
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

อนุสาขาวิสัญญีวิทยาแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมส าหรับการผ่าตัด

หัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
๑. ช่ือหลกัสูตร 

(ภาษาไทย)      หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาวสิัญญีวิทยา ส าหรับการผา่ตดั
หวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

(ภาษาองักฤษ) Fellowship Training in Cardiovascular and Thoracic Anesthesia 

 
๒. ช่ือวุฒิบัตร 

(ภาษาไทย) วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาวสิัญญีวทิยา
ส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

(ภาษาองักฤษ) Diploma  of Thai Subspecialty Board of Cardiovascular and Thoracic Anesthesia 
           ช่ือย่อ 

(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก                        
(ภาษาองักฤษ) Diploma of Thai Subspecialty Board of Cardiovascular and Thoracic Anesthesia 
 

๓. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
ภาควชิาวสิัญญีวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
๔. พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยามีการก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจให้สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แลว้น ามาก าหนดวตัถุประสงค์และแผนงาน
ของภาควชิาฯ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจหลกัของภาควชิาฯ ในดา้นการศึกษา 
การวิจยั การบริการวิชาการ และการดูแลสุขภาพ รวมทั้งมีการประเมินและการปรับปรุงแผนงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 



๔.๑ วสัิยทศัน์และพนัธกจิของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๔.๑.๑ วสัิยทศัน์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบนัทางการแพทยช์ั้นน าในระดบั
สากล 

๔.๑.๒ พนัธกจิ 
จดัการศึกษา สร้างงานวิจยั ใหก้ารบริการวชิาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของ

สังคม 
พนัธกจิด้านการศึกษา: จดัการศึกษาดา้นการแพทย ์พยาบาลและวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 
พนัธกจิด้านการวิจัย: สร้างงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

และการน าไปประยกุตใ์ช ้
พนัธกจิด้านบริการวิชาการ: ใหค้วามรู้ หรือค าปรึกษาทางวชิาการดา้นการแพทย ์

พยาบาล และวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
พนัธกจิด้านการดูแลสุขภาพ: ใหก้ารดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกนั รักษาพยาบาล 

แลฟ้ืนฟูสุขภาพ) ท่ีมีคุณภาพ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน และการวจิยั 
 

๔.๒ วสัิยทศัน์และพนัธกจิของภาควชิาวสัิญญวีทิยา 
๔.๒.๑ วสัิยทัศน์ 

ใหบ้ริการดูแลรักษาผูป่้วยในงานวสิัญญีอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพในระดบั
แนวหนา้ของเอเชีย โดยเนน้บริการในระดบั Tertiary care 

๔.๒.๒ พนัธกจิ  
(๑) ผลิตบณัฑิตแพทย ์วสิัญญีแพทย ์วสิัญญีพยาบาลท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(๒) สร้างสรรคง์านวจิยัท่ีมีคุณภาพ และสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้ 
(๓) ใหบ้ริการทางวสิัญญี ตามมาตรฐานวชิาชีพ โดยเนน้ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 
(๔) ด าเนินการพฒันาคุณภาพกิจกรรมการใหบ้ริการผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 
(๕) ลดภาวะแทรกซอ้นในการใหบ้ริการทางวสิัญญี 
(๖) มีการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 

 
 
 



๔.๓ พนัธกจิของหลกัสูตร 
“ผลติวสัิญญีแพทย์โรคหัวใจและทรวงอกทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวชิาชีพ พร้อมเรียนรู้และพฒันาตนอย่างต่อเน่ือง สู่ความเป็นมืออาชีพ และมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมตามความเหมาะสม เพือ่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และระบบ
บริการสุขภาพ”  

   วสิัญญีแพทยส์ามารถดูแลผู ป วยโรคหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก  ทุกวยัท่ีมารับ
การผา่ตดั   ได อย างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ    
สามารถปฏิบติังานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได ้มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอด
ชีวติ        มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวชิาชีพอ่ืนๆ   
รวมทั้งผูป่้วยและญาติ  มีความเอ้ืออาทรและใส ใจในความปลอดภยัเพื่อการแก ไขป ญหา
และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยยดึถือผู ป วยเป็นศูนย กลางบนพื้นฐานการดูแลแบบ
องค รวม  

 
๕. ผลลพัธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
             เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถ   ตาม
สมรรถนะหลกัทั้ง ๖ ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

๕.๑ การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
   แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถบริบาลผูป่้วยโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางของการดูแลแบบ
องคร์วม รวมทั้งค  านึงถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของผูป่้วย ไดแ้ก่   การใหก้ารระงบั
ความรู้สึกผูป่้วยโรคหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ท่ีมารับการผา่ตดัหวัใจ 
หลอดเลือดใหญ่ ทรวงอก หรือผา่ตดัอ่ืนๆ โดยกระบวนการการใหก้ารระงบัความรู้สึกประกอบดว้ย 
การประเมินและเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั การใหก้ารระงบัความรู้สึกระหวา่งผา่ตดั และการดูแลหลงั
ผา่ตดัซ่ึงรวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากการระงบัความรู้สึกและการบรรเทาอาการปวดหลงัผา่ตดั โดย
ยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั รวมทั้งมีความสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอยา่งเตม็ตวัโดย
ไม่ตอ้งมีการก ากบัดูแล 
 
๕.๒ ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ

ด้าน (Medical knowledge and Skills) 
 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีความรู้วสิัญญีวทิยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ 

และ ทรวงอก กบัระบบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งทกัษะในการท าหตัถการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระงบั
ความรู้สึกและการผา่ตดั 



 
๕.๓ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and 

Improvement) 
                    แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งสามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการ

ปฏิบติังาน ใส่ใจในเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 
คน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง ประยกุตค์วามรู้ท่ีคน้ควา้กบัปัญหาของ
ผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถวเิคราะห์และวจิารณ์บทความทางวชิาการ เขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ
อยา่งสม ่าเสมอ สามารถใชข้อ้มูลอิเลคโทรนิกส์ และคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ สามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์ผูป่้วย ผูป้กครอง และญาติ สามารถวพิากษบ์ทความและ
งานวจิยัทางการแพทย ์รวมทั้งด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้
 
๕.๔ ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งสามารถส่ือสารกบัผูร่้วมงานทุกระดบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(non-technical skills) ตระหนกัถึงศกัยภาพ บทบาทหนา้ท่ีและขอบเขตความสามารถของตนเอง 
ปรึกษาแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขาอ่ืนเม่ือจ าเป็น และปฏิบติังานแบบสหวชิาชีพหรือเป็นทีม 
 
๕.๕ ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตรงต่อเวลา       
มีวนิยั การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ รักษาความน่าเช่ือถือแก่ผูป่้วยและสังคม โดยการ
รักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ท่ีสุด ซ่ือสัตย ์  ค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูป้กครอง และผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพและชุมชน 
นบัถือใหเ้กียรติ สิทธิ และรับฟังความเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งผูป่้วย  พฤติกรรมท่ีเหมาะสมต อผู
ป วยและญาติ รุ นพี่ รุ นน อง อาจารย และเพื่อนร วมงานในวชิาชีพสุขภาพต างๆ 
และสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม รวมทั้งมีความสนใจใฝ่รู้ และ
สามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous professional development)   

 
๕.๖ การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) 
             แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ   มีความรู้ และมี
ส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ทั้ง
เด็กและผูใ้หญ่ สามารถใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine)      
และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้าม
มาตรฐานวชิาชีพ  



 
๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

๖.๑ วธีิการให้การฝึกอบรม  ภาควชิาฯ จดัการเรียนการสอนใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดโดย
แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัดงัน้ี 
       ภาคทฤษฎ ี ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี ๑ 
       ส าหรับความรู้ทัว่ไปทางวสิัญญี   ทางภาควชิาไดจ้ดักิจกรรมทางวชิาการส าหรับแพทยป์ระจ า
บา้น  และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกชั้นปี  ท่ีหอ้งประชุมภาควชิาวสิัญญีวทิยาชั้น ๕  ทุกวนั 
จนัทร์- ศุกร์ ๗:๓๐ – ๘:๓๐ น.   ไดแ้ก่ journal club, problem solving, review article, interesting 
case   กิจกรรมคุณภาพ  mortality and morbidity conference, staff lecture, guest lecture  ส าหรับ 
guest lecture และ staff lecture ในแต่ละปีจะครอบคลุมหวัขอ้ กฎหมายทางการแพทย ์จริยธรรมทาง
การแพทย ์นิติเวชวทิยา  การแพทยท์างเลือก  เวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์การดูแลตนเองของแพทย ์
ความปลอดภยัของผูป่้วย  ระบบสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ   หลกัการบริหารจดัการ   
การตดัสินใจทางคลินิกและการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล  ทกัษะการส่ือสาร  พื้นฐานและระเบียบ
วจิยัทางการแพทย ์ อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ังต่อเร่ือง   
      ส าหรับความรู้เฉพาะทางส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด   ประกอบดว้ย 

 ความรู้พื้นฐานของ cardiovascular and thoracic anesthesia ๔ คาบต่อปี
การศึกษา 

 Update topic review  in cardiovascular and thoracic anesthesia โดยแพทย์
ประจ าบา้นวสิัญญีต่อยอดภายใตก้ารควบคุมของอาจารยผ์ูค้วบคุม ๒ คาบต่อ
ปีการศึกษา  

 Heart team  conference ร่วมกบัหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก และหน่วย
โรคหวัใจ ภาควชิาอายรุศาสตร์ ทุกวนัพฤหสับดี  เวลา ๗.๑๕ – ๙.oo น. 

 Cardiovascular and thoracic  anesthesia review  เป็นการน าเสนอสถิติการ
ใหบ้ริการในหน่วย cardiovascular and thoracic  anesthesia รวมทั้ง case 
morbidity และ mortality  

 Pediatric cardiac conference ร่วมกบัหน่วยโรคหวัใจ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
และหน่วยศลัยกรรมทรวงอก ท่ีหอ้งประชุมภาควชิาศลัยศาสตร์ชั้น ๓ ทุกวนั
จนัทร์  เวลา  ๑๐.๐๐- ๑๒.oo น. 

 อบรมเชิงปฏิบติัการช่วยชีวิตชั้นสูง (ACLS provider)  ๒ วนั ตามเวลาท่ีคณะ
ก าหนด  

 



 

ภาคปฏิบัติ ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี ๑    ประกอบดว้ย 

ปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลรามาธิบดี ๖  ๑/๒  เดือน 

อายรุศาสตร์หวัใจ และ CCU ๑   เดือน 

กุมารเวชศาสตร์หวัใจ ๑   เดือน 

หน่วยประคองการไหลเวยีนเลือด ๑/๒     เดือน 

อายรุศาสตร์โรคปอด ๑/๒    เดือน 

หออภิบาลผูป่้วยหนกัศลัยกรรมทรวงอก ๑    เดือน 

ปฏิบติังานหมุนเวยีนในโรงพยาบาลท่ีสถาบนัฝึกอบรมรับรอง  ๑    เดือน       

งานวจิยั                                                                                                    ๑/๒       เดือน 

                     

 ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี ๒ จะไดป้ฏิบติังานฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพนูทกัษะและ

ประสบการณ์อยา่งต่อเน่ืองท่ีคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี เป็นเวลา ๙ เดือน โดยปฏิบติัจริงไม่นอ้ยกวา่  

๖o ราย  และกลบัไปปฎิบติังานท่ีรพ.ตน้สังกดัเป็นเวลา ๒ เดือน  และเพิ่มพนูทกัษะในโรงพยาบาล elective 

เป็นเวลา ๑ เดือน   เวน้เสียแต่ถา้รพ.ตน้สังกดัยงัไม่เปิดให้บริการการผา่ตดัหวัใจ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะ

ปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นระยะเวลา  ๑๑ เดือน  

 ภาควชิา ฯ อนุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถเลือกไปศึกษาดูงานยงัสถาบนัต่างๆ    

ทั้งในและนอกประเทศไดค้นละ 1 เดือน   เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดมี้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

นอกเหนือจากท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้   นอกจากน้ีคณะฯ มีทุนสนบัสนุน   กรณีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

ขอไปฝึกอบรมในสถาบนัต่างประเทศ  

 

การจดัการฝึกอบรมดงักล่าวจะช่วยใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดบรรลุวตัถุประสงคต์ามสมรรถนะ

หลกัทั้ง ๖ ดา้นของหลกัสูตร ดงัน้ี 

๖.๑.๑ การดูแลรักษาผู้ป่วย  (Patient Care) 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะไดป้ฏิบติังานในการดูแลผูป่้วยทางดา้นวสิัญญีวทิยา แก่ผูป่้วยท่ีมารับ

การผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอกตั้งแต่ระยะก่อน ระหวา่ง หลงัผา่ตดั และ ภาวะแทรกซอ้นจาก

การระงบัความรู้สึกตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นป่ีท่ี ๑ ตอ้งปฏิบติังานให้



การระงบัความรู้สึกภายใตค้วามควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นป่ีท่ี 

๒  สามารถใหก้ารระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอกดว้ยตนเอง 

หรือตามค าปรึกษาของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม รวมถึงไดรั้บการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) ระหวา่ง

การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

๖.๑.๒ ความรู้ทางการแพทย์ และทกัษะ (Medical knowledge and Skills) 

ภาควชิา ฯ ไดจ้ดักิจกรรมทางวชิาการท่ีหลากหลายใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดเ้ขา้ร่วมรับฟัง ทั้ง

ความรู้ทัว่ไปทางวสิัญญี   เช่น journal club, MMC, interesting case, review article,  problem solving และ 

ความรู้เฉพาะทางส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด เช่น ความรู้พื้นฐานของ cardiovascular and thoracic 

anesthesia, update topic review in cardiovascular and thoracic anesthesia, heart team  conference ร่วมกบั

หน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก และหน่วยโรคหวัใจ ภาควชิาอายรุศาสตร์, pediatric cardiac conference  

 ๖.๑.๓ การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and 

Improvement) 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน ภาควชิา ฯ จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดมี้

ประสบการณ์ในการปฏิบติัท่ีหลากหลาย ดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม สหวชิาชีพ เพื่อฝึกฝน และส่งเสริมใหเ้กิด

การพฒันาทกัษะและความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน และเปิดโอกาสใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดได้

เขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง (CME) หรือ การพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (CPD) ท่ีสนใจได ้

มีการจดักิจกรรม journal club ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดฝึ้กอ่าน รวมถึงฝึกวพิากษบ์ทความและ

งานวจิยัทางการแพทย ์ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดมี้โอกาสใชค้วามคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ 

ในการคิดหวัขอ้งานวจิยัของตนเอง    มีการจดัการเรียนการสอนใหค้วามรู้เก่ียวกบัทกัษะการท างานดา้นวิจยั 

(research skill)   ในหลกัสูตรผูบ้ริหารส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดของคณะ ฯ      นอกจากน้ีแพทย์

ประจ าบา้นต่อยอดตอ้งท างานวจิยัอยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ๒ ปี 

๖.๑.๔ ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีทกัษะในการน าเสนอขอ้มูลผูป่้วย อภิปรายปัญหาอยา่งมี

ประสิทธิภาพและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นและบุคลากร

ทางการแพทย ์ภาควชิา ฯ ก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งประเมินผูป่้วยก่อนเขา้หอ้งผา่ตดั และฝึก

ใหอ้ภิปรายปัญหาและวางแผนการใหก้ารระงบัความรู้สึกร่วมกบัอาจารยป์ระจ าหอ้ง และท ากิจกรรมทาง

วชิาเพื่อเป็นการฝึกทกัษะการถ่ายทอดความรู้ เช่น topic review  รวมถึงส่งเสริมใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด

ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้น และผูเ้ขา้ฝึกอบรมวสิัญญี ทั้งในเวลาและนอกเวลา

ราชการ   จดัสภาพแวดลอ้มการท างานใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีประสบการณ์การท างานร่วมกบั



บุคลากรหลายระดบั เช่น อาจารยแ์พทย ์แพทยป์ระจ าบา้น  วสิัญญีพยาบาล ผูเ้ขา้ฝึกอบรมวสิัญญีพยาบาล 

ศลัยแพทย ์และพยาบาลหอ้งผา่ตดั เพื่อฝึกใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบั

อยา่งมีประสิทธิภาพ และจดั workshop communication skill ใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

๖.๑.๕ ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

ภาควชิา ฯ จดัใหมี้อาจารยค์วบคุมการปฏิบติังานประจ าวนั เพื่อใหมี้แบบอยา่งในการปฏิบติังาน 

และมีอาจารยค์อยให ้feedback ทั้งขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในดา้น คุณธรรม 

จริยธรรม และเจตคติอนัดีในการปฏิบติังาน ก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรับผดิชอบงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

การปฏิบติังานในและนอกเวลาราชการ กิจกรรมทางวชิาการ และงานวจิยัเพื่อฝึกใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอดมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการจดัอบรม communication skills และ ANTS ใหก้บั

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อพฒันาทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหาร

จดัการสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม มีการจดัการเรียนการสอนเร่ืองกฎหมายทางการแพทย ์และ

จริยธรรมทางการแพทยใ์หก้บัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในหลกัสูตรผูบ้ริหารส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอดของคณะ ฯ / หลกัสูตรกลางของภาควชิา ฯ 

๖.๑.๖ การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice) 

ก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเขา้ร่วมกิจกรรมคุณภาพของภาควชิา ฯ เพื่อใหมี้ความรู้และฝึก

การมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย จดัการเรียนการสอนเร่ืองระบบสุขภาพของ

ประเทศ ใหก้บัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในหลกัสูตรผูบ้ริหารส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดของคณะ ฯ / 

หลกัสูตรกลางของภาควชิา ฯ 

            รายละเอียดสรุปวธีิการใหก้ารอบรมและประเมินผลตามสมรรถนะหลกัทั้ง ๖ ดา้น แสดงใน

ภาคผนวก ๙ 

๖.๒ เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

เน้ือหาของการฝึกอบรมเป็นไปตามหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวฒิุบตัร

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาวสิัญญีวทิยา ส าหรับการผา่ตดัหวัใจ 

หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก   ราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ฉบบั พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกอบดว้ย 

 

 

 



 

๖.๒.๑ เนือ้หาหลกัสูตร 

วชิาวา่ดว้ยการศึกษาเก่ียวกบัตวัอ่อนของส่ิงมีชีวติและพฒันาการของหวัใจ หลอดเลือด และทรวงอก   

กายวภิาค พยาธิสรีรวทิยา เภสัชวทิยา และการดูแลผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีเป็นโรคหวัใจชนิดต่างๆ ประกอบดว้ย 
โรคกลา้มเน้ือหวัใจ (cardiomyopathy) โรคหวัใจลม้เหลว โรคภาวะบีบรัดหวัใจ (cardiac tamponade) 
โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ โรคล้ินหวัใจพิการ (acquired และ congenital valvular heart disease) 
โรคหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ (electrophysiologic disturbances) โรคเน้ืองอกของหวัใจ และโรคติดเช้ือล้ิน
ของหวัใจ 

กายวภิาค พยาธิสรีรวทิยา เภสัชวทิยา และการดูแลผูป่้วยเด็กท่ีเป็นโรคหวัใจชนิดต่างๆ ประกอบดว้ย 
โรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด (congenital heart disease) ไดแ้ก่ โรคหวัใจพิการแต่ก าเนิดชนิดท่ีเด็กไม่เขียว 
(atrial/ventricular septal defect, patent ductus arteriosus) โรคหวัใจพิการแต่ก าเนิดชนิดท่ีเด็กมีอาการ
เขียว (Tetralogy of Fallot, complete atrioventricular defect, transposition of great arteries, single 
ventricle, heterotaxy) โรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ (electrophysiologic disturbances) โรคกลา้มเน้ือหวัใจ 
(cardiomyopathy) โรคหลอดเลือดหวัใจ (Kawasaki disease) และโรคติดเช้ือของหวัใจ 

พยาธิสรีรวทิยา เภสัชวทิยา และ การดูแลผูป่้วยโรคระบบหายใจ ประกอบดว้ย โรคเยือ่หุม้ปอด 
หลอดลมและเน้ือปอด (bronchopulmonary) โรคมะเร็ง และโรคท่ีเกิดจากการอกัเสบต่างๆ 

พยาธิสรีรวทิยา เภสัชวทิยา และ การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ระดบัอก หลอดลม และโรค
ภายในช่อง mediastinum ประกอบดว้ย โรคติดเช้ือ โรคมะเร็ง และ โรคท่ีเกิดจากการอกัเสบต่างๆ 

การประเมินหวัใจและระบบไหลเวยีนเลือด ประกอบด้วย การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ การตรวจคล่ืนเสียง
สะทอ้นหวัใจผา่นผนงัทรวงอกและการใส่สายตรวจผา่นหลอดอาหาร การตรวจสมรรถภาพหวัใจขณะ
ออกก าลงักาย  (Exercise Stress Test;  EST) และ cardiac imaging 

การตรวจสวนหวัใจเพื่อการวินิจฉยั การขยายหลอดเลือดหวัใจดว้ยลูกโป่ง ขดลวด และเลเซอร์ 

การตรวจการท างานของปอดแบบไม่ลุกล ้า ประกอบดว้ย การตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด 
(pulmonary function test), การวเิคราะห์ผล blood gases และดุลยก์รด-ด่าง การวดัความอ่ิมตวัออกซิเจน
ของฮีโมโกลบินจากชีพจร การวดัความอ่ิมตวัคาร์บอนไดออกไซดใ์นลมหายใจออก และ pulmonary 
imaging 

ประเมินและเตรียมผูป่้วยก่อนการใหย้าระงบัความรู้สึกส าหรับผูใ้หญ่ท่ีมีโรคหวัใจ หรือหลอดเลือด
ใหญ่ หรือทรวงอก 

การเฝ้าระวงัผูป่้วยชนิดไม่ลุกล ้า ไดแ้ก่ ชีพจร และความดนัเลือด การหายใจ การวดัความอ่ิมตวั
ออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจร(pulse oximetry) การวดัความอ่ิมตวัคาร์บอนไดออกไซดใ์นลม



หายใจออก (capnography) อุณหภูมิกาย neuromuscular junction monitoring รวมถึง train-of-four 
stimulation, cerebral Near-Infrared Spectroscopy (NIRS), bispectral index monitoring system 

เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ของยาท่ีใชส้ าหรับ
ผูป่้วยโรคหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ 

เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ของยาทางวสิัญญีท่ีใช้
ส าหรับผูป่้วยโรคหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ 

เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ของยาท่ีใชรั้กษาภาวะ
ระบบไหลเวยีนเลือดผดิปกติ 

การไหลเวยีนเลือดนอกกาย (extracorporeal circulation) ประกอบดว้ยการปกป้องกลา้มเน้ือหวัใจ  
(myocardial preservation) ผลกระทบจากการใชเ้คร่ืองปอดและหวัใจเทียมต่อเภสัชจลนศาสตร์ เภสัช
พลศาสตร์ของหวัใจ ระบบหายใจ ระบบประสาท เมตาบอลิค ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบโลหิตวทิยา ไต 
และ การควบคุมอุณหภูมิกาย รวมถึงระบบการแขง็ตวัของเลือดและยาตา้นการแขง็ตวัของเลือดท่ีใช้
ก่อน ระหวา่ง และ หลงัการใชเ้คร่ืองปอดและหวัใจเทียม 

ยากระตุน้การท างานของหวัใจ ยาเพิ่มอตัราการเตน้ของหวัใจ ยาตีบหลอดเลือด และยาขยายหลอดเลือด 

อุปกรณ์พยงุระบบไหลเวยีนเลือด (circulatory assist devices) ประกอบดว้ย เคร่ืองพยงุการท างานของ
หวัใจ (intra-aortic balloon pump; IABP) เคร่ืองช่วยพยงุการท างานของหวัใจห้องล่างซา้ยและขวา (left 
and right ventricular assist devices) เคร่ืองพยงุการท างานของหวัใจและปอด (extracorporeal 
membrane oxygenation; ECMO) 

การใส่เคร่ืองกระตุน้หวัใจ และลกัษณะการท างานของเคร่ือง 

การผา่ตดัหวัใจผูใ้หญ่ ประกอบดว้ย การซ่อมและเปล่ียนล้ินหวัใจ การผา่ตดัเยื่อหุม้หวัใจ การผา่ตดัเน้ือ
งอกหวัใจ การปลูกถ่ายหวัใจ ปอด หรือหวัใจร่วมกบัปอด 

การผา่ตดัหวัใจในเด็กท่ีมีโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด ประกอบดว้ย การผา่ตดัท่ีเป็นการบรรเทาอาการ และ
การผา่ตดัเพื่อรักษาโรค (total repair) 

การผา่ตดัหลอดเลือดแดงใหญ่ในทรวงอก ประกอบดว้ย การผา่ตดัหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วน ascending 
transverse และ descending ร่วมกบัการหยดุระบบไหลเวยีนเลือด (circulatory arrest) การใชเ้คร่ืองปอด
และหวัใจเทียม การท า antegrade และ retrograde perfusion ดว้ยเคร่ืองปอดและหวัใจเทียม ขอ้บ่งช้ีของ
การใส่สายระบายน ้าจากไขสนัหลงั รวมทั้งการดูแลสาย (spinal drainage) 

การผา่ตดัปอดแบบเปิดและแบบผา่นกลอ้ง ไดแ้ก่ การช่วยหายใจดว้ยปอดขา้งเดียว การใช ้fiberoptic 
bronchoscope การตดัปอดทั้งขา้ง การตดักลีบปอดหรือบางส่วนของปอด การสวนลา้งปอด 



(bronchopulmonary lavage) การใส่ stent ในหลอดคอ หรือหลอดลม การตดัผงัผดืในหลอดคอหรือ
หลอดลมดว้ยเลเซอร์ 

การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัในหออภิบาลผูป่้วยวกิฤต 

การดูแลเก่ียวกบัการช่วยหายใจในระยะผา่ตดัและหลงัผา่ตดั 

การระงบัปวดในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และ ทรวงอก 

ความรู้พื้นฐานการท าวิจยัและสถิติท่ีใชใ้นงานวจิยั ไดแ้ก่รูปแบบการวจิยั การแปลผล และการน าเสนอ
ผลงานวจิยั 

เวชศาสตร เชิงประจกัษ ์ (evidence based medicine)  

การประกนัคุณภาพการดูแลผูป่้วย (patient safety, การลดความผดิพลาดทางวสิัญญีวทิยาจาก system 
factor และ human factor) 

หลกัการของการบริหารจดัการ 

จริยธรรมและกฎหมายต่างๆ รวมทั้งแนวปฏิบติัต่างๆ 
 

๖.๒.๒ การดูแลผู้ป่วย (Clinical components)  
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีประสบการณ์การดูแลผูป่้วยดว้ยตนเองหรือภายใตก้ารก ากบัของ

อาจารย ์  กรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดก ากบัดูแลบุคคลากรทางวสิัญญีอ่ืนๆ ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตอ้งใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม
พฒันาทกัษะ 

 
ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีควรไดรั้บระหวา่งปฏิบติังานใหก้ารระงบัความรู้สึกในห้องผา่ตดัศลัยกรรมทรวงอก 

การผ่าตัด จ านวนผู้ป่วย (ราย)  

การผา่ตดัหวัใจ ≥ ๑๐๐ ตอ้งใชเ้คร่ืองปอดและหวัใจเทียมระหวา่ง

การผา่ตดั ≥  ๕o ราย 

การผา่ตดัซ่อม หรือเปล่ียนล้ินเอออร์ติก 

หรือ ล้ินไมตรัล 

≥ ๒๕ ล้ินเอออร์ติก  ≥  ๕ ราย   

ล้ินไมตรัล      ≥ ๕ ราย 



การผ่าตัด จ านวนผู้ป่วย (ราย)  

การผา่ตดัหลอดเลือดหวัใจ ≥ ๒๕ ใช/้ไม่ใชเ้คร่ืองปอดและหวัใจเทียมร่วมใน

ระหวา่งการผา่ตดั 

การผา่ตดัผูป่้วยเด็กโรคหวัใจพิการแต่

ก าเนิดชนิดไม่ซบัซอ้น เช่น ASD, VSD, 

PDA 

≥ ๒๐  

การผา่ตดัผูป่้วยเด็กโรคหวัใจพิการแต่

ก าเนิดชนิดซบัซอ้น เช่น TOF , TGA , 

univentricular heart  

≥ ๑๐  

การผา่ตดัหวัใจอ่ืนๆ ไม่มีขั้นต ่า  

การผา่ตดัผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีเป็นโรคหวัใจ

พิการแต่ก าเนิด 

การผา่ตดัปลูกถ่ายหวัใจ 

การผา่ตดัปลูกถ่ายปอด 

Circulatory assist device 

Electrophysiologic study and ablation 

การผา่ตดัปอด  ≥ ๒๐  

การผา่ตดักอ้นในทรวงอก ≥ ๑o  



การผ่าตัด จ านวนผู้ป่วย (ราย)  

การผา่ตดั/ใส่ขดลวดหลอดเลือดแดง       

เอออร์ตา้ระดบัอก โดยมีการใส่สายระบาย

น ้าไขสันหลงั 

ไม่มีขั้นต ่า  

 
          

๖.๓ จ านวนปีการฝึกอบรม มีระยะเวลา ๒ ปี 
 
๖.๔ การบริหารการจัดการฝึกอบรม  

ในการบริหารการจดัการฝึกอบรม ภาควชิา ฯ รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลต่อ
การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร ทั้งจากปัจจยัภายนอก เช่น ความคาดหวงัของบณัฑิตและ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวทิยาลยั ฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปัจจยั
ภายใน เช่น นโยบายภาควชิา ฯ ทรัพยากร core competency รวมถึงยทุธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัมหิดล และคณะ ฯ มาเป็นกรอบในการจดัท าและบริหารหลกัสูตรโดยมี
คณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด (ภาคผนวก ๕) ซ่ึง
ประกอบดว้ย  

๑) ประธานหลกัสูตร ซ่ึงมีประสบการณ์ปฏิบติังานในสาขาวิสัญญีวทิยามาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ ๕ ปี 

๒) กรรมการหลกัสูตร 
๓) แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

เป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการจดัการ ประสานงาน บริหาร และประเมินผล
หลกัสูตร 

 
๖.๕ สภาวะการปฏิบัติงาน 

๖.๕.๑ กจิกรรมทางวชิาการ ภาควชิา ฯ สนบัสนุนใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางวชิาการ  ดงัตาราง 

 ๗.๓o-๘.๓o น. 
 

๙.oo-๑๖.oo น. 
 

จนัทร์ กิจกรรมทางวชิาการ ปฏิบติังานตามตารางหมุนเวียน 
 



องัคาร กิจกรรมทางวชิาการ ปฏิบติังานตามตารางหมุนเวียน 
 

พุธ กิจกรรมทางวชิาการ ปฏิบติังานตามตารางหมุนเวียน 
 

พฤหสับดี Heart team conference ปฏิบติังานตามตารางหมุนเวียน 
 

ศุกร์ กิจกรรมทางวชิาการ ปฏิบติังานตามตารางหมุนเวียน 
 

๖.๕.๒ การปฏิบัติงานในเวลาราชการ   แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีอยูใ่นช่วง
ปฏิบติังานในภาควชิาฯ จะถูกจดัใหป้ฏิบติังานในห้องผา่ตดัหรือสถานท่ีต่างๆ ตาม rotation ท่ี
ก าหนดไว ้โดยรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายระหวา่งเวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. หรือจนกวา่เคส
จะเสร็จ  ภายใตก้ารดูแลของอาจารยป์ระจ าห้อง   และไดรั้บการก ากบัดูแลตามความสามารถ
ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอิงตามผลการประเมิน EPA/DOP  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมี
หนา้ท่ีประเมิน เตรียมความพร้อมของผูป่้วยก่อนผา่ตดั และวางแผนการใหก้ารระงบัความรู้สึก
ดว้ยตนเองก่อนรายงานอาจารยป์ระจ าห้องทราบ และวางแผนการดูแลผูป่้วยร่วมกบัอาจารยอี์ก
คร้ัง และมีหนา้ท่ีเยีย่มผูป่้วยหลงัผา่ตดั 

 
       ๖.๕.๓ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ก าหนดใหอ้ยูเ่วร ๖ คร้ังต่อเดือนในปี

การศึกษาแรก (วนัท าการ ๔ เวร วนัหยดุราชการ ๒ เวร)  โดยใหก้ารระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วย
ท่ีมารับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอกนอกเวลาราชการ ภายใตก้ารดูแลของ
อาจารยเ์วร หรืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   หากตอ้งปฏิบติังานต่อเน่ืองหลงัเท่ียงคืน หรือ
ติดต่อกนัเป็นเวลามากกวา่ ๑๘-๒๐ ชัว่โมง สามารถแจง้อาจารยรั์บทราบ เพื่อพิจารณาใหพ้กั
ได ้เพื่อความปลอดภยัของผูป่้วยและประสิทธิภาพการท างาน ไม่อนุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอดอยูเ่วรติดกนั ๒ คืนหรือติดต่อกนัเป็นเวลามากกวา่ ๑๘-๒๐ ชัว่โมง  และก าหนดให้
ปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดัหวัใจในโครงการนอกเวลาราชการมูลนิธิรามาธิบดีเดือนละ ๔ คร้ัง   
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการปฏิบติังานนอกเวลาราชการแสดงในภาคผนวก ๖ 

 
            ๖.๕.๔ สิทธิการลา  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มีสิทธิลาป่วย ลากิจ ลาพกัผอ่น  ลาคลอด 
รวมทั้งส้ินไม่เกิน ๑๐ วนัต่อปี และมีสิทธิสะสมวนัลาไดด้งัรายละเอียดในภาคผนวก ๗   ใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็นอ่ืน เช่น เจบ็ป่วยรุนแรง สามารถขอลาเพิ่มเติมไดต้ามดุลพินิจของ
คณะกรรมการควบคุมดูแล ฯ ทั้งน้ีตอ้งผา่นการฝึกอบรมในหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ จึง
จะมีสิทธิเขา้สอบเพื่อวุฒิบตัร ฯ 



 
 ๖.๖ การวดัและประเมินผล 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรของราชวทิยาลยัฯ ภาควชิาจดัใหมี้การประเมินแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดใหส้อดคลอ้งตามสมรรถนะหลกั ๖ ดา้น โดยจดัการประเมินตามแต่ละ
สมรรถนะ ดงัน้ี 

๑) Patient care ประเมินโดยการสอบ  EPA, DOP และแบบประเมิน ๓๖๐ องศา  
๒) Medical knowledge and skills ประเมินโดยการสอบประจ าปี  
๓) Learning and improvement ประเมินโดย EPA, portfolio  และแบบประเมิน ๓๖๐ 

องศา 
๔) Interpersonal and communication skills ประเมินโดย EPA และแบบประเมิน 

๓๖๐ องศา 
๕) Professionalism ประเมินโดย EPA และ แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
๖) System based practice ประเมินโดยแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 

 
๖.๖.๑  การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลือ่นช้ันปี 

๖.๖.๑.๑ การประเมินระหว่างฝึกอบรม 
๑) การประเมินความรู้  โดยการสอบ ไดแ้ก่  การสอบประจ าปี  รูปแบบของ

การสอบจะเป็นการสอบขอ้เขียน เช่น ขอ้สอบ MCQ, MEQ หรือ SAQ  
๒) การประเมินทกัษะ  ประกอบดว้ยการประเมิน  

๒.๑) ทกัษะทางคลินิกและทกัษะทางหตัถการ ประเมินโดย  EPA และ 
DOP กบัอาจารยแ์พทยต์ามขอ้ก าหนดของราชวทิยาลยั    เม่ือผา่น
การประเมิน EPA และ DOP  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีหนา้ท่ีแจง้
ผลการสอบใหแ้ก่นกัวชิาการศึกษาเพื่อเก็บเป็นขอ้มูลติดตาม
ความกา้วหนา้ 

๒.๒) ทกัษะการติดต่อส่ือสารและสร้างสัมพนัธภาพ ประเมินโดยการ
ประเมิน EPA ตามเกณฑข์องราชวทิยาลยัฯ และแบบประเมิน  
๓๖๐ องศา ซ่ึงจดัข้ึนปีละ ๑ คร้ัง โดยมีผูป้ระเมินเป็นอาจารยแ์พทย ์
แพทยป์ระจ าบา้น วสิัญญีพยาบาลและผูเ้ขา้อบรมวสิัญญีพยาบาล 

๓) การประเมินเจตคติ ประกอบดว้ยการประเมิน  
๓.๑) พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวชิาชีพ การพฒันาความรู้และ

ความสามารถทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  โดยประเมินจาก EPA  และแบบ
ประเมิน  ๓๖๐ องศา 



๓.๒) ความรับผดิชอบในการท ากิจกรรมทางวชิาการและการท า portfolio  
๔) การท างานวจัิย ประเมินติดตามการท างานวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดดว้ย

แบบประเมินความกา้วหนา้ของงานวจิยัโดยมีขอ้ก าหนดคือ 
๔.๑) แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปี ๑ ตอ้งท าโครงร่างงานวจิยัและไดย้ืน่ขอ

อนุญาตคณะกรรมการการท าวจิยัในคนของคณะ ฯ  
๔.๒) แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปี ๒ ไดรั้บหนงัสืออนุมติัการท างานวจิยัจาก

คณะกรรมการการท าวจิยัในคนของคณะ ฯ  เก็บขอ้มูลงานวจิยัเสร็จส้ิน 
และเร่ิมท าการวิเคราะห์ผลการวจิยั  ตอ้งท างานวิจยัแลว้เสร็จและเขียน
งานวจิยัฉบบัเตม็  

๖.๖.๑.๒ การเลือ่นช้ันปี ในการพิจารณาเพื่อตดัสินผา่นเกณฑไ์ด/้ตก เพื่อเล่ือนชั้นปีแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งผา่นการประเมินทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และการ
ท างานวจิยั โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
๑) ด้านความรู้ พิจารณาคะแนนรวมจากการสอบประจ าปี  ไดแ้ก่ ขอ้สอบ 

MCQ,  MEQ หรือ SAQ  ตอ้งผา่นเกณฑ ์๖o % 
๒) ด้านทักษะ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งผา่นทกัษะทางคลินิก 

หตัถการ การส่ือสารและการน าเสนอ โดยพิจารณาจาก  
๒.๑) EPA แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งผา่นการประเมิน EPA แต่ละ

ชนิดตามระดบั และจ านวนคร้ังตามระยะเวลาท่ีราชวทิยาลยัฯ 
ก าหนด 

๒.๒) DOP แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งผา่นการประเมิน DOP แต่ละ
ชนิดตามระดบั และจ านวนคร้ังตามระยะเวลาท่ีราชวทิยาลยัฯ 
ก าหนด 

๓) ด้านเจตคติ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งผา่นการประเมินดา้นเจตคติ 
โดยพิจารณาจาก  
๓.๑) แบบประเมิน  ๓๖๐ องศา  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งไดรั้บ

การประเมินผา่นเกณฑ์ 
๓.๒) Portfolio แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลใน 

portfolio และส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
๓.๓) ความรับผิดชอบในกิจกรรมทางวชิาการ ตอ้งเป็นท่ีพึงพอใจของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 
๓.๔) Log book แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยใน log 

book ของตนเองอยูเ่สมอ 



แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกหมวดจึงถือวา่ผา่นการ
ประเมินไดเ้ล่ือนชั้นปี หรือมีสิทธ์ิไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ ในกรณีท่ีไม่ผา่น
เกณฑก์ารประเมิน มีแนวทางการพิจารณาดงัน้ี 

- ผูท่ี้ไม่ผา่นการสอบในหมวดความรู้ มีสิทธิสอบแกต้วั ๒ คร้ัง  
- ผูท่ี้ไม่ผา่นหมวดทกัษะ อาจพิจารณาใหผ้า่นโดยมีเง่ือนไขใหป้ฏิบติังานหรือ

ฝึกอบรมเพิ่มเติมได ้ข้ึนกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมดูแล ฯ  
- ผูท่ี้ไม่ผา่นหมวดเจตคติจะตอ้งแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง จนกวา่จะไดรั้บการ

พิจารณาวา่ผา่นจากคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรม ฯ  
ผูท่ี้ไม่ผา่นการประเมินจะตอ้งอบรมซ ้ าชั้น หรือ ส้ินสุดการอบรมแลว้แต่กรณี โดยมี

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ เป็นผูพ้ิจารณาตดัสินช้ีขาดร่วมกนั และแจง้ท่ีประชุมภาควิชา ฯ 
พิจารณา 

ทั้งน้ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษา
จริยธรรมแห่งวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มนุษยธรรม ความ
รับผดิชอบ ความเช่ือถือได ้ความตรงต่อเวลา ความใส่ใจในงานท่ีท า ความมีสติสัมปชญัญะ ความมี
ระเบียบวนิยั ความมีน ้าใจ กิริยามารยาทท่ีดี 

หากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือปฏิบัติงานโดยขาดความ
รับผิดชอบ คร้ังแรกจะตักเตือน ภาคทณัฑ์ และบันทกึในประวัติ ในกรณทีีไ่ม่ปรับปรุงพฤติกรรม 

อาจารย์ผู้ดูแลจะน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ เพือ่พจิารณาและแจ้งทีป่ระชุม
ภาควิชาฯ รับทราบ  และอาจส้ินสุดการอบรมหรือไม่ส่งช่ือให้เข้าสอบเพือ่วุฒิบัตรฯ   

  ๖.๖.๑.๓ การอุทธรณ์ผลการตัดสิน  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีมีขอ้สงสัย 
               ในผลการสอบหรือผลการประเมิน สามารถยืน่อุทธรณ์ไดท่ี้ ประธานคณะกรรมการควบคุม  

ดูแลการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบผลการสอบ
ดงัภาคผนวก ๘   ทั้งน้ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งท าการอุทธรณ์ผลการตดัสินภายใน ๗ วนั 
นบัจากประกาศผลการสอบ 

 
๖.๖.๒ การวดัและประเมินผลเพือ่วุฒิบัตร ฯ 

๖.๖.๒.๑ คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ  
- ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของ

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
- สถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบ 

๖.๖.๒.๒ เอกสารประกอบ 



- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบติัจากสถาบนัฝึกอบรมตามท่ี
ก าหนด  

- บทความงานวจิยัพร้อมส่งตีพิมพ ์(manuscript) และใบรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์

       
 
 ๖.๖.๒.๓ วธีิการประเมินประกอบด้วย  

ก.   ภาคทฤษฎี คือ การสอบปรนยั (multiple choice questions) และ อตันยั 
(constructed response questions) เพื่อประเมินวชิาความรู้พื้นฐานและความกา้วหนา้ 

ข.  ภาคปฏิบติั คือ การสอบปากเปล่า เพื่อประเมินความรู้ การส่งตรวจและ
การแปลผลทางหอ้งปฏิบติัการ การวินิจฉยั การวินิจฉยัแยกโรค การรักษา รวมทั้ง
ทศันคติ 

ค.  การประเมินผลงานวจิยั 
       การสอบผา่นตอ้งสอบผา่นเกณฑท์ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั    โดยเกณฑก์ารตดัสินใช้

คะแนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ใชเ้กณฑร้์อยละ ๖๐ หรือโดยอยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาวสิัญญีวิทยาส าหรับการผา่ตดั
หวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

 
๗. การรับและคัดเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม และ    

ขณะยืน่สมคัรเขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  
๗.๑.๑. เป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวุฒิบตัรฯ สาขาวสิัญญีวทิยา  
๗.๑.๒. เป็นแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีสุดทา้ยในการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรฯ สาขาวสิัญญีวทิยา  
๗.๑.๓. เป็นผูมี้สิทธ์ิสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรฯ สาขาวสิัญญีวทิยา 

การรับสมัครและการคัดเลอืกด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่
ภาควชิาวสัิญญวีทิยาได้แต่งตั้งขึน้   และมีเกณฑ์พจิารณาการคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดดังภาคผนวก 
๑๔ 

๗.๒ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ภาควชิา ฯ รับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นปีละ ๑ คน เป็นไปตามกฎระเบียบของ

ราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดให้สถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม



ไดใ้นสัดส่วนปีละ ๑ คน ต่ออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ๒  คน รวมทั้งตอ้งมีงานบริการต่อจ านวนผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมตามท่ีก าหนดดงัตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางท่ี ๓ ตารางแสดงจ านวนศกัยภาพในการฝึกอบรม 

ศักยภาพรับผู้รับการฝึกอบรม  (คน/ระดับ)   ๑ ๒ ๓ ๔ 

จ านวนอาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีให้การฝึกอบรม (คน) ๒ ๔ ๖ ๘ 

จ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการระงบัความรู้สึกเพื่อการผา่ตดัหวัใจ (ราย/ปี) ๑๕๐ ๓๐๐ ๔๕๐ ๖๐๐ 

จ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการระงบัความรู้สึกเพื่อการผา่ตดัทรวงอก (ราย/ปี) ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ 

จ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการระงบัความรู้สึกเพื่อการผา่ตดัหลอดเลือดใหญ่ (ราย/ปี) ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๖๐ 

จ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการระงบัความรู้สึกเพื่อท าหตัถการในห้องตรวจสวนหวัใจ (ราย/ปี) ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ 
 
 
๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

๘.๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากบัดูแลการฝึกอบรม 
ประธานคณะกรรมการ ฯ เป็นผูป้ฏิบติังานดา้นวสิัญญีวทิยาอยา่งนอ้ย ๕ ปีภายหลงั

ไดรั้บวฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาวสิัญญี
วทิยา และคณะกรรมการ ฯ เป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัร ฯ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของราช
วทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ภาควชิา ฯ จดัใหมี้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  เป็น
ตวัแทนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัเขา้ร่วมในคณะกรรมการดว้ย 

 
๘.๒ คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
                              ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาวสิัญญีวทิยา ส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอด
เลือดใหญ่ และทรวงอก หรือเป็นวสิัญญีแพทยป์ฏิบติังานดา้นวสิัญญีวทิยาส าหรับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก อยา่งนอ้ย ๒ ปี ภายหลงัไดรั้บวฒิุบตัรหรือ
หนงัสืออนุมติัสาขาวสิัญญีวิทยา 

 
 ๘.๒.๒ จ านวนและนโยบายในการสรรหาและคัดเลอืกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
   ภาควชิา ฯ มีอาจารยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาวสิัญญีวทิยา ส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอด



เลือดใหญ่ และทรวงอก หรือเป็นวสิัญญีแพทยป์ฏิบติังานดา้นวสิัญญีวทิยาส าหรับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ๘ คน ดงัรายช่ือในภาคผนวก ๑o  และ
ก าหนดนโยบายในการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมตามภาคผนวก ๑๑ 

 
๘.๒.๓ หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ภาระงานของอาจารย์  

๑) ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของภาควชิา ฯ และคณะ ฯ 
๒) ปฏิบติังานตามพนัธกิจหลกัทั้งดา้นการสอน การวิจยั และการบริการ อยา่งสมดุล

ตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บัภาควชิา ฯ 
๓) รับผดิชอบดา้นการเรียนการสอนทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

เช่น 
๓.๑) ควบคุมดูแลการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี เช่นการดูแลกิจกรรมทางวชิาการ

ช่วงเชา้ก่อนเขา้ห้องผา่ตดั  
๓.๒) ควบคุมและใหค้ าแนะน า   ขณะแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดใหบ้ริการทางวสิัญญี

ในหอ้งผา่ตดั ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
๓.๓) มีส่วนร่วมการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั  
๓.๔) มีส่วนร่วมในการประเมินแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ทั้งการประเมินการ

ปฏิบติังานรายวนัและการจดัเตรียมขอ้สอบส าหรับการสอบ formative และ 
summative evaluation 

๓.๕) ควบคุม และใหค้  าปรึกษา แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในการท างานวจิยั 
๔) รับผดิชอบงานบริการตามท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในและนอกเวลาราชการ 
๕) ส าหรับอาจารยท่ี์ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา จะมีหนา้ท่ีและภาระงาน

เพิ่มเติมดงัแสดงในภาคผนวก ๑๒ 
 

๘.๒.๔ ระบบพฒันาอาจารย์  
ภาควชิา ฯ มีนโยบายในการพฒันาอาจารยด์า้นแพทยศาสตร์ศึกษา คือ มีการ

ปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใ์หม่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรท่ีเปิดสอน   อาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรมทุกคนตอ้งผา่นการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาซ่ึงจดัโดยคณะ ฯ ภายใน 
๑ ปี หลงัจากไดรั้บการบรรจุเป็นอาจารย ์หลงัจากนั้นภาควิชา ฯ อนุญาตให้อาจารยท่ี์
สนใจ สามารถเขา้ร่วมการอบรมฟ้ืนฟูและพฒันาความรู้ทางดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา
ตามท่ีสนใจได ้



ดา้นวชิาการทางการแพทย ์   ทางภาควชิาฯ มีทุนเพื่อฝึกอบรมในสาขายอ่ยท่ี
อาจารยส์นใจ   ทั้งในและต่างประเทศโดยความเห็นชอบของหวัหนา้หน่วย 
กรรมการบริหารภาควชิา ฯ และหวัหนา้ภาควชิา ฯ  

นอกจากพฒันาอาจารยด์า้นแพทยศาสตร์ศึกษา และดา้นวชิาการทางการแพทยแ์ลว้ 
ภาควชิา ฯ ยงัสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดมี้ความรู้พื้นฐานทางดา้นการวิจยั โดยอนุญาตให้
อาจารยท่ี์สนใจสามารถเขา้ร่วมการอบรมเก่ียวกบัระเบียบวธีิดา้นการวจิยั ทั้งหลกัสูตร
ระยะสั้น ไปจนกระทัง่หลกัสูตรปริญญาเอก ตามศกัยภาพและความสนใจของอาจารย ์

ภาควชิา ฯ สนบัสนุนให้อาจารยส์ามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการในระดบั
นานาชาติ โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจากคณะ ฯ และเป็นวทิยากรในการประชุมวชิาการ
ทั้งในและนอกประเทศได ้โดยความเห็นชอบของ กรรมการบริหารภาควชิา ฯ และ
หวัหนา้ภาควชิา ฯ 

 
๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 

 ภาควชิา ฯ มีส านกังานอยูท่ี่อาคาร ๑ ชั้น ๕ เป็นท่ีท าการส าหรับเจา้หนา้ฝ่ายท่ีสนบัสนุน 
และสถานท่ีหลกัส าหรับจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  

 ๙.๑ มีสถานทีแ่ละเคร่ืองมืออุปกรณ์ทีเ่พยีงพอส าหรับงานบริการ และการฝึกอบรม 
๙.๑.๑ สถานทีส่ าหรับการเรียนการสอน  

๑) หอ้งประชุม จิรพรรณ มธัยมจนัทร์ (อาคาร ๑ ชั้น ๕)     รองรับผูเ้รียน  ๑๕๐ คน 
๒) หอ้งการเรียนการสอน (อาคาร ๑ ชั้น ๕)           รองรับผูเ้รียน ๒๐ คน 
๓) หอ้งประชุม ๒ (อาคาร ๑ ชั้น ๕)                       รองรับผูเ้รียน ๑๕ คน 
๔) หอ้งผา่ตดัศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิ                         ชั้น ๔  อาคารสิริกิต์ิ    
๕) หอ้งตรวจสวนหวัใจ และหลอดเลือด   ชั้น ๒  อาคารสิริกิต์ิ    
 

๙.๒ ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศ  
ในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวชิาการท่ีทนัสมยั คณะฯ จดัใหมี้หอ้งสมุด ซ่ึงมีพื้นท่ี 

๑,๘๐๐ ตารางเมตร บรรจุ ๑๕๐ ท่ีนัง่ มีส่วนท่ีเปิดใหบ้ริการ ๒๔ ชัว่โมง ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอดสามารถใชเ้ป็นท่ีอ่านหนงัสือไดต้ลอดเวลา มีบรรณารักษช่์วยบริการคน้หาขอ้มูลทั้งท่ีมี
ในระบบคณะฯ และมหาวทิยาลยัมหิดล และแหล่งขอ้มูลจากมหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ นอกจากน้ีมหาวิทยาลยั  ยงัตอบรับเป็นสมาชิกฐานขอ้มูลวารสารทางวชิาการ
ระบบออนไลน์ เช่น E-book, E-journal, Point of care references หลากหลายชนิด ซ่ึง
ฐานขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถสืบคน้ไดท้ั้งจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 
ไม่วา่จะเช่ือมต่อผา่นระบบ VPN, application หรือผา่นทาง http://ejournal.mahidol.ac.th 



ส าหรับบริการสารสนเทศ คณะ ฯ จดัใหมี้จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งมีสายและไร้
สายในทุกพื้นท่ีทั้งอาคารเรียน โรงพยาบาลและหอพกั ใหส้ะดวกใชต้ลอดเวลา โดยเช่ือมต่อ
ผา่นเครือข่ายของมหาวทิยาลยั โดยใหมี้ username และ password ประจ าตวัส าหรับการ
เช่ือมต่อ ซ่ึงมีความเร็วเพียงพอและเสถียร และยงัอนุญาตใหอ้าจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดสามารถใชร้ะบบ e-mail ของมหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงดูแลโดยกองเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของมหาวทิยาลยัได ้

ภาควชิา ฯ จดัใหมี้คอมพิวเตอร์ส่วนกลางท่ีสามารถเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตไดใ้นห้อง
คอมพิวเตอร์กลางภาควชิา ฯ เพื่อสืบคน้ขอ้มูลทางวชิาการ รวมทั้งส้ิน ๗ เคร่ือง และจดัหา
เคร่ืองพิมพ ์กระดาษ และหมึกพิมพใ์หพ้ร้อมส าหรับการใชง้าน 

 
 ๙.๓ จ านวนผู้ป่วย 

       คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิขนาดใหญ่ มี
จ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการระงบัความรู้สึกเพื่อการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
มากกวา่ ๘oo รายต่อปี ท าให้มัน่ใจไดว้า่มีปริมาณผูป่้วยเพียงพอต่อการเรียนรู้ของแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอด 
  

๙.๔ หน่วยงานสนับสนุน  
คณะฯ มีกลุ่มสาขาวชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยแ์พทย ์

และนกัชีวสถิติท่ีเช่ียวชาญดา้นการท าวจิยัทางการแพทย ์คอยใหค้  าแนะน า และช่วยเหลือแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดในการท างานวจิยั อยา่งไรก็ตามบางคร้ังการนดันกัสถิติของคณะ ฯ อาจตอ้ง
ใชเ้วลานาน ภาควชิา ฯ จึงไดจ้ดัใหมี้นกัสถิติของภาควชิา ฯ จ านวน ๒ คน เพื่อคอยช่วยเหลือ
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในการท างานวจิยัเช่นกนั  

 
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

หลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีไดรั้บการรับรองและด าเนินการฝึกอบรมภายใตเ้กณฑ ์และการ
รับรองของแพทยสภา และราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดใหมี้การตรวจ
ประเมินคุณภาพการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวทุ้ก ๕ ปี โดยราชวทิยาลยั ฯ เป็นผูด้  าเนินงาน
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของแพทยสภา และมีอ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติั หรือเพิกถอนการฝึกอบรม
หากไม่ผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

ในการประเมินภายในภาควชิา ฯ อาจารยแ์พทย ์และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะไดท้  าการ
ประเมินหลกัสูตรเป็นประจ าทุก ๒ ปี โดยหวัขอ้ในการประเมินประกอบดว้ย พนัธกิจของ
แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์แผนการฝึกอบรม ขั้นตอนการ



ด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม การวดัและประเมินผล ทรัพยากรทางการศึกษา คุณสมบติัของ
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม สถาบนัฯร่วม และขอ้ควรปรับปรุง เป็นประจ าทุก ๒ ปี  
 

 
๑๑. การทบทวนและพฒันา 
  เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยั เหมาะสมกบัปัจจยัภายนอก  เช่น ความคาดหวงัของผูใ้ช้

บณัฑิต กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวทิยาลยั ฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปัจจยัภายใน เช่น 
นโยบายภาควชิา ฯ ทรัพยากร core competency รวมถึงยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัมหิดล และ
คณะ ฯ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั เช่น อาจารย ์และแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด ดงันั้นปัจจยัต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินหลกัสูตร จะ
ถูกสรุป รวบรวม และน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดทุกปี เพื่อวเิคราะห์หาปัญหา จุดแขง็ จุดอ่อนของการฝึกอบรม และหาแนวทางในการ
พฒันาหลกัสูตร พร้อมทั้งน าเสนอเพื่อขออนุมติัในท่ีประชุมภาควชิา ฯ ต่อไป 

 
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

 ภาควชิา ฯ บริหารจดัการหลกัสูตร โดยสอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ การรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ทั้งเกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ กระบวนการ
ฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์เม่ือส าเร็จการ
ฝึกอบรม แพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรมจะไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม ซ่ึง
ออกโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และไดรั้บการส่งช่ือเขา้สอบเพื่อหนงัสือวฒิุบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับการผา่ตดั
หวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ตามเกณฑม์าตรฐานของราชวทิยาลยัวสิัญญีวทิยา 

 
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
  หลกัสูตรไดรั้บการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมตามระบบ กลไก และเกณฑทุ์ก ๕ ปี จาก

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาวสิัญญีวทิยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ 
และทรวงอก และมีการเยีย่มส ารวจภายในเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรทุก ๒ ปี  

 

 
 
 



ภาคผนวก ๑ 
เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรมตามหลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาวสัิญญีวทิยา  

ส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลอืดใหญ่ และทรวงอก 
สาขาวชิาวสัิญญวีิทยา ราชวิทยาลยัวสัิญญแีพทย์แห่งประเทศไทย 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

ครอบคลุมเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 
 วชิาวา่ดว้ยการศึกษาเก่ียวกบัตวัอ่อนของส่ิงมีชีวติและพฒันาการของหวัใจ หลอดเลือด และ

ทรวงอก   

 กายวภิาค พยาธิสรีรวทิยา เภสัชวทิยา และการดูแลผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีเป็นโรคหวัใจชนิดต่างๆ 

ประกอบดว้ย โรคกลา้มเน้ือหวัใจ (cardiomyopathy) โรคหวัใจลม้เหลว โรคภาวะบีบรัดหวัใจ 

(cardiac tamponade) โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ โรคล้ินหวัใจพิการ (acquired และ congenital 

valvular heart disease) โรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ (electrophysiologic disturbances) โรคเน้ืองอก

ของหวัใจ และโรคติดเช้ือล้ินของหวัใจ  

 กายวภิาค พยาธิสรีรวทิยา เภสัชวทิยา และการดูแลผูป่้วยเด็กท่ีเป็นโรคหวัใจชนิดต่างๆ 

ประกอบดว้ย โรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด (congenital heart disease) ไดแ้ก่ โรคหวัใจพิการแต่

ก าเนิดชนิดไม่เขียว (atrial/ventricular septal defect, patent ductus arteriosus) โรคหวัใจพิการ

แต่ก าเนิดท่ีมีอาการเขียว (tetralogy of Fallot, complete atrioventricular defect, transposition 

of great arteries, single ventricle, heterotaxy) โรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ (electrophysiologic 

disturbances) โรคกลา้มเน้ือหวัใจ (cardiomyopathy) โรคหลอดเลือดหวัใจ และโรคติดเช้ือของ

หวัใจ  

 พยาธิสรีรวทิยา เภสัชวทิยา และ การดูแลผูป่้วยโรคระบบหายใจ ประกอบดว้ย โรคเยือ่หุม้ปอด 

หลอดลมและเน้ือปอด (bronchopulmonary) โรคมะเร็ง และโรคท่ีเกิดจากการอกัเสบต่างๆ 

 พยาธิสรีรวทิยา เภสัชวทิยา และ การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ระดบัอก หลอดลม 

และโรคภายในช่อง mediastinum ประกอบดว้ย โรคติดเช้ือ โรคมะเร็ง และ โรคท่ีเกิดจากการ

อกัเสบต่างๆ  



 การประเมินหวัใจและระบบไหลเวยีนเลือด ประกอบดว้ย การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ การตรวจ
คล่ืนเสียงสะทอ้นหวัใจผา่นผนงัทรวงอกและการใส่สายตรวจผา่นหลอดอาหาร การตรวจ
สมรรถภาพหวัใจขณะออกก าลงักาย  (exercise stress test) และ cardiac imaging  

 การตรวจสวนหวัใจเพื่อการวินิจฉยั การขยายหลอดเลือดหวัใจดว้ยลูกโป่ง ขดลวด และเลเซอร์ 

 การตรวจการท างานของปอดแบบไม่ลุกล ้า ประกอบดว้ย การตรวจสมรรถภาพการท างานของ
ปอด (pulmonary function test)  การวเิคราะห์ผล blood gas และดุลยก์รดด่าง การวดัความ
อ่ิมตวัออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจร การวดัความอ่ิมตวัคาร์บอนไดออกไซดใ์นลม
หายใจออก และ pulmonary imaging  

 ประเมินและเตรียมผูป่้วยก่อนการใหย้าระงบัความรู้สึกส าหรับผูใ้หญ่ท่ีมีโรคหวัใจ หรือหลอด
เลือดใหญ่ หรือทรวงอก 

 การเฝ้าระวงัผูป่้วยชนิดไม่ลุกล ้า ไดแ้ก่ 
- ชีพจร และความดนัเลือด 
- การหายใจ 
- การวดัความอ่ิมตวัออกซิเจนของฮีโมโกลบินจากชีพจร (pulse oximetry) 
- การวดัความอ่ิมตวัคาร์บอนไดออกไซดใ์นลมหายใจออก (capnography)  
- อุณหภูมิกาย  
- Neuromuscular junction monitoring  
- Cerebral Near Infrared Spectroscopy (NIRS) 
- Bispectral index monitoring system 

 การเฝ้าระวงัผูป่้วยชนิดลุกล ้า ไดแ้ก่  
- การวดัความดนัเลือดโดยตรง  
- การวดัความดนัหลอดเลือดด าส่วนกลาง  
- การวดัความดนัของหลอดเลือดแดง pulmonary 
- การวดั mixed venous oxygen saturation 
- การวดัปริมาตรเลือดส่งออกจากหวัใจต่อนาที (cardiac output) 

 เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ของยาท่ีใช้

ส าหรับผูป่้วยโรคหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ 

 เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ของยาทาง

วสิัญญีท่ีใชส้ าหรับผูป่้วยโรคหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ 



 เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ของยาท่ีใช้

รักษาภาวะระบบไหลเวยีนเลือด 

 การไหลเวยีนเลือดนอกกาย (extracorporeal circulation) ประกอบดว้ย  การปกป้องกลา้มเน้ือ

หวัใจ  (myocardial preservation)  ผลกระทบจากการใชเ้คร่ืองปอดและหวัใจเทียมต่อเภสัช

จลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ของหวัใจ ระบบหายใจ ระบบประสาท เมตาบอลิค ระบบต่อมไร้

ท่อ ระบบโลหิตวทิยา ไต และ การควบคุมอุณหภูมิกาย รวมถึงระบบการแขง็ตวัของเลือดและ

ยาตา้นการแขง็ตวัของเลือดท่ีใชก่้อน ระหวา่ง และ หลงัการใชเ้คร่ืองปอดและหวัใจเทียม 

 ยากระตุน้การท างานของหวัใจ ยาเพิ่มอตัราการเตน้ของหวัใจ ยาตีบหลอดเลือด และยาขยาย

หลอดเลือด 

 อุปกรณ์พยงุระบบไหลเวยีนเลือด (circulatory assist devices) ประกอบดว้ย เคร่ืองพยงุการ

ท างานของหวัใจ (intra-aortic balloon pump; IABP) เคร่ืองช่วยพยงุการท างานของหวัใจหอ้ง

ล่างซา้ยและขวา (left and right ventricular assist devices) เคร่ืองพยงุการท างานของหวัใจและ

ปอด (extracorporeal membrane oxygenation; ECMO) 

  การใส่เคร่ืองกระตุน้หวัใจ และการท างานของเคร่ือง 

  การผา่ตดัหวัใจผูใ้หญ่ ประกอบดว้ย การซ่อมและเปล่ียนล้ินหวัใจ การผา่ตดัเยื่อหุม้หวัใจ การ

ผา่ตดัเน้ืองอกหวัใจ การปลูกถ่ายหวัใจ ปอด หรือหวัใจร่วมกบัปอด 

 การผา่ตดัหวัใจในเด็กท่ีมีโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด ประกอบดว้ย การผา่ตดัท่ีเป็นการบรรเทา

อาการ และการผา่ตดัเพื่อรักษาโรค (total repair) 

 การผา่ตดัหลอดเลือดแดงใหญ่ในทรวงอก ประกอบดว้ย การผา่ตดัหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วน 

ascending transverse และ descending ร่วมกบัการหยดุระบบไหลเวยีนเลือด (circulatory 

arrest) การใชเ้คร่ืองปอดและหวัใจเทียม การท า antegrade และ retrograde perfusion ดว้ย

เคร่ืองปอดและหวัใจเทียม ขอ้บ่งช้ีของการใส่สายระบายน ้าจากไขสันหลงั รวมทั้งการดูแลสาย 

(spinal drainage) 

 การผา่ตดัปอดแบบเปิดและแบบผา่นกลอ้ง ไดแ้ก่ การช่วยหายใจดว้ยปอดขา้งเดียว การใช ้

fiberoptic bronchoscope การตดัปอดทั้งขา้ง การตดักลีบปอดหรือบางส่วนของปอด การสวน

ลา้งปอด (bronchopulmonary lavage) การใส่ stent ในหลอดคอ หรือหลอดลม การตดัผงัผดืใน

หลอดคอหรือหลอดลมดว้ยเลเซอร์  



 การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัในหออภิบาลผูป่้วยวกิฤต 

 การดูแลเก่ียวกบัการช่วยหายใจในระยะผา่ตดัและหลงัผา่ตดั 

 การดูแลระงบัปวดในผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

 ความรู้พื้นฐานของการท าวจิยัและสถิติท่ีใชใ้นงานวจิยั ไดแ้ก่ รูปแบบการวจิยั การแปลผล และ

การน าเสนอผลงานวจิยั 

 เวชศาสตร เชิงประจกัษ ์ (evidence based medicine)  

 การประกนัคุณภาพการดูแลผูป่้วย (patient safety, การลดความผดิพลาดทางวสิัญญีวทิยาจาก 

system และ human factor) 

 หลกัการของการบริหารจดัการ 

 จริยธรรมและกฎหมายต่างๆ รวมทั้งแนวปฏิบติัต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ๒  

Clinical skills in cardiovascular and thoracic anesthesia 
ตามหลกัสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาวสัิญญีวทิยา  
ส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลอืดใหญ่ และทรวงอก 

สาขาวชิาวสัิญญวีิทยา ราชวิทยาลยัวสัิญญแีพทย์แห่งประเทศไทย 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดควรมีความสามารถในการดูแลรักษา และท า
หตัถการต่อไปน้ี 

๑. Perianesthetic clinical skills 
ระดับที ่๑ โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบบ่อย และ/ หรือมี  
ความสาคญั ซ่ึงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งดูแลรักษาได ้ 
ระดับที ่๒ โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีพบนอ้ยกวา่ระดบั ๑ และมี  
ความส าคญัซ่ึงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรดูแลรักษาได ้ 
ระดับที ่๓ โรคประจ าตวัผูป่้วยหรือภาวะทางวสิัญญีหรือชนิดการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น ซ่ึงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
อาจดูแลรักษาได ้ 
 

โรคประจ าตัวผู้ป่วยหรือภาวะทางวสัิญญี ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 
Neonates    

Premature babies    

Common congenital anomalies    

Rare/Complicated metabolic and congenital diseases    

Neuromuscular disease (MG)    

SVC obstruction    

Airway obstruction    

Difficult airway    

Hypothermia    

Malignant hyperthermia    

Massive bleeding    

Cadiopulmonary bypass    



Mechanical circulatory device (IABP, ECMO, VAD)    

Simple pediatric cardiac surgery    

Fontan operation    

Bi-directional Glenn operation    

Systemic to pulmonary shunt (BT and central shunt)    

Norwood operation    

Arterial switch operation    

Procedures in cardiac catherization suites    

TAVI    

Mitral clip    

Coronary bypass graft surgery (with/without CPB)    
    

 

๒. หัตถการด้านวสัิญญวีิทยา 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งรู้ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม และภาวะแทรกซอ้นของการท าหตัถการต่าง ๆ 

หตัถการแต่ละประเภทแบ่งเป็น ๓ ระดบั ตามท่ีสถาบนัฝึกอบรมควรจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
ระดับที ่ ๑   หตัถการท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งท าไดด้ว้ยตนเอง 
ระดับที ่๒  หตัถการท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมควรท าได ้(ท าภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ) 
ระดับที ่๓   หตัถการท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอาจท าได ้(ช่วยท าหรือไดเ้ห็น) 
 

หัตถการวสัิญญี หัตถการระดับ ๑ หัตถการระดับ ๒ หัตถการระดับ ๓ 
Arterial line insertion    
Central line insertion    
Lumbar drain insertion    
Transesophageal echocardiography    
One-lung ventilation    
Fiberoptic assisted lung isolation    
Thoracic epidural analgesia    
Cardiac output monitoring    

 
 



ภาคผนวกที ่๓ 

Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrustable Professional Activity 
Entrustable Professional Activity in Cardiovascular and Thoracic Anesthesia 
 

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

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

EPA 1 Anesthesia for adult open heart surgery  
EPA 2 Anesthesia for thoracic aortic surgery  
EPA 3 Management of one-lung ventilation  
EPA 4 Anesthesia for pediatric closed heart surgery  
EPA 5 Anesthesia for pediatric open heart surgery  

 
2. Assessment of Procedural skills: Direct observe procedural skills (DOP) 

        DOP 1  Transesophageal echocardiography  
        DOP 2  Central line insertion both landmark and ultrasound guided  
        DOP 3  Spinal drainage for aortic surgery   
        DOP 4  Fiberoptic bronchoscopic examination for lung separation  
        DOP5  Handover skill and advice and communication with patients and family   
 
       
 



        การประเมินความสามารถในการระงบัความรู้สึกโดยรวม (Entrustable Professional Activity  
: EPA) โดยประเมินการดูแลผูป่้วย 5 ประเภท   มีระดบัท่ีควรท าได ้ตามก าหนดเวลาดงัน้ี 
 

EPA milestone ปี 1 ปี 2 
EPA 1  Anesthesia for adult open heart surgery 4 4 
EPA 2  Anesthesia for thoracic aortic surgery 3 4 
EPA 3  Management of one-lung ventilation 4 4 
EPA 4  Anesthesia for pediatric closed heart surgery 3 4 
EPA 5  Anesthesia for pediatric open heart surgery 3 4 

 

   
 ระดบัท่ีควรท าได ้  ระดบั 1 = ไม่สามารถปฏิบติังานได ้เป็นเพียงผูส้ังเกตการณ์ 
                                ระดบั 2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
                                ระดบั 3 = ปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
                                ระดบั 4 = ปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
                                ระดบั 5 = ปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 

     การประเมินทกัษะทางวชิาชีพเฉพาะจากการสังเกตการณ์ (Direct observation Procedure: DOP) 
ในทกัษะ 5 ดา้น โดยมีระดบัท่ีควรท าไดต้ามก าหนดเวลาดงัน้ี 
 

DOP  milestone ปี 1 ปี 2 
DOP 1  Transesophageal echocardiography 4 4 
DOP 2  Central line insertion both landmark and ultrasound guided 4 5 
DOP 3  Spinal drainage for aortic surgery   4 4 
DOP 4  Fiberoptic bronchoscopic examination for lung separation 4 5 
DOP5  Handover skill and advice and communication with patients  
            and family   

4 5 

 

 

ระดบัท่ีควรท าได ้   ระดบั 1 = ไม่สามารถปฏิบติังานได ้เป็นเพียงผูส้ังเกตการณ์ 
                                ระดบั 2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
                                ระดบั 3 = ปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
                                ระดบั 4 = ปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
                                ระดบั 5 = ปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 



 
ช่ือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด          ...................................................              วนัที่    ............................................... 
 

EPA1  Anesthesia for adult open heart 
surgery  

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่
ปฏิบัต ิ
(level 1) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคญั 
(level 2) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลกีย่อย 
(level 3) 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ (ถ้า
ม)ี  

(level 4) 

ปฏิบัตงิานได้เอง
และควบคุมผู้ทีม่ี
ประสบการณ์น้อย

กว่า 
(level 5) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด      

1.1 ประวติั, ตรวจร่างกาย, การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ 

 
   

 

1.2 การแปลผล echocardiography      

1.3 สามารถสรุปปัญหาของผูป่้วยใน
ประเด็นส าคญัและประเมินความเส่ียงได ้

 
   

 

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด      

2.1 General preparation      

2.2  Specific preparation (hemodynamics  
และ co-morbidities) 

 
   

 

2.3 Premedication (ท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
ของผูป่้วย) 

 
   

 

3. Choice of anesthesia: GA      

      3.1  การเลือกเทคนิคการใหย้าเหมาะสม      

      4.Specific consideration      

4.1  Co-morbid diseases ดูแลอยา่ง
เหมาะสม 

 
   

 

4.2 การเลือกใชย้าเหมาะสมในการ
ประคอง hemodynamics และ co-
morbidities) 

 

   

 

4.3  Potential problems: มีการวางแผน
ดูแลปัญหาท่ีผูป่้วยมีอยูไ่ดดี้ 

 
   

 

5 การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการ
ระงับความรู้สึก 

 
   

 



5.1 อุปกรณ์: mask, blade, ET, anesthetic 
circuit,  temp มีการเตรียมพร้อม
ครบถว้น 

 

   

 

5.2 การติดเคร่ืองเฝ้าระวงัพื้นฐาน (general 
monitoring):NIBP, EKG, ETCO2 , SpO2 

 
   

 

5.3 การติดเคร่ืองเฝ้าระวงัจ าเพาะ (specific 
monitoring): temp, A-line, central-line, 
TEE 

 

   

 

6. การท าหตัถการเปิดหลอดเลือดแดง (A-
line) 

 
   

 

7. Intraoperative (general anesthesia)      

7.1 Induction      

7.1.1 Technique การน าสลบเลือกใช้
กบัผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
   

 

7.1.2 ยา: ชนิดและขนาด ในการน า
สลบเลือกใชก้บัผูป่้วยไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 

   

 

7.1.3 ความราบร่ืนในการน าสลบ      

7.1.4 การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
การใหย้าระงบัความรู้สึกอยา่ง
เหมาะสม 

 

   

 

   7.2  Airway management: mask,           
oropharyngeal airway, ETT  

 
   

 

7.2.1 เลือกใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 
   

 

7.2.2 ความราบร่ืนในการใส่ท่อช่วย
หายใจ 

 
   

 

7.3 Positioning      

7.4 การใส่ TEE (ถา้มี)       

7.4.1 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้
งาน 

 
   

 



7.4.2 สามารถใส่อุปกรณ์ไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน 

 
   

 

7.5 การท าหตัถการเปิดหลอดเลือดด า       

7.5.1 การเตรียม/ท า central-line      

7.5.2 การเตรียม/เปิดหลอดเลือดด า 
heparinized lock 

 
   

 

7.6 Maintenance (การติดตาม-ดูแล)      

7.6.1  ยา ใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม      

7.6.2  Fluid, glucose and electrolyte: 
แปลผล-แกไ้ข 

 
   

 

7.6.3 ABG: แปลผล-แกไ้ข      

7.6.4 Transfusion management: 
เหมาะสม 

 
   

 

7.6.5 Hemodynamic: ควบคุมไดดี้      

7.6.6 Ventilation / Oxygenation      

7.6.7 Temperature control       

8. Postoperative      

8.1 Transfer  to ICU      

8.1.1 Monitoring: เหมาะสม       

8.1.2 ยาต่างๆ ท่ีประคองความดนั 
        เลือดใหไ้ดเ้หมาะสม 

     

8.1.3 ดูแลเร่ืองยาระงบัปวดหลงั 
         ผา่ตดัไดเ้หมาะสม 

     

8.1.4 ตดัสินใจยา้ยผูป่้วยไป ICU เม่ือ 
         ผูป่้วยมีความพร้อม  

     

8.1.5 Respiratory care during  
         transfer 

     

8.2 การส่งต่อขอ้มูล       

8.3 การดูแลทัว่ไป เช่น oxygenation, 
ventilation, hemodynamics, fluid & 
electrolyte balance, temperature 

     



8.4 Specific postoperative care & 
complications management 

     

8.5 การดูแลความปวดหลงัผา่ตดัดว้ยยา
ระงบัปวดเหมาะสม 

     

9. การส่ือสารกบัผู้ป่วยและผู้ร่วมงานระยะ 
perioperative 

     

10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่
เกดิขึน้ 

     

11. ความรับผดิชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
การตรงต่อเวลา 

     

 

 ผา่น*  ไม่ผา่น 
* ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้
ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 
…………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………...………………………………….. 

 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน................................................(ลายเซ็น) 

.......................................................... (ตวับรรจง) 
 



ช่ือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด...........................................           วนัที ่ ................................................ 
 

EPA 2 Anesthesia for thoracic aortic surgery 

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่
ปฏิบัต ิ
(level 1) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคญั 
(level 2) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลกีย่อย 
(level 3) 

ส่วนใหญ่
ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
(ถ้าม)ี 
(level 4) 

ปฏิบัตงิานได้ 
เและควบคุมผู้ทีม่ี
ประสบการณ์น้อย

กว่า 
(level 5) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  
1.1 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้      
1.2 เขา้ใจพยาธิสภาพและชนิดของ thoracic 

aortic aneurysm 
     

2 การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด   
2.1 General preparation       
2.2 Specific preparation – preoperative  

medication 
     

3 Surgical  consideration  

3.1 ความตอ้งการ one lung ventilation, DHCA, 
Left heart bypass 

     

4 Intraoperative  
4.1 Induction & intubation       
4.2 Specific consideration for TIVA, DHCA, 

etc. 
     

4.3 Organ protection – brain, spinal cord, 
kidney 

     

4.4 Crisis management – hypertensive, 
hypotensive, massive blood transfusion 

     

5 Postoperative            
5.1 ICU management      
5.2 Specific complication – stroke, paralysis      

6. การส่ือสารกบัผู้ป่วยและผู้ร่วมงานระยะ 
perioperative 

     



7. การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้      
8. ความรับผดิชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรง

ต่อเวลา 

     

 
 ผา่น*  ไม่ผา่น 
* ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้
ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 
…………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………….. 
 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตวับรรจง) 

  



ช่ือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด   ........................................          วนัที ่ ................................................ 
 

EPA 3 Management of one-lung ventilation  

ส่วนใหญ่
ไม่ถูกต้อง/
ไม่ปฏิบัติ 
(level 1) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 
(level 2) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลกีย่อย 
(level 3) 

ส่วนใหญ่
ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
(ถ้ามี)  
(level 4) 

ปฏิบัติงานได้
เองและควบคุม

ผู้ทีม่ี
ประสบการณ์
น้อยกว่า 
(level 5) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด      
1.1 ประวติั, ตรวจร่างกายท่ีส าคญั, การตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการ 
    

 

1.2 การแปลผล pulmonary function test      
1.3 สามารถสรุปปัญหาท่ีส าคญัและบอกถึงความเส่ียง

ของผูป่้วยได ้
    

 

2 การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด      
2.1 General preparation      

2.2 Specific preparation (if difficult intubation)      

2.3  Premedication  (sedation,  antisialagogue)      

3.   Choice of anesthesia: GA      
4.   Specific consideration: Co-morbid diseases      

4.1 Pulmonary reserve, anatomy physiology and 
       pharmacology , cardiac disease, kidney  
       function, concurrent drugs used                                                 

    
 

4.2 Surgical problems      
4.3 Potential problems - hypoxia and plan of 

management 
    

 

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงับความรู้สึก      
5.1 Indications for lung separation      
5.2 อุปกรณ์: double lumen tube vs endobronchial 

blocker 
    

 

5.3 สามารถเลือกเทคนิคการท า lung separation ได ้      



5.4 สามารถบอกขอ้ดีและขอ้จ ากดัในอุปกรณ์ท่ีใช ้ 
แยกปอดได ้

    
 

5.5 การเลือกใชย้า intravenous vs. inhalation และ
บอกถึงขอ้ดีและไม่ดีในยาท่ีใชไ้ด ้

    
 

5.6 การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring)      
5.7 Fiberoptic bronchoscope size การใชเ้พื่อยนืยนั
ต าแหน่งท่ีเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีใชแ้ยกปอด 

    
 

6.Intraoperative (General anesthesia)      
6. 1  Induction      
6.2   Technique      
6.3   ยา: ชนิดและขนาด      
6.4   Airway management                
6.5   Lung separation methods      
6.6   Positioning      
6.7   Effect of lateral position      
6.8   Nerve injury, Eye injury concerned      
6.9   Maintenance      
6.10  ยา intravenous vs. inhalation      
6.11  Fluid management      
6.12  Transfusion management      
6.13  Hemodynamic      
6.14  Ventilation / Oxygenation      
6.15  Respiratory setting (PCV vs VCV)      
6.16  Management of hypoxia during OLV      
6.17  Management if the lung is not collapse      
7.Postoperative care      

7.1 Postoperative pain management: thoracic 
epidural, paravertebral block 

    
 

7.2 Monitoring      
7.3 Respiratory care      
7.4 การส่งต่อขอ้มูล      



7.5 การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, respiration, 
hemodynamics, fluid balance, temperature 

    
 

7.6 Specific postoperative care & complications 
management 

    
 

8 การส่ือสารกบัผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน      
9 การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้      
10 ความรับผดิชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 
    

 

 
 ผา่น*  ไม่ผา่น 
* ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้
ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 
…………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน................................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตวับรรจง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด..............................................           วนัที ่  ........................................... 
 

EPA 4 Anesthesia for pediatric closed heart surgery  

ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง/ไม่
ปฏิบัต ิ
(level 1) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคญั 
(level 2) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลกีย่อย 
(level 3) 

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้  
(level 4) 

 
ปฏิบัตงิานได้เอง
และควบคุมผู้ทีม่ี
ประสบการณ์
น้อยกว่า 
(level 5) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด      
1.1 ประวติั, ตรวจร่างกายท่ีส าคญั, การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ 

 
   

 

1.2 สามารถสรุปปัญหาผูป่้วยได ้      
2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด      

 2.1   General preparation      
2.2. Specific preparation      
2.3. Premedication      

3. Choice of anesthesia: GA       
4. Specific consideration      

4.1 Neonates/pediatrics: anatomy, physiology, 
pharmacology 

 
   

 

4.2 Surgical problems      
4.3 Potential problems      

5. การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการระงับ
ความรู้สึก 

 
   

 

5.1 อุปกรณ์: mask, blade, ET, anesthetic circuit       
5.2  ยา      
5.3 การเฝ้าระวงั (general & specific monitoring): 

PetCO2, อุณหภูมิกาย 
 

   
 

6. Intraoperative (General anesthesia)      
6.1 Induction       

6.1.1 Technique      



6.1.2 ยา: ชนิดและขนาด      
6.2 Airway management: mask,  ET tube      
6.3 Positioning      
6.4 Maintenance      

6.4.1 ยา      
6.4.2 Fluid, glucose and electrolyte      
6.4.3 Transfusion management      
6.4.4 Hemodynamic      
6.4.5 Ventilation / Oxygenation      
6.4.6 Temperature control      

7 Postoperative      
7.1 Transfer to ICU      

7.1.1 Monitoring      
7.1.2 ยา      

7.2 Respiratory care during transfer      
7.3 การส่งต่อขอ้มูล       
7.4 การดูแลทัว่ไปเช่น oxygenation, ventilation, 

hemodynamics, fluid & electrolyte balance, 
temperature 

     

7.5 Specific postoperative care & complications 
management 

     

7.6 การดูแลความปวด      
8 การส่ือสารกบัผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน      
9 การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้      
10 ความรับผดิชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย การตรงต่อ

เวลา 

     

 
 
 
 
 



 ผา่น*  ไม่ผา่น 
* ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 
 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้
ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม  
……………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………….………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………..……………………… 
 
 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน.......................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตวับรรจง) 



ช่ือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด..........................................          วนัที.่................................................... 
 

EPA 5 Anesthesia for pediatric open heart 
surgery 

ส่วนใหญ่
ไม่ถูกต้อง/
ไม่ปฏิบัติ 
(level 1) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ทีส่ าคัญ 
(level 2) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลกีย่อย 
(level 3) 

ส่วนใหญ่
ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
(ถ้ามี)  
(level 4) 

ปฏิบัติงานได้เอง
และควบคุมผู้ทีม่ี
ประสบการณ์
น้อยกว่า 
(level 5) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด      

1.1 ประวติั ตรวจร่างกายท่ีส าคญั การตรวจ
ทางหอ้งปฏิบติัการ 

 
   

 

1.2 สามารถสรุปปัญหาของผูป่้วยได ้      

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด      
2.1 General preparation      
2.2 Specific preparation      
2.3 Premedication      
3. Choice of anesthesia: GA       
4. Specific consideration      
4.1 Neonates/pediatrics: anatomy, 

physiology, pharmacology, 
pathophysiology 

 
   

 

4.2 Surgical problems      
4.3 Potential problems      
5 การเตรียมอุปกรณ์และยาส าหรับการ

ระงับความรู้สึก 
 

   
 

5.1  อุปกรณ์: mask, blade, ET, anesthetic 
circuit, room temperature 

 
   

 

5.2  ยา      
5.3  การเฝ้าระวงั (general & specific 

monitoring) 
 

   
 



6 Intraoperative (General anesthesia) 
 

   
 

6.1 Induction       
6.1.1 Technique      
6.1.2 ยา: ชนิดและขนาด      

6.2 Airway management: mask, 
endotracheal tube size (cuff vs. 
uncuff) 

 
   

 

6.3 Positioning      
6.4 Maintenance      

6.4.1 ยา      
6.4.2 Fluid, glucose and 

electrolytes 
 

   
 

6.4.3 Transfusion management      

6.4.4 Hemodynamic goals      
6.4.5 Ventilation/Oxygenation      
6.4.6 Temperature control      

7 Postoperative      
7.1 Transfer to ICU      

7.1.1 Monitoring      
7.1.2 ยา      
7.1.3 Respiratory care during 

transfer 
     

7.2 การส่งต่อขอ้มูล       

7.3 การดูแลทัว่ไป เช่น oxygenation, 
ventilation, hemodynamics, fluid & 
electrolyte balance, temperature 

     

7.4 Specific postoperative care & 
complications management 

     



7.5 การดูแลความปวด      

8 การส่ือสารกบัผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน      

9 การตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาที่
เกดิขึน้ 

     

10 ความรับผดิชอบ: งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
การตรงต่อเวลา 

     

 
 ผา่น*  ไม่ผา่น 
* ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้
ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 
…………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน................................................(ลายเซ็น) 
.......................................................... (ตวับรรจง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด      .........................................          วนัที ่   ......................................... 
 

DOP 1 Transesophageal 
echocardiography 

ส่วนใหญ่
ไม่ถูกตอ้ง/
ไม่ปฏิบติั 
(level 1) 

ถูกบางส่วน 
ขาดขอ้มูลท่ี

ส าคญั 
(level 2) 

ถูกบางส่วน 
ขาดขอ้มูล
ปลีกยอ่ย 
(level 3) 

ส่วนใหญ่
ถูกตอ้งสมบูรณ์
แกปั้ญหาได ้

(ถา้มี)  
(level 4) 

ปฏิบติังานไดเ้อง
และควบคุมผูท่ี้มี
ประสบการณ์
นอ้ยกวา่ 
(level 5) 

1. ก่อนท าหัตถการ      

1.1 บอกขอ้บ่งช้ี ประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บและประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

     

1.2 ขอความยนิยอมผูป่้วย อธิบาย
ขั้นตอนวธีิท า ช้ีแจงถึงความจ าเป็น 
ความเส่ียงและภาวะแทรกซอ้นจาก
หตัถการ 

     

1.3 เลือกขนาดหวัตรวจและชนิด
ของเคร่ืองตรวจใหเ้หมาะสม 

     

1.4 จดัเตรียมเคร่ืองตรวจและหวั
ตรวจพร้อมใชง้าน ป้อนขอ้มูลท่ี
ส าคญั เช่น ช่ือ เลขรหสัโรงพยาบาล 
อาย ุเป็นตน้ 

     

2. ระหว่างการท าหัตถการ      

2.1  ใส่อุปกรณ์ป้องกนัการกดัหวั
ตรวจ และใส่หวัตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รู้จกัวธีิแกไ้ขหากมีปัญหาในการใส่
หวัตรวจ 

     

2.2  สามารถเก็บรูปภาพ/วิดีทศัน์
มาตรฐานไดค้รบ รวมถึงการเก็บ
ภาพ/วดีิทศัน์ของต าแหน่งท่ีเป็นรอย
โรคส าคญัท่ี ท าใหผู้ป่้วยตอ้งรับการ
ผา่ตดัอยา่งละเอียด 

     



2.3  สามารถใหข้อ้มูลศลัยแพทยใ์น
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผา่ตดัได้
ครบถว้น 

     

2.4  สามารถแปลผลการตรวจ 
ค านวณค่าต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น 

     

2.5  สามารถน าผลการตรวจมาช่วย
ในการดูแลทางระบบไหลเวียน เลือด
ระหวา่งการใหย้าระงบัความรู้สึก 

     

3. ภายหลงัหัตถการ      

3.1 สามารถน าหวัตรวจออกไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั และบอกวธีิปฏิบติัในการ
ท าความสะอาดและท าปราศจากเช้ือ
ตามขั้นตอน 

     

3.2 ดูแลและติดตามผูป่้วยเพื่อให้
มัน่ใจวา่ไม่มีภาวะแทรกซอ้นจากการ
ท าหตัถการ 

     

3.3 สามารถเขียนใบรายงานผลให้
ถูกตอ้ง ครบถว้นตามมาตรฐาน 

     

4. ทกัษะในการส่ือสาร      

4.1 ศลัยแพทย ์การส่ือสารกบัแพทย์
เจา้ของไข ้หรือหทยัแพทย ์

     

5. Professionalism       

5.1 มีความรับผดิชอบในการดูแล ไม่
ละเลยผูป่้วยท่ีอยูภ่ายใตก้ารระงบั
ความรู้สึก ในระหวา่งท าหตัถการ  
สามารถใหล้ าดบัความส าคญัของ
สถานการณ์ได ้

     

 

 ผา่นไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้  ไม่ผา่น 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้
ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ   5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 



 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 
…………………………………......…...……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตวับรรจง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด..........................................        วนัท่ี   ............................................. 
 

DOP 2 Central venous cannulation under US 
guided 

ส่วนใหญ่
ไม่ถูกต้อง/
ไม่ปฏิบัติ 
(level 1) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูลที่

ส าคัญ 
(level 2) 

ถูกบางส่วน 
ขาดข้อมูล
ปลกีย่อย 
(level 3) 

ส่วนใหญ่
ถูกต้อง
สมบูรณ์

แก้ปัญหาได้ 
 (ถ้ามี)  
(level 4) 

ปฏิบัติงานได้
เองและ

ควบคุมผู้ทีม่ี
ประสบการณ์
น้อยกว่า 
(level 5) 

1. ก่อนท าหัตถการ  
1.1 สวมชุดท าหตัถการ (surgical mask, gloves, 

gown) 
1.2 ทราบขอ้บ่งช้ี ต าแหน่ง ขั้นตอน 

 
   

 

1.3 ทราบภาวะแทรกซอ้นและการแกไ้ข      
1.4 เตรียมผูป่้วยส าหรับท าหตัถการไดเ้หมาะสม 

(GA vs sedation) 
 

   
 

1.5 เตรียมยา resuscitation ไดแ้ก่ atropine       
1.6 เตรียมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ set ส าหรับแทง CVC, 

ขนาดของ triple lumen หรือ double lumen ท่ี
เหมาะสม  

 
   

 

1.7 เคร่ือง ultrasound      
1.8 การจดัท่าตามต าแหน่งท่ีแทงและ monitoring      

2. ระหว่างการท าหัตถการ  

2.1 เทคนิคปลอดเช้ือ       
2.2 ความสามารถในการหาต าแหน่งเลือดด าดว้ย

กายวภิาค หรือ  ultrasound 
 

   
 

2.3 ความสามารถในการท าหตัถการ ไดแ้ก่       
2.3.1 ดูดไดเ้ลือดด า      
2.3.2 ใส่ guidewire ได ้และ ตรวจสอบวา่ 

ไม่ไดใ้ส่เขา้ในหลอดเลือดแดงก่อน 
dilate vessel 

 
   

 



2.3.3 การใส่สาย CVC ตามความลึกท่ี
เหมาะสม 

 
   

 

2.3.4 การยดึสาย CVC ใหม้ัน่คง ไม่หลุด
ง่าย 

 
   

 

2.4 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและ
ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการไดแ้ก่   
หวัใจเตน้ชา้ หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ ความดนั
เลือดต ่า ออกซิเจนในเลือดต ่า 

 

   

 

   3. ภายหลงัหัตถการ  
3.1 สามารถจดัการอุปกรณ์เพื่อใหใ้ชง้านได ้

ไดแ้ก่ การใหส้ารน ้าทาง CVC การต่อกบั 
transducer เพื่อวดัค่า CVP 

 
   

 

3.2 การดูแลผูป่้วยและติดตามภาวะแทรกซอ้น 
ไดแ้ก่ bleeding, hematoma, airway edema, 
pneumothorax  

 
   

 

4. ทกัษะในการส่ือสารกบั      
4.1 ผูป่้วย ผูป้กครอง ญาติ      
4.2 ผูร่้วมงานไดแ้ก่ ทีมงานวสิัญญี พยาบาลหอ้ง

ผา่ตดั ศลัยแพทย ์
 

   
 

5. Professionalism      

5.1   ขอความยนิยอมผูป่้วย ผูป้กครอง ญาติ      

5.2 ตระหนกัถึงสถานการณ์      

5.3 ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม      
 
 ผา่น*  ไม่ผา่น 
* ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้
ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ   5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 



บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 
…………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...………………………………………………………..………… 
 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตวับรรจง) 



ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด    .........................................     วนัท่ี........................................... 

 

DOP 3 Spinal drainage for aortic surgery   

ไม่
ถูกตอ้ง / 
ไม่

ปฏิบติั 
 

(level 1) 

ถูก
บางส่วน 
ขาด

ขอ้มูลท่ี
ส าคญั
(level 2) 

ถูก
บางส่วน 
ขาดขอ้มูล
ปลีกยอ่ย 

 
(level 3) 

ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 
แกปั้ญหา 
(ถา้มี)  

 
(level 4) 

ปฏิบติังานได้
เองและ

ควบคุมผูท่ี้มี
ประสบการณ์
นอ้ยกวา่ 
(level 5) 

1. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด      
1.1 ประวติั  การตรวจร่างกาย และผลการตรวจทาง

หอ้งปฎิบติัการ  
 

   
 

2. ก่อนท าหัตถการ      
2.1 ทราบขอ้บ่งช้ี ต าแหน่งท่ีจะท า และระบุขั้นตอน

การท าหตัถการไดถู้กตอ้ง  
 

   
 

2.2 ทราบภาวะแทรกซอ้นและแนวทางการการแกไ้ข       
2.3 สามารถเตรียมผูป่้วยส าหรับท าหตัถการได้

เหมาะสม  
 

   
 

2.3.1 เตรียมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ spinal set, tuohy 
needle with epidural catheter, pressure 
transducer, collecting bag 

 
   

 

2.3.2  จดัท่าส าหรับการท าหตัถการ ไดแ้ก่ ท่านอน
ตะแคง หรือ ท่านัง่ ไดถู้กตอ้ง 

 
   

 

2.3.3 การเฝ้าระวงั (monitor) ไดแ้ก่ ECG, NIBP, 
pulse oximeter 

 
   

 

3 ระหว่างการท าหัตถการ      
3.1 เทคนิคปลอดเช้ือ ไดแ้ก่ ขั้นตอนการสวมถุงมือ  

การเช็ดท าความสะอาดบริเวณท่ีจะแทง การปูผา้
ส าหรับท าหตัถการ  ระหวา่งขั้นตอนการท า
หตัถการ และ การปิด occlusive dressing  

 

   

 

3.2 ความสามารถในการท าหตัถการ  ไดแ้ก่       

3.2.1 การแทงเขม็ในต าแหน่งและทิศทางท่ีถูกตอ้ง      



3.2.2 หาต าแหน่งของ subarachnoid space ได ้และ
สามารถดูด CSF ไดต่้อเน่ือง 

 
   

 

3.2.3 ใส่ catheter และ คาสายไวใ้หอ้ยูใ่นระดบั
ความลึกท่ีเหมาะสม ไม่ลึก หรือ ต้ืนเกินไป 

 
   

 

3.2.4 ตรึงต าแหน่ง catheter ใหอ้ยูก่บัท่ี โดยใช ้
occlusive dressing และระวงัไม่ให ้catheter 
หกัพบัหรืองอ 

 
   

 

3.3 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและ
ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการท าหตัถการ  ไดแ้ก่ 
การแกไ้ขปัญหาขณะเกิดเลือดออกขณะแทงเขม็ 
หรือใส่ catheter   อาการชาขณะแทงเขม็ หรือ 
ขณะใส่ catheter  การหกัพบัของ catheter  

 

   

 

4 ภายหลงัหัตถการ      

4.1 สามารถดูแลสายท่ีใส่       
4.1.1 ต่อ drainage catheter เขา้กบั pressure 

transducer โดยหลีกเล่ียงการต่อ pressure 
transducer เขา้โดยตรง กบั  flush system 
หรือ invasive transducer ชนิดอ่ืนๆ 

 

   

 

4.1.2 priming pressure transducer ไดถู้กตอ้ง 
ไดแ้ก่ การ prime ดว้ย CSF ของผูป่้วย หรือ 
ใช ้saline ท่ีปราศจาก preservative  โดยควร 
prime transducer ใหเ้รียบร้อยก่อนจะต่อเขา้
กบั catheter 

 

   

 

4.1.3 ติด label บริเวณสาย และ pressure 
transducer ใหช้ดัเจน เพื่อป้องกนัการฉีดยา
ผดิต าแหน่ง  

 
   

 

4.2 การดูแลผูป่้วยและติดตามภาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ 
การติดเช้ือบริเวณท่ีแทง หรือ meningitis  
hematoma  การติดคา้งของส่วนของ catheter    
ภาวะเลือดออกในสมอง ขอ้ควรปฎิบติัก่อนดึง 
catheter ออก   

 

   

 



5 ทกัษะในการส่ือสารกบัผู้ร่วมงานในการเตรียม
ผู้ป่วย ระหว่าง และ หลงัการท าหัตถการ  

 
   

 

5.1 บุคลากรทางวสิัญญี ไดแ้ก่ การเตรียมอุปกรณ์  
monitor การจดัท่าผูป่้วย และ แจง้ขั้นตอนการท า 

    
 

5.2 พยาบาลท่ีหอผูป่้วย ไดแ้ก่ การดูแลสาย  และ 
flush system การดูแลแผลบริเวณ catheter  การ
ประเมินทางระบบประสาท การประเมินภาวะติด
เช้ือ ระยะเวลาการคาสาย catheter และ ภาวะท่ี
ตอ้งแจง้วสิัญญีแพทย ์ 

    

 

6 Professionalism       

6.1 ขอความยนิยอมจากผูป่้วย      

6.2 ตระหนกัถึงสถานการณ์        

6.3 ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม       
 
 ผา่น*  ไม่ผา่น 
* ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้
ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ  5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 
…………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...………………………………………………………..…………  
 
 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตวับรรจง) 

  



ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด    .........................................     วนัท่ี........................................... 
 

DOP 4 Fiberoptic bronchoscopic examination 
for lung separation 

ไม่
ถูกตอ้ง / 
ไม่

ปฏิบติั 
 

(level 1) 

ถูก
บางส่วน 
ขาด

ขอ้มูลท่ี
ส าคญั
(level 2) 

ถูก
บางส่วน 
ขาดขอ้มูล
ปลีกยอ่ย 

 
(level 3) 

ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 
แกปั้ญหา 
(ถา้มี)  

 
(level 4) 

ปฏิบติังานได้
เองและ

ควบคุมผูท่ี้มี
ประสบการณ์
นอ้ยกวา่ 
(level 5) 

1. ก่อนการปฏิบัติ      
    1.1  ทราบขอ้บ่งช้ีและขั้นตอน      
    1.2  ทราบถึงขอ้หา้ม  ภาวะแทรกซอ้น และการ
แกไ้ข 

     

    1.3  การเตรียมผูป่้วยก่อนท า ( intravenous 
access, antisialogogue ) 

     

    1.4  เตรียมกลอ้งและอุปกรณ์ เคร่ืองมืออยา่ง
เหมาะสม 

     

2. ระหว่างการปฏิบัติ      
2.1 เทคนิค  ความสะอาด      
2.2 การเดินกลอ้ง   ความสามารถในการท า
หตัถการ 

     

   2.3การยนืยนัต าแหน่งของท่อทางเดินหายใจ
โดยใชก้ลอ้ง 

     

2.4 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและ
ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งท าหตัถการ 

     

3. ภายหลงัการตรวจ      
    3.1  ตรวจดูสัญญาณชีพให้อยูใ่นเกณฑป์กติ      
    3.2  ทราบวธีิการลา้ง เก็บรักษากลอ้ง      
4. ทกัษะในการส่ือสาร      
    4.1  ผูป่้วย  ผูป้กครอง และญาติ      
    4.2  ผูร่้วมงาน      
      



5.Professionalism      
5.1 ขอความยนิยอมผูป่้วย      
5.2 ตระหนกัถึงสถานการณ์      
5.3 ขอความช่วยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม      

 
 

 ผา่น*  ไม่ผา่น 
* ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด   
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้
ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ  5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 
…………………………………......…...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...………………………………………………………..…………  
 
 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตวับรรจง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  .........................................      วนัท่ี    ............................................ 
 

DOP 5 Handover skill and advice and 
communication with patients and family  

ไม่ถูกตอ้ง 
/ 

ไม่ปฏิบติั 
 

(level 1) 

ถูก
บางส่วน 
ขาด

ขอ้มูลท่ี
ส าคญั
(level 2) 

ถูก
บางส่วน 
ขาดขอ้มูล
ปลีกยอ่ย 

 
(level 3) 

ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 
แกปั้ญหา 
(ถา้มี)  

 
(level 4) 

ปฏิบติังานได้
เองและ

ควบคุมผูท่ี้มี
ประสบการณ์
นอ้ยกวา่ 
(level 5) 

1. ใหก้ารเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาผูป่้วยท่ีเร่งด่วน 
ก่อนการส่งต่อขอ้มูล (complete the urgent care 
task before verbal handover) 

 
   

 

2. ส่งต่อขอ้มูลแก่ทีมผูดู้แลต่อขณะท่ีทีมอยูใ่น
สภาพพร้อมท่ีจะรับขอ้มูล 

 
   

 

3. ขอ้มูลส าคญัท่ีส่งต่อ      
3.1 Patient information      

3.1.1 Name, age (neonate: 
term/preterm) , weight,  ASA,  allergy 

 
   

 

3.1.2  Medical  history & family issues      
3.1.3  Diagnosis      

3.2 Anesthesia information      
3.2.1 Type of anesthesia      
3.2.2 Airway management      
3.2.3 Intraoperative medication (antibiotic,  

analgesic,  antiemetic) 
 

   
 

3.2.4 IV fluids administered, blood products 
(type and amount) 

 
   

 

3.2.5 Estimated blood loss, urine output      
3.2.6 Anesthesia equipment (such as epidural 

catheter) 
 

   
 

3.2.7 Last lab values      
3.2.8 Intraoperative problems      



3.3 Surgical information      
3.3.1 Procedure      
3.3.2 Surgical complication      

3.3.3 Tubes, drain and packing      
3.4 Current status: BP, HR, oxygen saturation, 

CVP 
 

   
 

3.5 Care plan      
3.5.1 Anticipated recovery and problems (บอก

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดไดห้ลงัผา่ตดั  
แนวทางป้องกนัหรือการรับรู้ใหไ้ดเ้ร็ว  
และการดูแลรักษา  ใหที้มท่ีดูแลต่อ
รับทราบและเขา้ใจในการดูแลต่อ) 

 

   

 

3.5.2 Analgesia plan,  monitoring plan,  plan 
for IV fluid 

 
   

 

3.5.3 Parental presence in the ICU      
4 เปิดโอกาสใหถ้ามและตอบขอ้สงสัยแก่ทีม

ผูดู้แลต่อ 
 

   
 

5 ท่าทีสุภาพ   สบตาผูส่ื้อสาร  เนน้หนกัในเร่ือง
ส าคญั 

 
   

 

กรณมีีญาติมาสอบถามใน ICU      
6 แนะน าตวั และ ตรวจสอบวา่เป็นญาติของผูป่้วย

ถูกคน 
 

   
 

7 อธิบายอาการของผูป่้วย จะเร่ิมรู้ตวัเม่ือไร เวลา
ท่ีจะถอดท่อหายใจ 

 
   

 

8 เปิดโอกาสใหซ้กัถาม      
9 เปิดโอกาสใหมี้ส่วนในการตดัสินใจ      
10 ท่าทีสุภาพ      
11 ใชภ้าษาท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้      

 
 
 



 ผา่น*  ไม่ผา่น 
 
* ผา่น: ไดผ้ลประเมินท าถูกตอ้งครบถว้นทุกขอ้ 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม  2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  
3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์ห้
ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องและควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 
บนัทึกค าแนะน าเพิ่มเติม 
…………………………………......…...……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารยผ์ูป้ระเมิน................................................(ลายเซ็น) 
..................................................................... (ตวับรรจง) 



                                                                ภาคผนวก ๔ 
       การท าวจิัย ขั้นตอนการท างานวจิยั  

 เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาวสัิญญวีทิยา  
ส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลอืดใหญ่ และทรวงอก 

สาขาวชิาวสัิญญวีิทยา ราชวิทยาลยัวสัิญญแีพทย์แห่งประเทศไทย 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
การท างานวจัิย 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross 
sectional อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis ๑ เร่ือง ในระหวา่งการปฏิบติังาน 
๒ ปี โดยเป็นผูว้จิยัหลกัหรือผูว้จิยัร่วม งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

๑. จุดประสงคข์องการวจิยั 
๒. วธีิการวจิยั 
๓. ผลการวจิยั 
๔. การวจิารณ์ผลการวิจยั 
๕. บทคดัยอ่ 
 

ขอบเขตความรับผดิชอบ 
เน่ืองจากความสามารถในการท าวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้ง

บรรลุตามหลกัสูตรวสิัญญีวิทยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก พ.ศ.๒๕๖๑ และ
ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการประเมินคุณสมบติัผูท่ี้จะไดรั้บวุฒิบตัรฯเม่ือส้ินสุด
การฝึกอบรม ดงันั้นสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งรับผิดชอบในการเตรียมความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยั
ใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวจิยัจนส้ินสุดการท างานวิจยั
และจดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าส่งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเป็นผูมี้ความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขาวสิัญญีวิทยา ส าหรับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และ
ทรวงอก ราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 



คุณลกัษณะของงานวจัิย 
๑. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่หรือเป็นงานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ แต่

น ามาดดัแปลงหรือท าซ ้ าในบริบทของสถาบนั 
๒. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวจิยัทุกคนควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการ

วจิยัในคน และ good clinical practice (GCP) 
๓. งานวจิยัทุกเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯของสถาบนั 
๔. งานวจิยัทุกเร่ืองควรด าเนินภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั

ค าถามวจิยั 
๕. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 
 

ส่ิงทีต้่องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้ป่วย 
๑. เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท าวจิยัตามขอ้ตกลง

อยา่งเคร่งครัด 
๒. เม่ือมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยั ตอ้งใหส้ าเนาแก่

ผูป่้วยหรือผูแ้ทนเก็บไว ้๑ ชุด 
๓. ใหร้ะบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานการณ์เขา้ร่วมงานวจิยัของผูป่้วย 
๔. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมหลงัจากโครงการวจิยัผา่นการอนุมติัแลว้ และการกระท าดงักล่าว

ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ จะไม่สามารถท าไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
ยกเวน้มีการระบุและอนุมติัเพิ่มในโครงการวจิยั และผูว้จิยัหรือคณะผูว้ิจยัตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วย 

๕. กรณีท่ีโครงการวิจยัก าหนดใหท้ าการตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ 
หากมีผลลพัธ์ท่ีอาจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วย ใหด้ าเนินการแจง้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิยัเพื่อวางแผนแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป 

๖. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ใหรี้บปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิจยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได ้ ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพื้นฐาน ๓ 
ขอ้ ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 
 ๖.๑    การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกข ์   
                     ทรมานกบัผูป่้วย  
 ๖.๒   การเคารพสิทธิของผูป่้วย 
 ๖.๓    การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรั้บบริการทาง 
                     การแพทยต์ามมาตรฐาน  
 



                                                                                           ภาคผนวก ๕ 
 

 
 
 
 

    ประกาศ ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

 

------------------------------------------- 
 

  เพ่ือใหก้ารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ซ่ึงเป็นหน่ึงในพนัธกิจหลกัของภาควิชาวิสญัญี
วิทยาด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีส าเร็จการฝึกอบรม เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ 
มีเจตคติ และจริยธรรมท่ีดี ในการดูแลผูป่้วยทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการระงบัความรู้สึกไดเ้ป็นอยา่งดีตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ครบถว้นตามผลลพัธ์ ๖ ประการท่ีราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  ภาควิชา
วิสญัญีวิทยาขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 
   
 
 

ผศ.พญ.   กนกพร  คุณาวศิรุต  ประธานคณะกรรมการ 

ผศ.นพ.   อมร   วจิิตพาวรรณ               รองประธานคณะกรรมการ 

อ.พญ.     นฤมล   ประจนัพาณิชย ์      กรรมการ 

ผศ.นพ.   ยทุธพล  ปัญญาค าเลิศ     กรรมการ 
ผศ.พญ.  จิตติยา  วชัโรทยางกรู กรรมการ 
อ.พญ.    ภทัธิกา  ทรัพยสุ์นทร            กรรมการ  
อ.นพ.     อภิเดช  แซ่เลา้   กรรมการ  (ฝ่ายประเมินผลและจดัตารางการเรียนการสอน) 
อ.นพ.     ชูทิศ  ก่ีสกลุ   กรรมการ  (ท่ีปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด) 
ผศ.พญ.   กนกพร  สุขโต                     กรรมการ  (ท่ีปรึกษาดา้นแพทยศาสตรศึกษา) 
พญ.       ลลินทิพย ์วารีสุนทร             กรรมการ  ( แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ปี ๒) 
  

 

   ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยธ์นิต  วีรังคบุตร) 
 หวัหนา้ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 



ภาคผนวก ๖ 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
 ก าหนดใหอ้ยูเ่วร ๖ คร้ังต่อเดือน ( วนัท าการจ านวน ๔ เวร   วนัหยดุราชการจ านวน ๒ เวร)  โดยให้
การระงบัความรู้สึกแก่ผูป่้วยท่ีมารับการผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอกนอกเวลาราชการ ภายใต้
การดูแลของอาจารยเ์วร หรืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   โดยเวรในวนัท าการจะเร่ิมเวลา ๑๖.๐๐-๗.๐๐ น .  
(ถ้าว ันรุ่งข้ึนเป็นวันท าการ) หรือ ๑๖.๐๐-๘.๐๐ น.(ถ้าว ันรุ่งข้ึนเป็นวันหยุดราชการ) ส่วนเวรใน
วนัหยุดราชการจะเร่ิม ๘.๐๐-๗.๐๐  น. (ถา้วนัรุ่งข้ึนเป็นวนัท าการ) หรือ ๘.๐๐-๘.๐๐ น. (ถา้วนัรุ่งข้ึนเป็น
วนัหยุดราชการ) หากตอ้งปฏิบติังานต่อเน่ืองหลงัเท่ียงคืน หรือติดต่อกนัเป็นเวลามากกว่า ๑๘-๒๐ ชัว่โมง 
สามารถแจง้อาจารยรั์บทราบ เพื่อพิจารณาให้พกัได้ เพื่อความปลอดภยัของผูป่้วยและประสิทธิภาพการ
ท างาน    ไม่อนุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอยูเ่วรติดกนั๒ คืน  หรือติดต่อกนัเป็นเวลามากกวา่ ๑๘-๒๐  
ชัว่โมง  และก าหนดให้ปฏิบติังานในห้องผา่ตดัหวัใจในโครงการนอกเวลาราชการมูลนิธิรามาธิบดีเดือนละ 
๔ คร้ัง      ท่ีอาคารศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิเร่ิมเวลา ๑๖.๐๐ น. ภายใตก้ารดูแลของอาจารยป์ระจ าห้อง เพื่อให้
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดฝึ้กปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
 
            หมายเหตุ 
            - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถเลือกลงเวรในวนัใดก็ได ้และใหไ้ปเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีหอ้ง
จดัตารางการท างานประจ าวนั แต่ควรอยูว่นัพุธเป็นหลกัเน่ืองจากมีเคสผา่ตดัหลายห้องและผา่ตดัเด็กท่ีมีหัวใจ
พิการแต่ก าเนิด 
            -  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีท่ี ๑ และ ๒ ไม่ควรจะอยูเ่วรในวนัเดียวกนั 
            - แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลา แต่ควรมีวิทยุติดตามตวัหรือ
โทรศพัทมื์อถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก และสามารถมาถึงหอ้งผา่ตดัไดภ้ายใน ๑ ชัว่โมง 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๗ 
การลาหยุด 

 
                             แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถลาพกัผอ่น ลาป่วย  ลากิจ ลาคลอด รวมกนัในแต่ละปี 
              ไดไ้ม่เกิน ๑๐ วนัท าการ  และมีสิทธิสะสมวนัลาได ้

๑) การลาทุกประเภทจะตอ้งแจง้อาจารยผ์ูดู้แลการลาของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  และเม่ือ
ไดรั้บอนุญาตแลว้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเขียนใบลาล่วงหนา้แลว้น าใบลาส่งท่ี คุณสิริพชัร คุณ
สุทศันีย ์หรือคุณปราณี (เจา้หนา้ท่ีการศึกษา) ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วนั เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีการศึกษาลง
สมุดในตารางการท างานประจ าวนั  ทั้งนีไ้ม่อนุญาตให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเขียนลาในสมุดแจ้ง
งานเอง 
๒) การลาป่วยกะทนัหนัใหโ้ทรศพัทแ์จง้อาจารยผ์ูดู้แลการลาของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
อาจารยผ์ูท่ี้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งปฏิบติังานดว้ย และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา ในเชา้วนัท่ี
หยดุงานก่อนเวลา ๗.๐๐ น. และใหส่้งใบลาต่ออาจารยผ์ูดู้แลฯ ในวนัแรกท่ีกลบัมาปฏิบติังาน หากลา
ป่วยเกนิ ๒ วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงด้วย โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งส่งใบลาทุก
คร้ัง การไม่ส่งใบลาถือว่าขาดงาน หากแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดไม่ส่งใบลาตามระยะเวลาทีก่ าหนด
โดยไม่มีเหตุผลสมควร อาจจะถูกพจิารณาหักวนัลา ๒ เท่าของจ านวนวนัทีข่าดหายไป 
๓) แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งมีเวลาการฝึกอบรมในแต่ละหน่วยยอ่ย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาท่ีตอ้งปฏิบติังานทั้งหมดในหน่วยนั้น ๆ ในแต่ละปี หากเวลาการฝึกอบรมในหน่วยยอ่ยใด
ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ จะตอ้งปฏิบติังานชดเชยใหค้รบตามก าหนด จึงจะมีสิทธิไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้
สอบเพื่อวุฒิบตัร 
๔) หากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลานอกเหนือระเบียบน้ี ให้ขออนุมติัจากประธานหลกัสูตร ฯ 
เป็นกรณีไป 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



ภาคผนวก ๘  
แนวทางในการด าเนินการตรวจสอบผลการสอบ 

 
 
 
 
 
 

ประธานหลักสูตร ฯ 
พูดคุยซักถามถึงเหตุผลของการอุทธรณ์ และส่วนของข้อสอบที่ขอตรวจสอบ 

 
 
 

ประธานหลักสูตร ฯ ประสานงานกับนักวิชาการการศึกษา 
ตรวจสอบผลการสอบให้กับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

 
                                                                                                        
                        ไม่มีข้อสงสัย                                     มีข้อสงสัย                                                                            

 
 
 
 

                                      ไม่มีข้อสงสัย                                              มีข้อสงสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดขอตรวจสอบผลการสอบ ภายใน ๗ วันนับจาก
ประกาศผลการสอบ   โดยสามารถแจ้งโดยตรงกับประธานหลักสูตร ฯ 

 

ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบข้อสอบ
ในส่วนที่มีปัญหาเพ่ือตรวจสอบผลการสอบ

ให้กับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

 

ประสานงานกับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบที่มีปัญหา 
เพ่ือตรวจสอบผลการสอบให้กับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

 

สรุปผลการตรวจสอบ และแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทราบ 
 



ภาคผนวก ๙ 
ตารางสรุปวธีิการให้การอบรมและประเมินผล 

๑) การดูแลรักษาผูป่้วย  (Patient Care) 
มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิใหก้ารฝึกอบรม วธีิการประเมินผล 

๑.๑) มีทกัษะในการดูแล
ดา้นวสิัญญีวทิยาตั้งแต่ระยะ
ก่อน ระหวา่ง หลงัผา่ตดั 
และภาวะแทรกซอ้นจาก
การระงบัความรู้สึก 
 

-แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดได้
ปฏิบติังานในการดูแลผูป่้วยทางดา้น
วสิัญญีวทิยา แก่ผูป่้วยท่ีมารับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และ
ทรวงอกตั้งแต่ระยะก่อน ระหวา่ง 
หลงัผา่ตดั และ ภาวะแทรกซอ้นจาก
การระงบัความรู้สึกตลอดระยะเวลา
การฝึกอบรม  

-สังเกตการปฏิบติังานใน
สถานการณ์จริง 
-แบบประเมิน EPA/DOP 
-แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
-log book 
 

๑.๒) มีทกัษะในการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพผูป่้วย 
(cardiopulmonary-cerebral 
resuscitation) 
 

-แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะไดรั้บ
การอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
ระหวา่งการฝึกอบรม  
  

-สังเกตการปฏิบติังานใน
สถานการณ์จริง 
 

 
๒) ความรู้ ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสังคมรอบดา้น 

(Medical knowledge and Skills) 
มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิใหก้ารฝึกอบรม วธีิการประเมินผล 

๒.๑) เขา้ใจวทิยาศาสตร์
การแพทยพ์ื้นฐานของ
ร่างกายและจิตใจ 
 

-จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมทางวชิาการ 

-การสอบขอ้เขียน เช่น MCQ, 
SAQ, MEQ  
-การสังเกตการท างาน หรือการ
สอบถามความรู้ระหวา่ง
ปฏิบติังานประจ าวนัในห้อง
ผา่ตดั 

๒.๒) มีความรู้
ความสามารถในวชิาชีพ 
และเช่ียวชาญในสาขา
วสิัญญีวทิยา 

-จดักิจกรรมทางวชิาการท่ีหลากหลาย 
ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดเ้ขา้ร่วม
รับฟัง  เช่น journal club, MMC, 
interesting case, review article หรือ 
problem solving เป็นตน้ 

-การสอบขอ้เขียน เช่น MCQ, 
SAQ, MEQ  
-การสังเกตการท างาน หรือการ
สอบถามความรู้ระหวา่ง



  ปฏิบติังานประจ าวนัในห้อง
ผา่ตดั 

 
๓) การเรียนรู้จากการปฏิบติัและการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิใหก้ารฝึกอบรม วธีิการประเมินผล 
๓.๑) มีความคิด
สร้างสรรคต์ามหลกั
วทิยาศาสตร์ในการสร้าง
ความรู้ใหม่และพฒันา 
ระบบบริการสุขภาพ 

-เปิดโอกาสใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดไดมี้โอกาสใชค้วามคิดสร้างสรรค์
ตามหลกัวทิยาศาสตร์ ในการคิดหวัขอ้
งานวจิยัของตนเอง 

-ประเมินจาก research question ของ
งานวจิยั  

๓.๒) ด าเนินการวจิยั
ทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขได ้

-ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดมี้
โอกาสฝึกท างานวจิยัอยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง 
ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ๒ ปี 

-ประเมินจากการด าเนินงานวิจยัของ
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

๓.๓) วพิากษบ์ทความ
และงานวจิยัทางการ
แพทย ์

- จดักิจกรรม Journal club ใหแ้พทย์
ประจ าบา้นต่อยอดไดฝึ้กอ่าน รวมถึงฝึก
วพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางการ
แพทย ์

-ประเมินจากการน าเสนอและการมี
ส่วนร่วมในการวพิากษบ์ทความและ
งานวจิยัในกิจกรรม Journal club  

๓.๔) เรียนรู้และเพิ่ม
ประสบการณ์ไดด้ว้ย
ตนเองจากการปฏิบติั 

- จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดมี้
ประสบการณ์ในการปฏิบติัท่ี
หลากหลาย ในการดูแลผูป่้วยแบบองค์
รวม สหวชิาชีพ เพื่อฝึกฝน และส่งเสริม
ใหเ้กิดการพฒันาทกัษะและความรู้ได้
ดว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน 

-การสังเกตการท างานหรือการ
สอบถามความรู้ระหวา่งปฏิบติังาน
ประจ าวนัในหอ้งผา่ตดั 
-แบบประเมิน๓๖๐ องศา 

 
 
๔) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิใหก้ารฝึกอบรม วธีิการประเมินผล 
๔.๑) น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย 
และอภิปรายปัญหาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
ประเมินผูป่้วยก่อนเขา้หอ้งผา่ตดั และ
ฝึกใหอ้ภิปรายปัญหาและวางแผนการ
ใหก้ารระงบัความรู้สึกร่วมกบัอาจารย์
ประจ าหอ้ง 

-สังเกตการปฏิบติังานใน
สถานการณ์จริง 
-แบบประเมิน๓๖๐ องศา 
-ประเมินจากการน าเสนอกิจกรรม
ทางวชิาการ 



- จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเขา้
ฟังกิจกรรมทางวชิาการ เช่น 
interesting case  หรือ MMC 

๔.๒) ถ่ายทอดความรู้และ
ทกัษะ ใหแ้พทยแ์พทย์
ประจ าบา้นและบุคลากร
ทางการแพทย ์

- จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท า
กิจกรรมทางวชิาเพื่อเป็นการฝึก
ทกัษะการถ่ายทอดความรู้ เช่น topic 
review   
- ส่งเสริมใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหก้บั
แพทยป์ระจ าบา้น และผูเ้ขา้ฝึกอบรม
วสิัญญี ทั้งในเวลาและนอกเวลา
ราชการ 
 

-แบบประเมิน๓๖๐ องศา 
-ประเมินจากการน าเสนอกิจกรรม
ทางวชิาการ 
 

๔.๓) ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่
ญาติ และผูป่้วย ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  
โดยมีเมตตา เคารพการ
ตดัสินใจและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

- จดั workshop communication skill 
เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
ทราบวธีิการส่ือสารกบัญาติและ
ผูป่้วยท่ีเหมาะสม  
 

-แบบประเมิน๓๖๐ องศา 
-สังเกตการปฏิบติังานใน
สถานการณ์จริง 
-แบบประเมิน EPA 

๔.๔) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  
ท างานกบัผูร่้วมงานทุก
ระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมี
ประสบการณ์การท างานร่วมกบั
บุคลากรหลายระดบั เช่น อาจารย์
แพทย ์ แพทยป์ระจ าบา้น  วิสัญญี
พยาบาล และผูเ้ขา้ฝึกอบรมวิสัญญี 
เพื่อฝึกใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
สามารถท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบั
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

-แบบประเมิน๓๖๐ องศา 
-สังเกตการปฏิบติังานใน
สถานการณ์จริง 
-แบบประเมิน EPA 

 
๕) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิใหก้ารฝึกอบรม วธีิการประเมินผล 
๕.๑) มีคุณธรรมจริยธรรม
และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย

จดัใหมี้อาจารยค์วบคุมการปฏิบติังาน
ประจ าวนั เพื่อใหมี้แบบอยา่งในการ

-แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 



ญาติผูร่้วมงานเพื่อนร่วม
วชิาชีพและชุมชน 

ปฏิบติังาน และมีอาจารยค์อยให ้
feedback ทั้งขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของ
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในดา้น 
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดี
ในการปฏิบติังาน 
- มีการจดัอบรม Communication 
skills และ ANTS ใหก้บัแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอด 

๕.๒) มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่
เทคนิค (non-technical 
skills) และสามารถบริหาร
จดัการสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม 

- จดั workshop anesthesia non-
technical skill  
- จดั workshop communication skill 

-แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
-สังเกตการปฏิบติังานใน
สถานการณ์จริง 
-แบบประเมิน EPA 

๕.๓) มีความสนใจใฝ่รู้และ
สามารถพฒันาไปสู่ความ
เป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอด
ชีวติ (Continuous 
Professional development) 

- เปิดโอกาสใหเ้ลือกท างานวิจยัท่ี
สนใจได ้ 
- เปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ประชุมทางวชิาการท่ีสนใจได ้

-แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 

๕.๔) มีความรับผดิชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
รับผดิชอบงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
ปฏิบติังานในและนอกเวลาราชการ 
กิจกรรมทางวชิาการ และงานวจิยั 

-แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
-ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน และความรับผดิชอบใน
การท ากิจกรรมทางต่างๆตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
-แบบประเมิน EPA 

๕.๕) ค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม 

- มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ส่วนรวมของคณะ ฯ และ ภาควชิา ฯ 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 



๖) การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based Practice) 
มาตรฐานการเรียนรู้ วธีิใหก้ารฝึกอบรม วธีิการประเมินผล 

๖.๑) มีความรู้เก่ียวกบัระบบ
สุขภาพของประเทศ 

- จดั core lecture เร่ืองระบบสุขภาพของ
ประเทศ 
 

-แบบประเมิน๓๖๐ องศา 

๖.๒) มีความรู้และมีส่วนร่วม
ในระบบพฒันาคุณภาพการ
ดูแลรักษาผูป่้วย  
 

- จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเขา้ร่วม
กิจกรรมคุณภาพของภาควชิา   
- มีการจดัสอนวธีิการใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ใหม่ก่อนน ามาใชง้าน 
 

-ประเมินจากการท างาน
ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดประจ าวนั 
-การน าเสนอในกิจกรรม
คุณภาพ 
-แบบประเมิน๓๖๐ องศา 

๖.๓) ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่ง
เหมาะสม (Cost Consciousness 
Medicine) และสามารถ
ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วย
ใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการ
สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐาน
วชิาชีพ 
 

-จดั workshop anesthesia crisis resource 
management รวมอยูใ่น workshop non-
technical skills 
 

-การสังเกตการปฏิบติังาน
ประจ าวนัในหอ้งผา่ตดั 
และขณะอยูเ่วรนอกเวลา
ราชการ 
-ประเมินจากการเลือกใชย้า 
และอุปกรณ์ต่างๆระหวา่ง
ใหก้รระงบัความรู้สึกท่ี
เหมาะสม  
-แบบประเมิน ๓๖๐ องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๑o 
รายช่ืออาจารย์ทีป่ฏิบัติงานในภาควชิา 

 
ล าดบัที ่ ช่ือ - สกลุ อายุ คุณวุฒ ิ ประเภท (ถ้าเป็นบางเวลา 

ระบุจ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์) 

เต็มเวลา บางเวลา 

1 อ.พญ.นฤมล  ประจนัพาณิชย ์ 44 พ.บ.,ป.บณัฑิตศึกษา, ว.ว. (วสิญัญีวทิยา), 
อ.ว. (อนุสาขาวสิญัญีวทิยาส าหรับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก) 

  

2 
 
 
 
 

ผศ.นพ.อมร  วจิิตพาวรรณ 48 พ.บ., ป.บณัฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญัญีวทิยา), 
อ.ว. (อนุสาขาวสิญัญีวทิยาส าหรับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวง
อก), 
Research Fellow of Cardiothoracic 
anesthesia 

  

3 
 

ผศ.นพ.ยทุธพล  ปัญญาค าเลิศ 42 พ.บ.,ป.บณัฑิตศึกษา, ว.ว. (วสิญัญีวทิยา), 
อ.ว. (อนุสาขาวสิญัญีวทิยาส าหรับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก), 
Research Fellowship in Cardiothoracic 
and Vascular Anesthesia, Mayo Clinic, 
Rochester, MN, USA (2013-2014) 

  

4 ผศ.พญ.กนกพร  คุณาวศิรุต 42 พ.บ.,ป.บณัฑิตศึกษา,ว.ว. (วสิญัญีวทิยา), 
ว.ว. (อนุสาขาวิสญัญีวทิยาส าหรับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก) 

 
 
 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ. พญ.จิตติยา  วชัโรทยางกรู 41 พ.บ., ป.บณัฑิตศึกษา, ว.ว. (วิสญัญีวทิยา), 
อ.ว. (อนุสาขาวสิญัญีวทิยาส าหรับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก)  
Certificate of Training in Cardiothoracic 
Anesthesia Fellowship, The National 
Heart Centre Singapore (2010), 
Research Fellowship in Neuroanesthesia, 
University of Illinois at Chicago, Chicago, 
IL, USA (2011-2012) 
 

  



6 
 
 

อ.นพ.อภิเดช  แซ่เลา้ 43 พ.บ., ว.ว. (วสิญัญีวทิยา) , 
ว.ว. (อนุสาขาวิสญัญีวทิยาส าหรับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก) 

  

7 อ.นพ.ชูทิศ  ก่ีสกลุ 38 พ.บ., ว.ว. (วสิญัญีวทิยา) , 
อ.ว.(อนุสาขาวิสญัญีวทิยาส าหรับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวง

อก), 
Research Fellow in Respiratory care, 
University of Massachusetts Medical 
School, Massachusetts, USA 
 

  

8 อ.พญ. ภทัธิกา  ทรัพยสุ์นทร              
 

 พ.บ., ว.ว. (วสิญัญีวทิยา) , 
ว.ว. (อนุสาขาวิสญัญีวทิยาส าหรับการ
ผา่ตดัหวัใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวง
อก 
 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๑๑ 
ประกาศภาควชิา เร่ืองการคัดเลอืกอาจารย์ 

ประกาศ ภาควชิาวสิัญญีวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เร่ือง  การคดัเลือกอาจารย ์

๑. หลกัการและแหตุผล 
ท่ีผ่านมาภาควิชา ฯ จดัให้มีการด าเนินการคดัเลือกแพทยท่ี์คุณสมบติัและความสามารถ

เหมาะสม เพื่อบรรจุเป็นอาจารยใ์นภาควิชา ฯ เป็นระยะ เพื่อรองรับภาระงาน ตามพนัธกิจและ
วิสัยทศัน์ของภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดแ้ก่ งานดา้นการเรียนการ
สอน การวิจยั การบริการ การบ ารุงศิลปวฒันธรรม และการบริหาร รวมถึงงานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
พนัธกิจทั้ง 5 ดา้น ดงักล่าว  

๒. วตัถุประสงค ์
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอาจารยแ์พทยภ์าควชิาวสิัญญีวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 
๓. เกณฑก์ารพิจารณา 

๓.๑ คุณวฒิุ 
๓.๑.๑ ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
๓.๑.๒ ไดรั้บวุฒิบตัรวิสัญญีวิทยา หรือผ่านการฝึกอบรมทางดา้นวิสัญญีวิทยาจากสถาบนัท่ี

แพทยสภารับรอง หรือจากสถาบนัต่างประเทศซ่ึงเป็นท่ียอมรับ  
๓.๑.๓ ก าลังปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจ าบ้านชั้ นปีสุดท้าย อย่างไรก็ตามภาควิชาฯ จะ

ด าเนินการบรรจุเป็นอาจารยเ์ม่ือส าเร็จการฝึกอบรม และได้รับหนังสือรับรองหรือ
ไดรั้บวฒิุบตัรวสิัญญีวทิยาแลว้เท่านั้น 

๓.๒ คุณสมบติั 
๓.๒.๑ มีคุณสมบติัทัว่ไปครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เร่ือง รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั พนกังาน
มหาวิทยาลยัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และลูกจา้งชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ 

๓.๒.๒ มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษผา่นเกณฑท่ี์คณะก าหนด คือ 
 - IELTS (Academic Module) ไม่ต ่ากวา่ 6 คะแนน หรือ 

- TOEFL-IBT (Internet Base) ไม่ต ่ากวา่ 79 คะแนน หรือ 



- TOEFL-ITP ไม่ต ่ากวา่ 550 คะแนน หรือ  
- TOEFL-CBT ไม่ต ่ากวา่ 213 คะแนน หรือ 
- MU GRAD test ไม่ต ่ากวา่ 80 คะแนน 

๓.๒.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในทุกระดบั 
๓.๒.๔ มีประวติัการท างาน หรือหนงัสือรับรองการท างานท่ีผา่นมาอยูใ่นเกณฑดี์ 
๓.๒.๕ มีประสบการณ์ในการท างานวจิยัหรือมีผลงานทางวชิาการตีพิมพม์าก่อน 
 

๔. กระบวนการพิจารณา 
๔.๑ กระบวนการรับสมคัร 

ประชาสัมพนัธ์ผา่นท่ีประชุมภาควชิาฯ และ/หรือ website ภาควชิาฯ 
๔.๒ กระบวนการคดัเลือก 

๔.๒.๑ ก าหนดวนัประชุมเพื่อคดัเลือกและประกาศแจง้ใหอ้าจารยท์ราบ โดยภาควชิาฯ จะน า
ใบสมคัรของผูท่ี้เขา้รับการคดัเลือกใหอ้าจารยแ์พทยไ์ดพ้ิจารณาล่วงหนา้ก่อน  อยา่ง
นอ้ย ๑ สัปดาห์   

๔.๒.๒ ผูมี้สิทธ์ิออกเสียงคดัเลือก ไดแ้ก่ อาจารยแ์พทยใ์นภาควชิาฯ ทุกท่านท่ีปฏิบติังานเตม็
เวลา รวมถึงอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อในประเทศ  

๔.๒.๓ การลงคะแนนเสียง ใชว้ธีิลงคะแนนลบั ตามแบบฟอร์มลงคะแนนท่ีเลขาภาควิชาฯ ได้
จดัเตรียมไว ้ ในกรณีท่ีอาจารยไ์ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในวนัท่ีมีการออกเสียง
ลงคะแนนสามารถลงคะแนนล่วงหนา้ได ้หรือสามารถออกเสียงลงคะแนนก่อนและ
หลงัการประชุมไม่เกิน 24 ชัว่โมง  กรณีท่ีอาจารยไ์ม่สามารถลงคะแนนดว้ยตนเอง
ดงักล่าวได ้สามารถแจง้การออกเสียงลงคะแนนทางโทรศพัทม์าท่ีเลขา ภาควชิาฯ ได ้ 

๔.๓ เกณฑก์ารตดัสิน 
ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนทั้งหมด หากมี

ผูส้มคัรมากกวา่ต าแหน่งท่ีสามารถรับได ้ผูส้มคัรท่ีไดรั้บคะแนนเสียงมากท่ีสุดจะไดรั้บคดัเลือกตาม
จ านวนท่ีสามารถบรรจุได ้ผลการตดัสินของคณาจารยใ์นภาควชิาฯ ถือเป็นการส้ินสุด 

 
๕. หนา้ท่ีของอาจารยแ์พทย ์ภาควชิาวสิัญญีวทิยา 

๕.๑ ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของภาควชิา ฯ และคณะ ฯ 
๕.๒ ปฏิบติังานตามพนัธกิจหลกัทั้งดา้นการสอน การวจิยั และการบริการ อยา่งสมดุลตามขอ้ตกลง

ท่ีใหไ้วก้บัภาควชิาฯ 



๕.๓ รับผดิชอบดา้นการเรียนการสอนทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น 
๕.๓.๑ ควบคุมดูแลการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี เช่นการดูแลกิจกรรมทางวิชาการช่วงเชา้ก่อน

เขา้หอ้งผา่ตดั   
๕.๓.๒ ควบคุมดูแลให้ค  าแนะน าขณะนกัศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้น แพทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอด และผูเ้ขา้ฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ในการให้บริการทางวิสัญญีในห้องผา่ตดั ทั้ง
ในและนอกเวลาราชการ 

๕.๓.๓ มีส่วนร่วมการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั รวมถึง workshop ต่างๆ ของภาควชิา 
๕.๓.๔ มีส่วนร่วมในการประเมินนกัศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้น แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

และ ผู ้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ตามท่ีได้รับมอบหมาย ทั้ งการประเมินการ
ปฏิบติังานรายวนั การสอบปฏิบติั การจดัเตรียมขอ้สอบส าหรับการสอบ formative 
และ summative evaluation การตรวจและการคุม 

๕.๓.๕ ควบคุมและให้ค  าปรึกษา แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในการ
ท างานวจิยั 

๕.๔ รับผดิชอบงานบริการตามท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในและนอกเวลาราชการ 
๕.๕ รับผดิชอบหนา้ท่ีในการด าเนินงานวจิยัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บัภาควชิาฯ 
๕.๖ รับผดิชอบงานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น งานบริหาร หรืองานบ ารุงศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ 
๕.๗ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาใหก้บั นกัศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้น แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด หรือผู ้

เขา้รับการฝึกอบรมวสิัญญีพยาบาลตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 

๖. การพฒันาตนเองของอาจารยแ์พทย ์
ภาควชิาฯ มีนโยบายในการพฒันาอาจารยด์า้นแพทยศาสตรศึกษา โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม

ทุกคนตอ้งผา่นการอบรมแพทยศาสตรศึกษาซ่ึงจดัโดยคณะ ฯ ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลงัจากไดรั้บ
การบรรจุเป็นอาจารย ์หลงัจากนั้นภาควิชาฯ อนุญาตให้อาจารยส์ามารถเขา้ร่วมการอบรมฟ้ืนฟูและ
พฒันาความรู้ทางดา้นแพทยศาสตรศึกษาตามท่ีอาจารยมี์ความสนใจได ้

ดา้นวชิาการทางการแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้นท่ีบรรจุเป็นอาจารยท์นัทีหลงัจบการฝึกอบรมฯ จะ
ไดรั้บการจดัสรรให้ปฏิบติังานตามหน่วยต่างๆ ในช่วง ๑-๒ ปีแรก เพื่อฝึกฝนและพฒันาอาจารยใ์ห้
มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย หลงัจากนั้นภาควิชา ฯ สนบัสนุนให้อาจารยทุ์กคน มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางของตนเอง โดยมีทุนเพื่อฝึกอบรมในสาขาย่อยท่ีสนใจได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย



ความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วย คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และหัวหน้าภาควิชา ฯ ให้
สอดคลอ้งกบัแผนท่ีวางไว ้

นอกจากพฒันาอาจารยด์า้นแพทยศาสตรศึกษา และด้านวิชาการทางการแพทยแ์ลว้ ภาควิชาฯ 
ยงัสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดมี้ความรู้พื้นฐานทางดา้นการวิจยั โดยอนุญาตให้อาจารยท่ี์สนใจสามารถ
เขา้ร่วมการอบรมเก่ียวกบัระเบียบวิธีดา้นการวิจยั ทั้งหลกัสูตรระยะสั้น ไปจนถึงหลกัสูตรปริญญา
เอกตามศกัยภาพและความสนใจของอาจารย ์

ภาควชิาฯ ยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนอาจารยไ์ปน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดบันานาชาติ ดว้ย
ทุนอุดหนุนของคณะฯ รวมทั้งการเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  โดย
ความเห็นชอบของคณะ- กรรมการบริหารภาควชิาฯ และหวัหนา้ภาควชิาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๑๒ 
หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
๑. ให้ค  าปรึกษาด้านวิชาการด้านทกัษะอาชีพด้านบุคลิกภาพและทกัษะชีวิตและด้านการพฒันา

ส่งเสริมศกัยภาพดา้นต่างๆแก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอยา่งสม ่าเสมอ 
๒. คอยประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท าหตัถการ ทกัษะในการส่ือสาร และช่วยแนะ

แนวทางพฒันา เม่ือความรู้และทกัษะของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไม่ผา่นตามเกณฑ์ท่ีภาควิชา
ก าหนด 

๓. ติดตามบนัทึกการให้ยาระงบัความรู้สึกของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด จดัการให้แพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดไดท้  าหตัถการในส่วนท่ียงัไม่ไดท้  า หรือยงัไม่สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 

๔. ติดตามความกา้วหนา้ของงานวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอยา่งสม ่าเสมอ 
๕. ตรวจสอบ portfolio และการบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
๖. คอยเฝ้าดู สังเกต การปฏิบติังาน การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง อาจารยแ์พทย ์แพทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอด พยาบาล และผูร่้วมง่านอ่ืน ๆ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมเพื่อจะไดต้รวจพบปัญหา และ
ช่วยแนะน าการปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานเม่ือเกิดปัญหาระหวา่งเพื่อนร่วมงานข้ึน 

๗. ประเมินทกัษะในการส่ือสารของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดต่อผูป่้วย 
๘. ใหค้วามใส่ใจและดูแลแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแบบองคร์วม  และใหค้  าแนะน าเม่ือพบปัญหา  
๙. พยายามส่งเสริมให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีพฤตินิสัยท่ีดี เช่น มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

แต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ ซ่ือสัตยย์ดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 
๑๐. กระตุน้และส่งเสริมให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีทกัษะในการคน้ควา้หาขอ้มูลทางการแพทย ์

เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
๑๑. รายงานปัญหา  และปรึกษากรรมการดูแลแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในกรณีท่ีมีปัญหาใด ๆ 

เกิดข้ึน 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



ภาคผนวก ๑๓ 
ระบบบริหารจัดการ การฝึกอบรม 

 
๑. การรวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้องละมีผลต่อการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 

แหล่งขอ้มูล วธีิการหาขอ้มูล ผูรั้บผดิชอบ 
 ๑. จากปัจจยัภายนอก 

- ความคาดหวงัของผูใ้ช้
บณัฑิต 

- กฎเกณฑข์องแพทย
สภาและราชวทิยาลยัฯ  

- กฎหมาย เศรษฐกิจ และ
สังคม 

๒. จากปัจจยัภายใน 
- ทรัพยากร 
- นโยบายภาควชิา ฯ 
- นโยบายคณะ ฯ 
- ยทุธศาสตร์
มหาวทิยาลยั 

๓. ความคาดหวงัของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียหลกั 
เช่น อาจารย ์แพทย์
ประจ าบา้น และผูส้ าเร็จ
การฝึกอบรม 

 
- ขอ้มูลจากแบบสอบถามผูใ้ช้
บณัฑิต 

- ขอ้มูลจากตวัแทนท่ีเขา้ร่วม
ประชุมกบั อฝส./ราชวทิยาลยัฯ/
แพทยสภา 

 
 
- ขอ้มูลจากท่ีประชุมภาควชิา 
- ขอ้มูลจากตวัแทนท่ีเขา้ร่วม
ประชุมกบัฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา/กรรมการบริหารคณะฯ 

- ประกาศยทุธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัมหิดล 

- ขอ้มูลจากแบบ ประเมินหลกัสูตร
โดยอาจารย ์แพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอด และผูส้ าเร็จการฝึกอบรม 

 
- ประธานหลกัสูตร ฯ 
ประสานกบัตวัแทนท่ี
เขา้ร่วมประชุมกบั
ฝ่าย/หน่วยงาน/
องคก์รต่างๆ 

 
๒. กระบวนการท างาน 

กระบวนการ กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ 
๑. การออกแบบและพฒันา

หลกัสูตร 
 

๑.๑ ออกแบบและปรับปรุง
หลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบั
ปัจจยัภายนอกและภายในตาม
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการรวบรวม
ขอ้มูลขา้งตน้ ร่วมกบัผลการ

- คณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอด 

 



ประเมินหลกัสูตรโดยอาจารย ์
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด และ
ผูส้ าเร็จการฝึกอบรม 

๑.๒ น าเสนอในท่ีประชุมภาควชิา ฯ 
เพื่อแจง้ให้อาจารยท์ราบเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงหลกัสูตร 
หรือปรับใจความส าคญัของ
หลกัสูตร 

 
 
 

- ประธานหลกัสูตร ฯ 

๒. การรับสมคัร ๒.๑ ประกาศรับสมคัรทาง website 
ตามเวลาและเง่ือนไขท่ีก าหนด
โดย แพทยสภา และราช
วทิยาลยั ฯ ก าหนด 

๒.๒ ด าเนินการคดัเลือก  
 
๒.๓ ประกาศผลการคดัเลือก และ

ส่งผลการคดัเลือกไปยงั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ราช
วทิยาลยั ฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญาของคณะ ฯ และ 
แพทยสภา  

- นกัวชิาการการศึกษา
ของภาควชิา ฯ 

 
 
- กรรมการสัมภาษณ์ท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง 

- นกัวชิาการการศึกษา
ของภาควชิา ฯ 

๓. การจดัการเรียนการสอน ๓.๑ การเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
- จดั academic activity 

๓.๒ การเรียนการสอนภาคปฏิบติั 
- จดั rotation 
- จดั workshop ANTS 
- จดั workshop 

communication skills 
๓.๓ การดูแลเร่ืองการอยูเ่วรและ

การลาใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด 

 
- อ. อภิเดช 
 
- อ.อภิเดช 
- อ.รัฐพล 
- คณะกรรมการ ฯ 

 
- อ.กนกพร 
- คณะกรรมการ ฯ 
 



๓.๔ การบริหารใหก้ารจดัการเรียน
การสอนเป็นไปไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน 

๔. การประเมินผล ๔.๑ การประเมินภาคทฤษฎี 
- MCQ 
- MEQ 
- ASSAY 
 

๔.๒ การประเมินภาคปฏิบติั 
- EPA/DOP 
- การติดตาม EPA/DOP ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
๔.๓ การวเิคราะห์ผลการสอบ และ

แจง้ผลสอบใหค้ณะกรรมการ 
ฯ และอาจารยท่ี์ปรึกษาทราบ 

๔.๔ การติดตามใหค้วามช่วยเหลือผู ้
มีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์ 

 
- อ.อภิเดช 
 
 
 
 
- อ.กนกพร 
- คณะกรรมการ ฯ 
 
 
- นกัวชิาการการศึกษา
ประสานกบัประธาน
หลกัสูตร ฯ 

- คณะกรรมการ ฯ/อ.ท่ี
ปรึกษา 

๕. การประเมินหลกัสูตร ๕.๑ การประเมินหลกัสูตรโดย
อาจารย ์แพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอด ผูส้ าเร็จการฝึกอบรม และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
๕.๒ การวเิคราะห์ผลการประเมิน

หลกัสูตรและแจง้ผลการ
ประเมินใหค้ณะกรรมการ ฯ 
ทราบ เพื่อปรับปรุงพฒันา
หลกัสูตรต่อไป  

- นกัวชิาการการศึกษา
ของภาควชิา ฯ 

- ฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญาของคณะ ฯ 

 
- นกัวชิาการการศึกษา
ประสานกบัประธาน
หลกัสูตร ฯ 

 
 
 
 



๓. ช่วงเวลาของการท างาน 
เดือน กิจกรรม ช่องทาง/ผูรั้บผดิชอบ 

กรกฎาคม - เปิดภาคการศึกษา 
- จดัเล้ียง รับ-ส่ง แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
- สรุปผลการประเมินหลกัสูตร ของปีการศึกษา
ก่อน 

- คณาจารยใ์นภาควชิา 
 
- นกัวชิาการการศึกษา
ประสานกบัประธาน
หลกัสูตร ฯ 

สิงหาคม  - ประชุมกรรมการฯ เพื่อออกแบบและปรับปรุง
หลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัปัจจยัภายนอกและ
ภายในตามขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการรวบรวมขอ้มูล 
ร่วมกบัผลการประเมินหลกัสูตรโดยอาจารย ์
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด และผูส้ าเร็จการ
ฝึกอบรม 

- น าเสนอในท่ีประชุมภาควิชา ฯ เพื่อแจง้ให้
อาจารยท์ราบเม่ือมีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร 
หรือปรับใจความส าคญัของหลกัสูตร 

- คณะกรรมการ
หลกัสูตรฯ 

 
 
 
 
- ประธานหลกัสูตรฯ 

ตุลาคม - จดั workshop communication skills 
 

- อ.จิตติยา  

พฤศจิกายน - คดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดปีการศึกษาใหม่ -  หวัหนา้ภาคฯ และ
คณะกรรมการท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ธนัวาคม - ประชุมกรรมการฯ เพื่อแจง้ผลการคดัเลือกแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด 

 

- คณะกรรมการ
หลกัสูตรฯ 

ธนัวาคม - 
มกราคม 

- จดัเตรียมขอ้สอบปลายภาค - อ.อภิเดช  

มกราคม - จดั rotation แลว้เสร็จ 
- จดัประเมิน 360 องศา 

- อ.อภิเดช  
- นกัวชิาการการศึกษา
ประสานกบัประธาน
หลกัสูตร ฯ 

กุมภาพนัธ์ - จดัสอบปลายภาค 
 

- อ.อภิเดช 



 
 
 
- รวบรวมคะแนนประเมิน 360  องศา 
- ส่งแบบประเมินบณัฑิตโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต และแบบ
ประเมินหลกัสูตรโดยบณัฑิตท่ีจบไปแลว้ 

 

-นกัวชิาการการศึกษา
ประสานกบั อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ 

 
- นกัวชิาการการศึกษา 
- นกัวชิาการการศึกษา
ประสานกบัประธาน
หลกัสูตร ฯ 

มีนาคม - ประชุมกรรมการฯ เพื่อแจง้ผลการสอบปลายภาค 
และการประเมิน 360 องศา 

 
- แจง้ผลการสอบให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบ 

 
 
 
- จดัสอบแกต้วั 
- จดั activity แลว้เสร็จ 

- คณะกรรมการ
หลกัสูตรฯ 

 
- นกัวชิาการการศึกษา
ประสานกบัประธาน
หลกัสูตร ฯ 

 
 
 
- นกัวชิาการการศึกษา
ประสานกบัประธาน
หลกัสูตร ฯ  

- อ.อภิเดช 
เมษายน - รวบรวมผลการประเมินบณัฑิตโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 

และผลการประเมินหลกัสูตรโดยบณัฑิตท่ีจบไป
แลว้ 

- นกัวชิาการการศึกษา 

พฤษภาคม - ประชุมกรรมการฯ เพื่อแจง้ผลการประเมินบณัฑิต
โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต และผลการประเมินหลกัสูตรโดย
บณัฑิตท่ีจบไปแลว้ 

- พิจารณาปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตรปูพื้นฐาน 

- คณะกรรมการ
หลกัสูตรฯ 

 
- คณะกรรมการ
หลกัสูตรฯ 

 
 

 



ภาคผนวก ๑๔ 
 

เกณฑ์การคัดเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาวสัิญญวีทิยาแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลอืดใหญ่และทรวงอก     

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  

 เป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรฯ สาขาวสิัญญีวทิยา  

 เป็นแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีสุดทา้ยในการฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรสาขาวสิัญญีวทิยา  

 เป็นผูมี้สิทธ์ิสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรสาขาวสิัญญีวทิยา 

 

เอกสารทีต้่องน ามาแสดงเพือ่ใช้ประกอบในการพจิารณาคัดเลอืก 

1. ประวติัส่วนบุคคลพร้อมผลงานทางวชิาการ  หรือผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง    กิจกรรมทางวิชาการ (ถา้มี) 

2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมวฒิุบตัรหรืออนุมติับตัร  หรือหนงัสือรับรองจากแพทยสภา

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  สาขาวสิัญญีวทิยา 

3. หนงัสือจากตน้สังกดัลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานตน้สังกดั อนุมติัใหเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม และรับรองวา่จะท าสัญญาชดใชทุ้นกบัตน้สังกดั เม่ือไดรั้บการคดัเลือกแลว้ (เฉพาะผูส้มคัรท่ีมีตน้

สังกดัส่งมาฝึกอบรมฯ)  โดยใชแ้บบหนงัสือรับรองตน้สังกดัตามแบบท่ีก าหนด 

4. หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา อาจารยแ์ละผูร่้วมงาน (recommendation letter) อยา่งนอ้ย 3 ฉบบั 

5. ส าเนาปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตและใบแสดงผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการคัดเลอืกผู้สมัคร 

ประกอบดว้ย  ประธานหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด และคณะกรรมการควบคุมดูแลการ

ฝึกอบรมในภาควชิาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากหวัหนา้ภาควิชาอยา่งนอ้ย 3 ท่าน คณะกรรมการเป็นผูส้อบ

สัมภาษณ์แพทยผ์ูส้มคัร และตดัสินคดัเลือกโดยเพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ทศันคติ และ

บุคลิกภาพ แลว้น ามาประเมินเป็นคะแนน คณะกรรมการทั้งหมดตอ้งไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัผูส้มคัร และ

ไดล้งนามในเอกสารส าแดงก่อนการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

 

 

เกณฑ์การคัดเลอืก  

ยดึหลกัความเสมอภาค ไม่กีดกนัทาง เพศ ศาสนา และความคิดเห็นทางการเมือง ด าเนินการอยา่ง

โปร่งใส   ตรวจสอบได ้และสอดคลอ้งกบัเกณฑข์องแพทยสภา  ราชวทิยาลยัวสิัญญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

โดยมีรายละเอียดเกณฑท่ี์พิจารณาใชใ้นการคดัเลือก ดงัน้ี 

1. ตอบสนองความตอ้งการของระบบสุขภาพของประเทศ   เช่น  มีตน้สังกดัจากโรงพยาบาล

มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป หรือโรงพยาบาลใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะ

ไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. ระยะเวลาการใชทุ้น  

3. ผลการเรียน (transcript)  ในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต   

4. จดหมายแนะน าตวั  (letter of recommendation) 

5. ทกัษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค  (non-technical skill)   ทกัษะการส่ือสาร  การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  

6. บุคลิกภาพ การวางตวั  ความสามารถพิเศษ  การปฏิบติังานขณะเป็นแพทยป์ระจ าบา้นวสิัญญี 

7. คะแนนพิเศษ เช่น มีผลงานวิจยั  กิจกรรมทางสังคม  

8. ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและจิตใจท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวชิาชีพ ใน

กรณีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมมีความพิการซ่ึงตอ้งการส่ิงอานวยความสะดวกเป็นพิเศษ  โดยไม่มี

อุปสรรคในการฝึกอบรมและประกอบวชิาชีพเวชกรรม  คณะกรรมการคดัเลือกจะพิจารณาเป็นราย

กรณี 

 

 



การพิจารณารับเขา้ฝึกอบรม   จะน าคะแนนรวมทั้งหมดมาจดัอนัดบัการเขา้รับการฝึกอบรม   เรียงตาม

คะแนนจากมากไปนอ้ย หลงัจากนั้นคณะกรรมการคดัเลือกจะไดป้ระชุมพิจารณาพร้อมกนัตามความ

เหมาะสม  เพื่อตดัสินขั้นสุดทา้ยอีกคร้ัง    มติของคณะกรรมการน้ีถือเป็นอนัส้ินสุด 

 ทั้งน้ีผูส้มคัรสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาผา่นทางประธานหลกัสูตรได ้  โดยติดต่อโดยตรงกบั

นกัวชิาการการศึกษา   ภาควิชาวสิัญญีวทิยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  หมายเลขโทรศพัท ์ 

02-201-1513 ภายใน 7 วนัหลงัประกาศผลการสัมภาษณ์ 

 

 

 
 
 


