.1. การใช้สายในกลุ่มผู้ป่วยท่ีใช้ยาต้านการ
แข็งตัวของเลือด 

    
 

             3.3.3  การเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน 

- Nerve injury     
- Catheter-induced infection     
- Catheter dislodgment     

- Catheter-related hematoma     
- Local anesthetic systemic toxicity 

(LAST) 
    

        3.4  การดูแลความปวด 

3.4.1 การใช้เทคนิค multimodal analgesia     

3.4.2. การจัดการกับ inadequate analgesia 
(primary หรือ secondary failure) 

    

       3.5  ติดตามประสิทธิภาพและภาวะแทรกซ้อน     
4. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผูร้่วมงาน (ทีมศัลยแพทย์ ทีมแพทย์ 

APS และทีมพยาบาล) 
    

5. การตระหนักถึงสถานการณ์และปญัหาที่เกิดขึ้น     
6. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา     
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อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ......................................... ลายเซ็น ..................................... วันที ่............................... 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
 
๕. EPA : Thoracic epidural block for thoraco-abdominal surgery 
ภายใน ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๕ 
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ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด............................................................วันที่................................................................ 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาด
ข้อมูล
ส าคัญ 

ขาด
ข้อมูล

ปลีกย่อย 

ถูกต้อง สมบูรณ์
แก้ปัญหาได้ 

1. ก่อนท าหัตถการ 
1.1 ประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย     
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ     
1.3 สามารถสรปุปัญหาและเลือกเทคนิคการให้การระงับ

ความรูส้ึกผู้ป่วยได ้
    

1.4 บอกข้อบ่งช้ีและข้อห้ามของการใส่สายได ้     
1.5 ให้ค าอธิบาย ข้อบ่งช้ี และแนะน าผู้ป่วยได ้     
1.6 เตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ ยาต่าง ๆ รวมทั้ง premedication 

(รวมถึงผู้ป่วยท่ีใช้ยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือด) 
    

2. ระหว่างท าหัตถการ 
2.1 Procedural sedation, airway management,    
     and oxygen therapy 

    

     2.2 เทคนิคของหัตถการ 
2.2.1  Asepsis     

          2.2.2  ท าหัตถการด้วยความนุ่มนวล  
                   (respect for tissue) 

    

2.2.3. Instrument handling     
2.2.4. Time and flow of procedure     

       2.3. Knowledge of procedure including  
             complications 
           2.3.1  การเลือกต าแหนง่ใส่สาย     

   2.3.2  การทดสอบต าแหน่งและการเลือกใช้ยาชา     
   2.3.3  Accidental dural puncture     
   2.3.4  Intravascular catheterization     

3.  หลังท าหัตถการ 
3.1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย     
3.2. การส่งต่อข้อมูล     
3.3  Knowledge of postoperative catheter caring 

3.3.1 การบริหารยาชา (ยา/ ความเข้มข้น/ วิธีการบริหาร/
อุปกรณ์) 

    

3.3.2 การใช้สายในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของ
เลือด 

    

     
 
 

    



 

62 
 

              3.3.3     การเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน     
- Nerve injury     
- Catheter-induced infection     
- Catheter dislodgment     
- Catheter-related hematoma     
- Local anesthetic systemic toxicity 

(LAST) 
    

      3.4  การดูแลความปวด     
3.4.1  การใช้เทคนิค multimodal analgesia     
3.4.2. การจัดการกับ inadequate analgesia (primary  
          หรือ secondary failure) 

    

      3.5  ติดตามประสิทธิภาพและภาวะแทรกซ้อน จนกระทั่งถอด 
            สายออก 

    

4. การสื่อสารกับผู้ป่วยและผูร้่วมงาน (ทีมศัลยแพทย์ ทีมแพทย์ 
APS และทีมพยาบาล) 

    

5. การตระหนักถึงสถานการณ์และปญัหาที่เกิดขึ้น     
6. ความรับผิดชอบ: งานท่ีได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา     

 
ประเด็นที่ได้เรียนรู้
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ข้อดี/ควรพัฒนา
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                   ผ่าน*                                   ไม่ผ่าน 
 
อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ......................................... ลายเซ็น ..................................... วันที ่............................... 
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* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
 
 
 
 
 

๖. EPA : Intravenous patient controlled analgesia ( IV-PCA) 
ภายใน ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๕ 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด............................................................วันที่..................................................... 
 

หัวข้อการประเมิน 
ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ปฏิบัติ 

ขาดข้อมลู
ส าคัญ 

ขาดข้อมลู
ปลีกย่อย 

ถูกต้อง 
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
1. การเตรยีมก่อนใช้เครื่อง PCA 

1.1 ประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย (รวมถึงประเมินความปวดและ
ความสามารถในการใช้เครื่อง PCA) 

    

1.2 ประวัติการใช้ opioids/sedative drugs     
1.3 การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ     
1.4 สามารถสรปุปัญหาและเลือกเทคนิคการให้การระงับปวด

ผู้ป่วยได้เหมาะสม 
    

1.5 บอกข้อบ่งช้ีและข้อห้ามของการใช้เครื่อง PCA ได ้     
    1.6  ให้ค าอธิบาย ข้อบ่งช้ี และแนะน าผู้ป่วยได ้

1.6.1  วิธีการประเมินความปวด     
1.6.2  วิธีการใช้เครื่อง PCA      
1.6.3  ภาวะแทรกซ้อนและแผนการป้องกันแก้ไข     

    1.7  เตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับ PCA 
1.7.1  เครื่อง PCA      
1.7.2  ยา (ชนิด/ขนาด/การ label ยา)     
1.7.3  ต าแหน่งของการต่อสายใหย้าและการให้สารน้ าอย่าง 
         ต่อเนื่องตลอดการใช้เครื่อง PCA 

    

2. การตั้งเครื่อง PCA 
2.1  เลือก mode ไดเ้หมาะสมกบัผู้ป่วยและระดับความปวด     

       2.2  ตั้ง setting ได้เหมาะสม     
       2.3  ตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งาน     
       2.4  แนะน าวิธีการใช้แก่ผู้ป่วยอีกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน     

3. ระหว่างการใช้เครื่อง PCA 
3.1  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย     
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     3.2  การส่งต่อข้อมูล 
3.2.1  ส่งต่อข้อมูลต่อทีมดูแลผู้ป่วยได ้     
3.2.2  เขียนค าสั่งการรักษาได้เหมาะสม     
3.2.3  แจ้งช่องทางการติดต่อเมื่อพบปัญหา     

     3.3  การดูแลความปวด 
3.3.1  การใช้เทคนิค multimodal analgesia     
3.3.2  การประเมินความปวดรวมถึงการจัดการดูแลและ      
         ปรับ setting ของ PCA ตอ่เนื่อง     
3.3.3  หยุดใช้ PCA ได้อย่างเหมาะสม     

 
 

3.4  ติดตามป้องกัน ตรวจหา และรักษาภาวะแทรกซ้อน 
3.4.1  PONV     
3.4.2  Pruritus     
3.4.3  Excessive sedation     
3.4.4  Opioid-induced ventilatory impairment     
3.4.5  Inadequate analgesia     
3.4.6  Equipment alarm/failure     

4.  การสื่อสารกบัผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน (ศัลยแพทย์และพยาบาล)     
5.  การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น     
6.  ความรับผิดชอบ: งานท่ีไดร้ับมอบหมาย การตรงต่อเวลา     
 
ประเด็นที่ได้เรียนรู้
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
ข้อดี/ควรพัฒนา
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

□ 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านัน้ 

□ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

□ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  

□ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ต้องการ 
□ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ผลการประเมินทักษะการท าหัตถการ                                   ผ่าน*                                   ไม่ผ่าน 
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อาจารย์ผู้ประเมิน (ตัวบรรจง) ......................................... ลายเซ็น ..................................... วันที ่............................... 
* ผ่าน: ไดผ้ลประเมินท าถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milestone : knowledge and skills in Regional anesthesia and Acute pain management 
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Knowledges        
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Level 1 = มีความรู้พื้นฐานในการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน  
Level 2 = มีความรู้เชิงลึกในการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและสามารถน าไปใช้ในผู้ป่วย 
Level 3 = สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัวทั่วไป (common comorbid disease) 
Level 4 = สามารถน าความรู้ไปบูรณาการในผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัวซับซ้อน (complex comorbid disease) 
 
Skills 
Level 1 = ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ 
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
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ภาคผนวก ๖ 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
เวรวิสัญญีในห้องผ่าตัด 
 แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลันที่ไม่ได้อยู่
ในช่วง elective ต้องอยู่เวรวิสัญญีในห้องผ่าตัดนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ๕ ครั้งต่อเดือน  โดยอยู่
เวรวันธรรมดา (จันทร์- ศุกร์) จ านวน ๔ ครั้ง/เดือน ช่วงเวลาตั้งแต่ ๑๖.๐๐-๗.๐๐น.ของวันรุ่งขึ้น และวันหยุด 
(เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ) จ านวน ๑ ครั้ง/เดือน เวลา ๘.๐๐-๘.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น  แพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอดฯที่อยู่เวรมีหน้าที่ให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมายจาก
อาจารย์เวรประจ าวัน   และรับปรึกษาเกี่ยวกับงานระงับปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด  ขณะอยู่เวรควรอยู่ในบริเวณที่
สามารถได้ยินประกาศเรียก และให้พกโทรศัพท์มือถือไว้ตลอดเวลา  โดยสามารถเข้ามาในห้องผ่าตัดได้ภายใน     
๓o นาท ี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายภายใต้ความรับผิดชอบของอาจารย์เวรประจ าวัน         
ท าหัตถการ/ก ากับดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้แพทย์ประจ าบ้าน ในการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและ/หรือการ
ระงับปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด  รายงานอาจารย์เวรฯเพื่อร่วมกันวางแผนดูแลผู้ป่วยตามความเหมาะสม  

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ มีหน้าที่ดูแลจัดตารางการอยู่เวรวิสัญญีของตนเอง ไม่อนุญาตให้อยู่เวร ๒ วัน
ติดกัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนวันอยู่เวร แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯต้องมีความรับผิดชอบแก้ไขตารางเวรที่ห้อง
ผ่าตัดศัลยกรรม  ภาควิชาฯ และห้องพักแพทย์เวรชั้น ๙  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯที่อยู่เวรต้องมาปฏิบัติงาน
ในวันรุ่งขึ้นที่เป็นวันปฏิบัติงาน ยกเว้นแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องหลังเที่ยงคืน หรือท างาน
ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า ๑๘-๒๐ ชั่วโมง สามารถแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าหน่วยระงับความรู้สึก
เฉพาะส่วนที่ดูแลวันรุ่งขึ้นรับทราบ เพ่ือพิจารณาให้พักได้ 
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การลาหยุด 
 

 แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ สามารถลาพักผ่อน ลาป่วย รวมกันในแต่ละปีได้ไม่เกิน ๑๐ วันท าการ   
 

๑) การลาทุกประเภทจะต้องแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรฯ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ เขียนใบลาล่วงหน้าแล้วน าใบลาส่งที่  คุณสิริพัชร หรือคุณสุทัศนีย์  
(เจ้าหน้าที่การศึกษา) ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การศึกษาลงสมุดในตารางการท างาน
ประจ าวัน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดก าลังคนปฏิบัติงานประจ าวันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเก็บเป็น
สถิติการลาของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ 

๒) การลาป่วยกะทันหันให้โทรศัพท์แจ้งอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรฯ หรืออาจารย์ผู้ที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ 
จะต้องปฏิบัติงานด้วย อาจารย์ผู้จัดตารางท างานประจ าวัน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ในเช้าวันที่หยุด
งานก่อนเวลา ๗.๐๐ น. และให้ส่งใบลาต่ออาจารย์ผู้ดูแลฯ ในวันแรกที่กลับมาปฏิบัติงาน หากลาป่วย
เกิน ๒ วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงด้วย โดยแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ จะต้องส่งใบลาทุกครั้ง การ
ไม่ส่งใบลาถือว่าขาดงาน หากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ไม่ส่งใบลาตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มี
เหตุผลสมควร อาจจะถูกพิจารณาหักวันลา ๒ เท่าของจ านวนวันที่ขาดหายไป 

๓) ไม่อนุญาตให้ลาพักผ่อน ในช่วงซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ออกไปปฏิบัติงานนอกภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
๔) แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาที่ต้องปฏิบัติงาน

ทั้งหมด หากเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ ๘๐ จะต้องปฏิบัติงานชดเชยให้ครบตามก าหนด จึงจะมีสิทธิ
ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ 

๕) หากมีความจ าเป็นที่จะต้องลานอกเหนือระเบียบนี้ ให้ขออนุมัติจากประธานหลักสูตร ฯ เป็นกรณี 
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ภาคผนวก ๗ 

การสอบเพื่อประกาศนียบัตร 

อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 

 

การประเมินผลเพ่ือประกาศนียบัตรฯ ประกอบด้วย 

๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  

๑.๑  ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม  

๑.๒  สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ 

๒. เอกสารประกอบ  

๒.๑  เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามท่ีก าหนด  

๒.๒  เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน  

๓. การสอบประกอบด้วย 

๓.๑ การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒ ส่วน คือ  

๑. ปรนัย (multiple choice question; MCQ) 

๒. อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay)  

๓.๒ การสอบปากเปล่า  
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เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรือโดยอยู่ในดุลยพินิจของ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการ

ระงับปวดเฉียบพลัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๘ 

แนวทางในการด าเนินการตรวจสอบผลการสอบ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    ไม่มีข้อสงสัย       มีข้อสงสัย 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯขอตรวจสอบผลการสอบ ภายใน ๗ วันนับจากประกาศผล
การสอบ โดยสามารถแจ้งโดยตรงกับประธาน/รองประธานหลักสูตร ฯ 

ประธาน/รองประธานหลักสูตร ฯ 
พูดคุยซักถามถึงเหตุผลของการอุทธรณ์ และส่วนของข้อสอบที่ขอตรวจสอบ 

ประธาน/รองประธานหลักสูตร ฯ ประสานงานกับนักวิชาการการศึกษา 
ตรวจสอบผลการสอบให้กับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ 
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   ไม่มีข้อสงสัย      มีข้อสงสัย 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๙ 
ตารางสรุปวิธีการให้การอบรมและประเมินผล 

 
๑) การดูแลรักษาผูป้่วย (Patient Care) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม วิธีการประเมินผล 
ก)  มีความรูใ้นการดูแลด้านวิสญัญี
วิทยาส าหรับการระงบัความรู้สกึเฉพาะ
ส่วนตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลัง
ผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนที่อาจ

- แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดปฏบิัติงานดูแล
ผู้ป่วยทางดา้นวสิัญญีวิทยา ตั้งแต่ระยะ
ก่อน ระหว่าง หลังผา่ตัด และ ติดตาม เฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนจากการระงับ

- สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 
- แบบประเมิน EPA/DOP 
- แบบประเมิน ๓๖๐ 

ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบข้อสอบในส่วนที่มีปัญหา 
เพ่ือตรวจสอบผลการสอบให้กับแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดฯ 

ประสานงานกับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบที่มีปัญหา 
เพ่ือตรวจสอบผลการสอบให้กับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ 

สรุปผลการตรวจสอบ และแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯทราบ 
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เกิดขึ้น ทราบข้อห้าม ข้อบ่งชี้ และการ
เฝ้าระวังภายหลงัผา่ตัด 
ข) มีความรู้ด้านการระงบัปวด
เฉียบพลัน รวมถึงภาวะแทรกซ้อน 
สามารถเลือกวิธีการ/ ยาที่เหมาะสม 
ค) มีทักษะในการระงบัความรู้สกึ
เฉพาะส่วน เฝา้ระวัง/ แก้ไข
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 

ความรู้สึกตลอดระยะเวลาการฝกึอบรม 
โดยแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะได้มีโอกาส
ให้การระงับความรู้สึกเฉพาะสว่น และเฝา้
ระวังระหว่างการระงบัความรูส้กึในผู้ป่วย
โรคต่าง ๆ ที่หลากหลายตลอดระยะเวลา ๑  
ปี รวมถึงการให้บริการบ าบดัความปวด
เฉียบพลันหลังผ่าตัด 

- Log book 
 

ง) มีทักษะในการดูแลทางเดินหายใจ 
(airway management) เมื่อให้ยา
คลายวิตกกังวลหรือยากล่อมประสาท
ระหว่างการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน 

- ภาควิชาฯ จัด workshop difficult 
airway ให้กับแพทย์ประจ าบา้นและแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดฯ  
- จัดหาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดูแลทางเดิน
หายใจหลากหลายไว้ในโรงพยาบาล เพื่อให้
แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดฯได้มโีอกาส
เรียนรู้และฝึกใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้  

- สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

จ) มีทักษะในการช่วยชีวิต 
(cardiopulmonary resuscitation) ที่
เกิดจากภาวะยาชาเปน็พิษ 

- แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดจะได้รับการ
อบรมการช่วยฟื้นคนืชีพ (CPR) ในช่วงแรก
ของการฝึกอบรม  

- สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 
- แบบประเมนิ EPA/DOP 

ฉ) มีทักษะในการท างานในรูปแบบสห
สาขาวชิาชีพในการระงบัปวดเฉียบพลนั 
เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ 

- จัดให้ฝึกปฏิบัติงานดา้นการระงับความ
ปวดเฉียบพลนั โดยมีการท างานร่วมกับ
อาจารย์ แพทย์ประจ าบ้านทั้งในและตา่ง
แผนก  พยาบาล รวมถึงประสานงานกับ
ทางเภสัชกรรมฯ  

- สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 
- แบบประเมนิ EPA/DOP 

 
๒) ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical 

knowledge and Skills) 
มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม วิธีการประเมินผล 

ก) เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานของร่างกายและจิตใจที่
เก่ียวข้องกับการระงับความรู้สึกเฉพาะ
ส่วนและการระงับปวดเฉียบพลนั 
 

- จัดกิจกรรมทางวิชาการได้แก่ Topic 
review เพื่อให้แพทย์ประจ าบา้นต่อยอด
ทบทวนความรู้พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการ
ระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับ
ปวดเฉียบพลนั ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ประจ ากลุ่ม ตามตารางที่ก าหนด 

- การประเมินผลการน าเสนอ
กิจกรรมทางวิชาการของแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอด โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหัวข้อนั้นๆ 
- การสอบข้อเขียน เช่น MCQ, 
MEQ หรือ QUIZ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสังเกตการท างาน หรือ
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การสอบถามความรู้ระหว่าง
ปฏิบัติงานประจ าวันในห้อง
ผ่าตัด 

ข) มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ อนุ
สาขาวสิัญญีวิทยาส าหรับการระงับ
ความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวด
เฉียบพลัน  

- จัดกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย 
ให้แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดได้เข้าฟังและ
น าเสนอ เชน่ Journal club, MMC, 
Interesting case, Review article, 
Problem solving และ Interhospital 
Acute pain conference เป็นต้น 

-การสอบข้อเขียน เช่น MCQ, 
MEQ, Essay 
-การสอบปากเปล่า 
-การสังเกตการท างาน หรือการ
สอบถามความรู้ระหว่าง
ปฏิบัติงานประจ าวันในห้อง
ผ่าตัด 

 
๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม วิธีการประเมินผล 
ก) วิพากษบ์ทความและงานวิจยั
ทางการแพทย ์

- จัดชั่วโมง Journal reading จ านวน ๒ 
คร้ัง/ เดือนในหลักสูตรฯ เพื่อให้แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดฝึกวิพากษบ์ทความ
และงานวิจัยทางการแพทย์ โดยมีอาจารย์
ให้ค าแนะน า / สอนวิธีการวิพากษ์
งานวิจยัทางการแพทย ์
- ภาควิชาฯมีกิจกรรม journal club ๒
o-๒๕ ชั่วโมง และ Research appraisal 
๘  ชั่วโมง/ป ี
-เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบา้นต่อยอด
ได้มีโอกาสใช้ความคิดสรา้งสรรค์ตาม
หลักวิทยาศาสตร์ ในการคิดหัวข้อ
งานวิจยัของตนเอง (เป็นทางเลอืก) 

-  ประเมินจากการน าเสนอและ
การมีส่วนร่วมในการวิพากษ์
บทความและงานวิจัยใน
กิจกรรม Journal reading 
- ประเมินจาก research 
question ของงานวิจัย (ถา้มี) 
-การสอบถามความรู้ระหว่าง
ปฏิบัติงานประจ าวันในห้อง
ผ่าตัด 

ข) เรียนรู้และเพิ่มประสบการณไ์ด้ด้วย
ตนเองจากการปฏิบัต ิ

- ให้แพทย์ประจ าบา้นต่อยอดมีการวาง
แผนการท างานด้านการระงบัความรู้สึก
เฉพาะส่วน การระงับปวดเฉียบพลันด้วย
ตนเอง โดยจัดให้หมุนเวียนไปยงัห้อง
ผ่าตัดตา่งๆ เพื่อให้มีประสบการณ์
หลากหลายในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์
รวม และท างานกบัสหสาขาวิชาชีพ เกิด
การพัฒนาทักษะและความรูไ้ดด้้วย
ตนเองจากการปฏิบัตงิาน 

- สังเกตการปฏิบัติงาน/ 
สอบถามความรู้ระหว่าง
ปฏิบัติงานในห้องผา่ตัดหรือที่
หอผู้ป่วย 
- แบบประเมนิ EPA/DOP 
- แบบประเมนิ ๓๖๐ 
- Log book 
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๔) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม วิธีการประเมินผล 
ก) น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภปิราย
ปัญหาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดประเมิน
ผู้ป่วยก่อนเข้าห้องผ่าตัด และฝกึให้อภิปราย
ปัญหาและวางแผนการให้การระงับ
ความรู้สึกร่วมกับอาจารยป์ระจ าห้อง 
- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้น าเสนอ
ข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาในกิจกรรม
ทางวชิาการ เชน่ Interhospital Acute 
Pain Conference, Interesting case เป็น
ต้น 

-สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 
- แบบประเมนิ ๓๖๐ 
-ประเมินจากการน าเสนอ
กิจกรรมทางวิชาการ 

ข) ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้
บุคลากรทางการแพทย ์

- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดท ากิจกรรม
ทางวชิาการเพื่อเป็นการฝึกทักษะการ
ถ่ายทอดความรู้ เช่น Topic review  
- ส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด
ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้กับแพทย์
ประจ าบ้านรุ่นน้อง นักศึกษาแพทย์ และผู้
เข้าฝึกอบรมวิสัญญี ทั้งในเวลาและนอกเวลา
ราชการ 

-แบบประเมนิ ๓๖๐ 
-ประเมินจากการน าเสนอ
กิจกรรมทางวิชาการ 
-แบบประเมนิ EPA/DOP 
 

ค) สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย
ได้อย่างถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ  
โดยมีเมตตา เคารพการตัดสนิใจและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

- จัด workshop communication skill 
เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทราบวิธีการ
สื่อสารกับญาติและผู้ป่วยที่เหมาะสม  
- มีการเสริมประเด็นในด้านการสื่อสารกับ
ญาติและผู้ป่วยในกิจกรรม MMC และ
กิจกรรมคุณภาพ 
 

-แบบประเมนิ ๓๖๐ 
-สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 
-แบบประเมนิ EPA 

ง) มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี  ท างานกับ
ผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสทิธิภาพ 

- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมี
ประสบการณ์การท างานร่วมกับบุคลากร
หลายระดับ เชน่ อาจารย์แพทย ์แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดสาขาอืน่ๆของภาควิชาฯ 
แพทย์ประจ าบา้น วสิัญญีพยาบาล ผู้เข้า
ฝึกอบรมวิสัญญี และพนักงานผูช้่วยเหลือ
คนไข้ เพื่อฝึกให้แพทย์ประจ าบา้นต่อยอด
สามารถท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมี

-แบบประเมนิ ๓๖๐ 
-สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 
-แบบประเมนิ EPA 
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ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม วิธีการประเมินผล 
ก) มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติอันดี
ต่อผู้ป่วยญาติผู้ร่วมงานเพื่อนร่วม
วิชาชีพและชุมชน 

- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมอีาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า และ เปน็ 
role model ที่ดีในการท างาน  
- จัดให้มีอาจารย์ควบคุมการปฏบิัติงาน
ประจ าวนั เพื่อให้มีแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงาน และมีอาจารย์คอยให้ feedback 
ทั้งข้อเด่นและข้อด้อยของแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอดในด้าน คุณธรรม จริยธรรม และเจต
คติอันดีในการปฏิบัตงิาน 
- ระหวา่งปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วย แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดจะมีโอกาสได้สังเกตการ
ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า โดยอาจารย์ต่อ
ผู้ป่วยและญาติอยา่งใกล้ชิด 
- มีการจัดอบรม Communication skills 
และ ANTS ให้กับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
และแพทย์ประจ าบ้านของภาควิชาฯ 

-แบบประเมนิ ๓๖๐ 
-สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 
-แบบประเมนิ EPA 

ข) มีทักษะดา้นที่ไม่ใช่เทคนิค (non-
technical skills) และสามารถบริหาร
จัดการสถานการณ์ที่เก่ียวข้องได้
เหมาะสม 

- จัด workshop anesthesia non-
technical skill  
- จัด workshop communication skill 

-แบบประเมนิ ๓๖๐ 
-สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 
-แบบประเมนิ EPA 

ค) มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Continuous Professional 
Development) 

- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเลือกหัวข้อ
ที่สนใจเพื่อท ากิจกรรมทางวชิาการ เช่น 
Journal reading, interesting case ด้วย
ตนเอง 
- เปิดโอกาสให้เลือกท างานวิจัยที่สนใจ 
- เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมทาง
วิชาการทีส่นใจได ้

-แบบประเมนิ ๓๖๐ 
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ง) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด
รับผิดชอบงานต่างๆได้แก่ การปฏิบัติงานใน
และนอกเวลาราชการ กิจกรรมทางวชิาการ  

-แบบประเมนิ ๓๖๐  
-ประเมินความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน และความ
รับผิดชอบในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
-แบบประเมนิ EPA 

จ) ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม - มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมส่วนรวมของ
คณะ ฯ และ ภาควชิา ฯ 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนรวม 

 
 
 
๖) การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีให้การฝึกอบรม วิธีการประเมินผล 
ก) มีความรู้และมสี่วนร่วมในระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้่วยที่
ได้รับการระงบัความรู้สึกเฉพาะส่วน
และการระงับปวดเฉียบพลัน 
 

- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเข้าร่วม
กิจกรรมคุณภาพของภาควิชาฯ ทุกเดือน 
- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีส่วนร่วมใน
การให้ความรู้ การจัดสอนการใช้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ด้านการระงบัความรู้สึกเฉพาะส่วน
และการระงับปวดเฉียบพลันแก่แพทย์ประจ า
บ้าน และพยาบาลผู้ปฏิบตัิงานดูแลผู้ป่วย 
- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Regional 
anesthesia workshop) ที่ทางอาจารย์กลุ่ม
ระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนฯจัดเป็นประจ า
จ านวน ๒ รอบ/ ปีให้กับวิสัญญแีพทย์
ภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้าฝึกอบรม
ให้สามารถน าไปดูแลผู้ปว่ยอย่างปลอดภัยขึ้น 

-ประเมินจากการท างานของ
แพทย์ประจ าบา้นต่อยอด
ประจ าวนั 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการตา่งๆ ของหน่วยระงบั
ความรู้สึกเฉพาะส่วนและการ
ระงับปวดเฉียบพลนั 
-แบบประเมนิ ๓๖๐ 

ข) ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม 
(Cost Consciousness Medicine) 
และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษา
ผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 

- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฝึกบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัดขณะอยู่เวร
นอกเวลาราชการ  
-จัด workshop anesthesia crisis resource 
management รวมอยู่ใน workshop non-
technical skills 
- จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้มีส่วนร่วม
ในการคิดค่าใช้จ่ายในการระงบัความรู้สึก 

-การสังเกตการปฏิบัติงาน
ประจ าวนัในห้องผ่าตัด และ
ขณะอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
-ประเมินจากการเลือกใช้ยา 
และอุปกรณ์ต่างๆ ระหวา่งให้
การระงับความรู้สึกที่
เหมาะสม  
-แบบประเมนิ ๓๖๐ 
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ภาคผนวก ๑o 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 
 

 
หัวข้อ 

แพทย์ผู้สมัคร
........................ 

แพทย์ผู้สมัคร
........................ 

แพทย์ผู้สมัคร
........................ 

สัมภาษณ์    

 บุคลิกภาพ (๑o)    

 เจตคติต่อวิชาชีพ (RA) (๑o)    

 ความมุ่งม่ันที่จะฝึกอบรมให้ส าเร็จ (๑o)    

คะแนนข้อเขียน (๑o)    
 GPA x 2.5 (๑o)    
ประสบการณ์ RA อย่างน้อย ๑ ปี (๑o)    
สถาบัน  /  ต้นสังกัด (๒o)    
ระยะเวลาใช้ทุน (๑o)    
จดหมายแนะน าตัว (๑o)    
Bonus : การเข้าร่วมประชุมวิชาการสม่ าเสมอ     
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การท าวิจัย (๑o) 
รวม    
  
 การสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ประกอบด้วยกรรมการประจ า
หลักสูตรฯ จ านวน ๕ คน และต้องมีประธานหรือรองประธานหลักสูตรฯเข้าร่วมพิจารณาด้วย  ผลการ
สัมภาษณ์จะมีการน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณาก่อนแจ้งผลต่อผู้สมัคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑๑ 
ประกาศภาควิชา เรื่องการคัดเลือกอาจารย์ 

 
ประกาศ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เรื่อง  การคดัเลือกอาจารย์ 

๑. หลักการและแหตุผล 

ที่ผ่านมาภาควิชา ฯ จัดให้มีการด าเนินการคัดเลือกแพทย์ที่คุณสมบัติและความสามารถ

เหมาะสม เพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์ในภาควิชา ฯ เป็นระยะ เพ่ือรองรับภาระงาน ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์

ของภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการ การบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร รวมถึงงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากพันธกิจทั้ง 5 ด้าน 

ดังกล่าว  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
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เพ่ือให้ได้มาซึ่งอาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

๓. เกณฑ์การพิจารณา 

๓.๑ คุณวุฒิ 

๓.๑.๑ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ 

๓.๑.๒ ได้รับวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านวิสัญญีวิทยาจากสถาบันที่      

แพทยสภารับรอง หรือจากสถาบันต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับ หรือ 

๓.๑.๓ ก าลังปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีสุดท้าย อย่างไรก็ตามภาควิชาฯ จะด าเนินการ

บรรจุเป็นอาจารย์เมื่อส าเร็จการฝึกอบรม และได้รับหนังสือรับรองหรือได้รับวุฒิบัตรวิสัญญี

วิทยาแล้วเท่านั้น 

๓.๒ คุณสมบัติ 

๓.๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 

๓.๒.๒ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด คือ 

 - IELTS (Academic Module) ไม่ต่ ากว่า ๖ คะแนน หรือ 

- TOEFL-IBT (Internet Base) ไม่ต่ ากว่า ๗๙ คะแนน หรือ 

- TOEFL-ITP ไม่ต่ ากว่า ๕๕o คะแนน หรือ  

- TOEFL-CBT ไม่ต่ ากว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ 

- MU GRAD test ไม่ต่ ากว่า ๘o คะแนน 

๓.๒.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในทุกระดับ 

๓.๒.๔ มีประวัติการท างาน หรือหนังสือรับรองการท างานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี 

๓.๒.๕ มีประสบการณ์ในการท างานวิจัยหรือมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์มาก่อน 
 

๔. กระบวนการพิจารณา 

๔.๑ กระบวนการรับสมัคร 

ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมภาควิชาฯ และ/หรือ website ภาควิชาฯ 

๔.๒ กระบวนการคัดเลือก 
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๔.๒.๑ ก าหนดวันประชุมเพ่ือคัดเลือกและประกาศแจ้งให้อาจารย์ทราบ โดยภาควิชาฯ จะน าใบ

สมัครของผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกให้อาจารย์แพทย์ได้พิจารณาล่วงหน้าก่อน  อย่างน้อย      

๑ สัปดาห์   

๔.๒.๒ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคัดเลือก ได้แก่ อาจารย์แพทย์ในภาควิชาฯ ทุกท่านที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

รวมถึงอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในประเทศ  

๔.๒.๓ การลงคะแนนเสียง ใช้วิธีลงคะแนนลับ ตามแบบฟอร์มลงคะแนนที่เลขาภาควิชาฯ ได้

จัดเตรียมไว้  ในกรณีที่อาจารย์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่มีการออกเสียงลงคะแนน

สามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้ หรือสามารถออกเสียงลงคะแนนก่อนและหลังการประชุมไม่

เกิน ๒๔ ชั่วโมง  กรณีที่อาจารย์ไม่สามารถลงคะแนนด้วยตนเองดังกล่าวได้ สามารถแจ้ง

การออกเสียงลงคะแนนทางโทรศัพท์มาท่ีเลขา ภาควิชาฯ ได้  

๔.๓ เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้สมัครต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อยร้อยละ ๘o ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด หากมีผู้สมัคร

มากกว่าต าแหน่งที่สามารถรับได้ ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจะได้รับคัดเลือกตามจ านวนที่

สามารถบรรจุได้ ผลการตัดสินของคณาจารย์ในภาควิชาฯ ถือเป็นการสิ้นสุด 

 

๕. หน้าที่ของอาจารย์แพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

๕.๑ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของภาควิชา ฯ และคณะ ฯ 

๕.๒ ปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักทั้งด้านการสอน การวิจัย และการบริการ อย่างสมดุลตามข้อตกลงที่ให้ไว้

กับภาควิชาฯ 

๕.๓ รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น 

๕.๓.๑ ควบคุมดูแลการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี เช่นการดูแลกิจกรรมทางวิชาการช่วงเช้าก่อนเข้า

ห้องผ่าตัด   

๕.๓.๒ ควบคุมดูแลให้ค าแนะน าขณะนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

และผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ในการให้บริการทางวิสัญญีในห้องผ่าตัด ทั้งในและนอก

เวลาราชการ 

๕.๓.๓ มีส่วนร่วมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รวมถึง workshop ต่างๆ ของภาควิชา 

๕.๓.๔ มีส่วนร่วมในการประเมินนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และ 

ผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการประเมินการปฏิบัติงานรายวัน 

การสอบปฏิบัติ  การจัดเตรียมข้อสอบส าหรับการสอบ formative และ summative 

evaluation การตรวจและการคุม 
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๕.๓.๕ ควบคุมและให้ค าปรึกษา แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในการท างานวิจัย 

๕.๔ รับผิดชอบงานบริการตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกเวลาราชการ 

๕.๕ รับผิดชอบหน้าที่ในการด าเนินงานวิจัยตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับภาควิชาฯ 

๕.๖ รับผิดชอบงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย เช่น งานบริหาร หรืองานบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

๕.๗ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด หรือผู้เข้า

รับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

๖. การพัฒนาตนเองของอาจารย์แพทย์ 

ภาควิชาฯ มีนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมทุก

คนต้องผ่านการอบรมแพทยศาสตรศึกษาซึ่งจัดโดยคณะ ฯ ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากได้รับการ

บรรจุเป็นอาจารย์ หลังจากนั้นภาควิชาฯ อนุญาตให้อาจารย์สามารถเข้าร่วมการอบรมฟ้ืนฟูและพัฒนา

ความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาตามที่อาจารย์มีความสนใจได้ 

ด้านวิชาการทางการแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านที่บรรจุเป็นอาจารย์ทันทีหลังจบการฝึกอบรมฯ จะ

ได้รับการจัดสรรให้ปฏิบัติงานตามหน่วยต่างๆ ในช่วง ๑-๒ ปีแรก เพ่ือฝึกฝนและพัฒนาอาจารย์ให้มี

ประสบการณ์ที่หลากหลาย หลังจากนั้นภาควิชา ฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางของตนเอง โดยมีทุนเพื่อฝึกอบรมในสาขาย่อยที่สนใจได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของ

หัวหน้าหน่วย คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และหัวหน้าภาควิชา ฯ ให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ 

นอกจากพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา และด้านวิชาการทางการแพทย์แล้ว ภาควิชาฯ ยัง

สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการวิจัย โดยอนุญาตให้อาจารย์ที่สนใจสามารถเข้าร่วม

การอบรมเกี่ยวกับระเบียบวิธีด้านการวิจัย ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ไปจนถึงหลักสูตรปริญญาเอกตาม

ศักยภาพและความสนใจของอาจารย์ 

ภาควิชาฯ ยังได้ให้การสนับสนุนอาจารย์ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ด้วย

ทุนอุดหนุนของคณะฯ รวมทั้งการเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  โดยความ

เห็นชอบของคณะ- กรรมการบริหารภาควิชาฯ และหัวหน้าภาควิชาฯ 
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ภาคผนวก ๑๒ 
หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
๑. ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการด้านทักษะอาชีพด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิตและด้านการพัฒนาส่งเสริม

ศักยภาพด้านต่างๆแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอย่างสม่ าเสมอ 
๒. คอยประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท าหัตถการ ทักษะในการสื่อสาร และช่วยแนะ

แนวทางพัฒนา เมื่อความรู้และทักษะของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ภาควิชา
ก าหนด 

๓. ติดตามบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด จัดการให้แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดได้ท าหัตถการในส่วนที่ยังไม่ได้ท า หรือยังไม่สามารถท าได้ด้วยตนเอง 

๔. ตรวจสอบ portfolio และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
๕. คอยเฝ้าดู สังเกต การปฏิบัติงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน พยาบาล 

และผู้ร่วมง่านอ่ืน ๆ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมเพ่ือจะได้ตรวจพบปัญหา และช่วยแนะน าการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานเมื่อเกิดปัญหาระหว่างเพ่ือนร่วมงานขึ้น 

๖. ประเมินทักษะในการสื่อสารของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต่อผู้ป่วย 
๗. ควรพบแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุก ๑ เดือนในช่วง ๓ เดือนแรกของปีการศึกษา และหลังจากนั้นพบ

แพทย์ประจ าบ้านทุก ๆ  ๓ เดือน  
๘. ให้ความใส่ใจและดูแลแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแบบองค์รวม  และให้ค าแนะน าเม่ือพบปัญหา  
๙. พยายามส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีพฤตินิสัยที่ดี เช่น มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา แต่ง

กายเหมาะสมตามกาลเทศะ ซื่อสัตย์ยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
๑๐. กระตุ้นและส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลทางการแพทย์ เพ่ือ

น าไปสู่การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๑๑. รายงานปัญหา  และปรึกษากรรมการดูแลแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในกรณีท่ีมีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึน 
๑๒.อาจารย์พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ซึ่งประกาศอยู่ ในคู่มือของสภาคณา          
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ยอมรับฟังความคิดเห็น เกื้อกูลต่อศิษย์ และรักษาความลับของศิษย์ 
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ภาคผนวกที่ ๑๓ 
ระบบบริหารจัดการ การฝึกอบรม 

๑. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
แหล่งข้อมูล วิธีการหาข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. จากปัจจัยภายนอก 
 - ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 
-  กฎเกณฑ์ของแพทยสภาและราช
วิทยาลัยฯ  
- กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม 
๒. จากปัจจัยภายใน 
- ทรัพยากร 
- นโยบายภาควิชา ฯ 
- นโยบายคณะ ฯ 
- ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๓. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลัก เช่น อาจารย์ แพทย์ประจ า
บ้าน และผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

 
-ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 
- ข้อมูลจากตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม
กับ อฝส./ราชวิทยาลัยฯ/แพทยสภา 
 
 
 
 
- ข้อมูลจากที่ประชุมภาควิชา 
- ข้อมูลจากตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม
กับฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา/
กรรมการบริหารคณะฯ 
- ประกาศยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ข้อมูลจากแบบประเมินหลักสูตร
โดยอาจารย์ แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด แพทย์ประจ าบ้าน และผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรม 

 
- ประธานหลักสูตร ฯ 

ประสานกับตัวแทนที่เข้า
ร่วมประชุมกับฝ่าย/
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 
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๒. กระบวนการท างาน 
กระบวนการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
 

๑.๑ ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับปัจจัยภายนอก
และภายในตามข้อมูลที่ได้รับ
จากการรวบรวมข้อมูลข้างต้น 
ร่วมกับผลการประเมิน
หลักสูตรโดยอาจารย์ แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอด และ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

๑.๒ น าเสนอในที่ประชุมคณะ 
กรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือแจ้งให้
อาจารย์ทราบเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร หรือปรับ
ใจความส าคัญของหลักสูตร 

- คณะกรรมการควบคุมดูแล
การฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอดฯ 
 

 

 

 

 

-ประธานหลักสูตร ฯ 

๒. การรับสมัคร ๒.๑ ประกาศรับสมัครทาง website 
ตามเวลาและเง่ือนไขท่ีก าหนด
โดยภาควิชาวิสัญญีวิทยาและ
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒.๒ ด าเนินการคัดเลือก  
๒.๓ ประกาศผลการคัดเลือก และ

ส่งผลการคัดเลือกไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่าย
การศึกษาหลังปริญญาของ
คณะ ฯ และสถาบันต้นสังกัด  

- นักวิชาการการศึกษาของ
ภาควิชา ฯ 

- กรรมการสัมภาษณ์ท่ีได้รับ
การแต่งต้ัง 
- นักวิชาการการศึกษาของ
ภาควิชา ฯ 

๓. การจัดการเรียนการสอน ๓.๑ การเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
- จัด academic activity 

๓.๒ การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
- จัดท า rotation 
- จัดให้เข้าร่วม workshop 

communication skills 
ของภาควิชาฯ 

 
-คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
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๓.๓ การดูแลเรื่องการอยู่เวรและ
การลาให้เป็นไปตามข้อก าหนด 

๓.๔ การบริหารให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่น 

๔. การประเมินผล ๔.๑ การประเมินภาคทฤษฎี 
- MCQ 
- MEQ 
- ESSAY 
- ORAL 

๔.๒ การประเมินภาคปฏิบัติ 
- EPA/DOP 
- การติดตาม EPA/DOP ให้

เป็นไปตามเกณฑ์ 
๔.๓ การวิเคราะห์ผลการสอบ และ

แจ้งผลสอบให้คณะกรรมการ ฯ 
และอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 

๔.๔ การติดตามให้ความช่วยเหลือผู้
มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

 
 

 
- คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
- นักวิชาการการศึกษา

ประสานกับประธาน
หลักสูตร ฯ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาฯ 

๕. การประเมินหลักสูตร ๕.๑ การประเมินหลักสูตรโดย
อาจารย์ แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม และ
ผู้ใช้บัณฑิต 

๕.๒ การวิเคราะห์ผลการประเมิน
หลักสูตรและแจ้งผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการ ฯ 
ทราบ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรต่อไป  

- นักวิชาการการศึกษาของ
ภาควิชา ฯ 

- ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
ของคณะ ฯ 

- นักวิชาการการศึกษา
ประสานกับประธาน
หลักสูตร ฯ 

 

 
๓. ช่วงเวลาของการท างาน 

ปฏิทินการศึกษาแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน (วิสัญญีวิทยา) 



 

87 
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เดือนกรกฎาคม 

๑ กรกฎาคม ปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวด
เฉียบพลัน (วิสญัญีวิทยา) ปีการศกึษาใหม่ 

๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม 
 
สัปดาห์ที่ ๓-๔ 

เปิดรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเข้าอบรม CPR ของคณะฯ    

เดือนกันยายน 
สัปดาห์ที่ ๑-๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สัปดาห์ที่ ๓-๔ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งท่ี ๑ 
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
- ประเมิน DOP, EPA ตามเกณฑ์วาระ ๓ เดือน 

เดือนตุลาคม 
๓๑ ตลุาคม ปิดรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

เดือนธันวาคม 
สัปดาห์ที่ ๑-๒ สัมภาษณ์แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
สัปดาห์ที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ 
สัปดาห์ที่ ๓-๔ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งท่ี ๒ 
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
- ประเมิน DOP, EPA ตามเกณฑ์วาระ ๓ เดือน 

เดือนมกราคม 
มกราคม - มีนาคม คณะกรรมการหลักสูตรออกข้อสอบปลายภาคฯ 

 
 

เดือนมีนาคม 
สัปดาห์ที่ ๓-๔ คณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ จัด rotation, topic discussion 

และ activities ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ปีการศึกษาถัดไป  
คณะกรรมการหลักสูตรท าการรวบรวมข้อสอบปลายภาคฯ 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งท่ี ๓ 
- รวบรวมส่งใบประเมิน DOP, EPA ตามเกณฑ์วาระ ๖-๑๒ เดือน จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 

เดือนเมษายน 
สัปดาห์ที่ ๑- ๔ คณะกรรมการหลักสูตรท าการพิจารณาข้อสอบปลายภาค 
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แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
- ส่งใบประเมิน DOP, EPA ตามเกณฑ์วาระ ๖-๑๒ เดือน 

สัปดาห์ที่ ๔ อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อประกาศนยีบตัรฯ 
เดือนพฤษภาคม 

 
 

สัปดาห์ที่ ๑-๔ 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
- ส่งใบประเมิน DOP, EPA ตามเกณฑ์วาระ ๖-๑๒ เดือน 
- ส่งแฟ้มสะสมการท าหัตถการด้านการระงับความรูส้ึกเฉพาะส่วนใหอ้าจารย์ประจ าหลักสตูร 

เดือนมิถุนายน 
สัปดาห์ที่ ๑-๒ - สอบปลายภาค แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ 

- งานปัจฉิมนิเทศของคณะฯ โดยงานการศึกษาหลังปริญญา 
สัปดาห์ที่ ๓-๔ - ประกาศผลการสอบประกาศนียบตัรอนุสาขาการระงับความรูส้ึกเฉพาะส่วน 

- แลกเปลีย่นเรยีนรู้และการสะท้อนตัวตนด้านการเรยีน  ท าแบบประเมินหลักสูตร รวมถึง
ประเมินหลักสูตรแบบ ๓๖o องศา 

- ประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดฯ (วาระการประเมิน
หลักสตูรฯ) 

- ปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ช้ันปีท่ี ๑ ปีการศึกษาใหม่ โดยงานการศึกษาหลังปริญญา 
 
หมายเหตุ  

๑ Topic discussion, Journal reading วันพฤหัสบดเีวลา ๑๔.oo- ๑๖.oo น.  

๒ Acute Pain Teleconference วนัพุธสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.oo-๑๕.๐๐ น. 

๓ RCAT / Thai-SRA conference เดือนมีนาคมและตุลาคมของทุกปี 

๔ Professional skills developments ตามประกาศของงานการศึกษาหลังปริญญา : Anesthesia non-technical 

skills, กฎหมาย, สถิติ, ความรู้พื้นฐานงานวิจัย 

 

 

 
 
 
 
 


