หลักสูตรฝ*กอบรมแพทย2ประจำบ7าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู7ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร2ฉุกเฉิน

ภาควิชาเวชศาสตร2ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร2มหาวิทยาลัยเชียงใหมN
ตามเกณฑ2หลักสูตรการฝ*กอบรมแพทย2ประจำบ7าน สาขาเวชศาสตร2ฉุกเฉิน
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑
วิทยาลัยแพทย2ฉุกเฉินแหNงประเทศไทย

แผนงานฝ*กอบรม รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดกิจกรรม
และการจัดประสบการณ2 การเรียนรู7 (มคว.๒)
ของหลักสูตรฝ*กอบรมแพทย2ประจำบ7านเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู7ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา เวชศาสตร2ฉุกเฉิน (Emergency medicine)
ภาควิชาเวชศาสตร2ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร2 มหาวิทยาลัยเชียงใหมN

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน
(ภาษาอังกฤษ) University Residency Training in Emergency Medicine
ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรู>ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Emergency Medicine
ชื่อยmอ
(ภาษาไทย) ว.ว.สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Emergency medicine
หนNวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm
วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย

๑. ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแล
วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย
๒. พันธกิจของหลักสูตรการฝ*กอบรม
ความเปfนมา
เวชศาสตร9ฉุกเฉิน เปpนแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่ต>องอาศัยความรู>ทางเวชกรรม
อยmาง กว>างขวาง มีการบูรณาการองค9ความรู>เวชวิทยาการสาขาตmาง ๆ ประกอบกับวิทยาการบริหารจัดการ
รวมถึง ความสามารถในการทำหัตถการตmาง ๆ ในการดูแลผู>ปuวยที่มีภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล
เพือ่ ให>ได> ประโยชน9สูงสุด ทั้งในสถานการณ9ปกติ และในกรณีสาธารณภัยตmาง ๆ
นอกจากความรู>และทักษะดังกลmาวแล>ว แพทย9ฉุกเฉินควรมีความสามารถด>านอื่น ๆ ที่สำคัญได>แกm
การ เรียนรู>อยmางตmอเนื่อง การวิจัยเพื่อสร>างองค9ความรู> การสื่อสารและปฏิสัมพันธ9 การทำงานเปpนทีม การ
บริหาร จัดการ ความรู>ความเข>าใจในระบบสุขภาพ และกระบวนการคุณภาพตmาง ๆ ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบ จริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดีตmอผู>ปuวย ผู>รmวมงานและองค9กร นอกจากบทบาทในการดูแล
รักษาผู>ปuวยฉุกเฉินแล>ว แพทย9 ฉุกเฉินยังมีบทบาทที่สำคัญตmอระบบบริการสาธารณสุขอีกประการหนึ่ง คือ
เปpนปากทางที่บุคคลเข>าสูmระบบบริการ สาธารณสุขอื่น ๆ ได>อยmางเหมาะสม ดังนั้นการสร>างเสริมงานเวช
กรรมฉุกเฉินให>เข>มแข็งจะชmวยลดคmาใช>จmายใน ระบบบริการสาธารณสุขโดยไมmจำเปpนลงได>มาก
ทั้งนี้ความต>องการแพทย9ฉุกเฉินเพื่อไปปฏิบัติงานในระบบการแพทย9ฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลและ
ระบบ การดู แ ลผู > ป u ว ยกm อ นถึ ง โรงพยาบาล รวมถึ ง ในกรณี เ กิ ด ภั ย พิ บ ั ต ิ ต m า ง ๆ ในปz ๒๕๖๐ กระทรวง
สาธารณสุข ได>กำหนด นโยบายของกระทรวงฯ ต>องการให>มีแพทย9ฉุกเฉิน ๒.๔ คนตmอประชากร ๑๐๐,๐๐๐
คน (โดยในปz ๒๕๖๐ มี ประชากรทั้งหมดประมาณ ๖๕,๙๓๑,๐๐๐ คน ดังนั้นจึงต>องการแพทย9ฉุกเฉิน
ประมาณ ๑,๕๘๐ คน) ในป…จจุบันมี แพทย9ฉุกเฉินประมาณ ๗๐๐ คน ทั่วประเทศ รับราชการในกระทรวง
สาธารณสุขประมาณ ๑๗๐ คน ดังนั้นการ เพิ่มการผลิตวุฒิแพทย9ฉุกเฉิน และการธำรงรักษาให>แพทย9ฉุกเฉิน
อยูmในระบบฯ จึงมีผล ตmอระบบการสาธารณสุขในประเทศ
การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย เริ่มดำเนินการในประเทศไทยเป็น
ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๔๗ ภายใต้การกำกับดูแลของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มาจาก
ตัวแทนของราชวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมกันร่างหลักสูตรการ ฝึกอบรมฉบับแรกข้ึนในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังท่ี ๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังที่ ๒ เมื่อมี
การจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ในปี ๒๕๕๙ จึงมีการถ่ายโอนอำนาจความรับผิดชอบมาอยู่
ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเป็นต้นมา

การเรี ย นการสอนแพทย9 ป ระจำบ> า น สาขาเวชศาสตร9 ฉ ุ ก เฉิ น เริ ่ ม ขึ ้ น ในการศึ ก ษา ๒๕๔๘
คื อ เริ ่ ม ในวั น ที ่ ๑ มิ ถ ุ น ายน ๒๕๔๘ โดยมี ค ณะกรรมการกำกั บ ดู แ ล การฝ3 ก อบรมแพทย9 ป ระจำบ> า น
ส า ข า เ ว ช ศ า ส ต ร 9 ฉ ุ ก เ ฉ ิ น ต า ม ค ำ ส ั ่ ง ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร 9 ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ ช ี ย ง ใ ห มm
เปpนผู>จัดทำหลักสูตรการฝ3กอบรมและ บริหาร ดำเนินการกิจกรรม การฝ3กอบรมให>สอดคล>องกับหลักสูตร
รวมทั้งจัดตารางเวลาการหมุนเวียนการฝ3กอบรม อยmางเหมาะสม และกำกับดูแล ระบบประกัน คุณภาพ
ของหลั ก สู ต รการฝ3 ก อบรม ประสาน งานกั บ ภาควิ ช าตm า ง ๆ หนm ว ยงานภายใน และภายนอก
คณะแพทยศาสตร9 ที่เกี่ยวข>อง โดยคณะกรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหนmง ๒ ปz โดยที่ประชุม คณะ
กรรมการประจำคณะ แพทยศาสตร9 ครั ้ ง ที ่ ๑๔/๒๕๔๘ ในวั น ที ่ ๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๘ ได> เ ห็ น ชอบ
ให>ภาควิชาเวชศาสตร9ครอบครัว เปpนต>นสังกัดของ อาจารย9เวชศาสตร9ฉุกเฉิน ที่ดำเนินการเรียนการสอนใน
หลั ก สู ต รการฝ3 ก อบรมแพทย9 ประจำบ> า นสาขาเวชศาสตร9 ฉ ุ ก เฉิ น โดยการดำเนิ น งานตm า ง ๆ
เรื่องหลักสูตรการเรียน การสอน ยังเปpนอำนาจ หน>าที่ของคณะกรรมการ
กำกับดูแลการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉินเชmนเดิมนั้น ภาควิชาเวชศาสตร9ครอบครัว
จึ ง ได> ข อจั ด ตั ้ ง หนm ว ยเวชศาตร9 ฉ ุ ก เฉิ น (Emergency Medicine Unit) ขึ ้ น เปp น หนm ว ยภายใน
ภาควิชาเวชศาสตร9ครอบครัว เปpนการภายในคณะฯ ในระยะแรกของการฝ3กอบรมรม การกำกับดูแลการ
ฝ3กอบรม อยูmภายใต>คณะกรรมการกำกับดูแลการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน คณะ
แพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm โดยมีอาจารย9จากภาควิชาตmาง ๆ มารmวมในการฝ3กอบรม จนกระทั่ง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั ง ที ่ ๑/๒๕๕๖ เมื ่ อ วั น ที ่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ9 ๒๕๕๖ ได> มีม ติ อนุ ม ั ติ
การปรับปรุงการแบmงงาน ในคณะแพทยศาสตร9 โดยให>จัดตั้ง ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน เปpนภาควิชาใหมm
ในคณะแพทยศาสตร9 และได> ป ระกาศ ในประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหมm เรื ่ อ ง การแบm ง หนm ว ยงาน
ในสmวนงานวิชา การและสmวนงานอื่น ๆ (ฉบับที่ ๙) ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ9 ๒๕๕๖
ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm ได>เห็นความสำคัญของ การ
ฝ3กอบรมหลักสูตรนี้ จึงได>จัดทำแผนงานฝ3กอบรม หลักสูตรการฝ3กอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา เวชศาสตร9ฉุกเฉิน (Emergency medicine) ขึ้นเพื่อผลิตวุฒิ
แพทย9ฉุกเฉิน ที่มีความรู>ความสามารถในการดูแลผู>ปuวยที่มีภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล ทั้งใน
สถานการณ9ปกติ และในกรณีสาธารณภัยตmาง ๆ มีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ มีเจตนารมณ9และเตรียมพร>อมที่จะเรียนรู>ตลอดชีวิต มีความเอื้ออาทรและใสmใจใน
ความปลอดภัยเพื่อการแก>ไขป…ญหาและการสmงเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู>ปuวยเปpนศูนย9กลาง บนพื้นฐานของ
การดูแลแบบองค9รวม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตmอเพื่อนรmวมงานรวมทั้งผู>ปuวยและญาติ ออกสูmสังคม เพื่อ
ปฏิบัติงานในศูนย9แพทยศาสตร9ชั้นคลินิก แหลmงฝ3กอบรมแพทย9เพิ่มพูนทักษะในกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
โรงพยาบาลทั่วไป โดยดำเนินการฝ3กอบรมที่คณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยเชียงใหมm เปpนหลัก ตาม
แนวทางของกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑)

วิสัยทัศน2 พันธกิจ
๒.๑ วิสัยทัศน2ของหลักสูตร
เปpนหลักสูตรผลิตวุฒิแพทย9ฉุกเฉิน ที่มีความสามารถครบถ>วนทั้งด>านความรู> ทักษะ และมีเจตคติ
ที่ดี สามารถพัฒนาตนเองอยmางตmอเนื่องได>ในอนาคต
๒.๒ พันธกิจของหลักสูตร
หลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm ประกอบด>วย
แผนการฝ3กอบรม ๒ แผน คือ
แผน ก สำหรับแพทย9ประจำบ>านที่มีต>นสังกัดจากหนmวยงานของภาครัฐ ที่เปpนศูนย9แพทยศาสตร9
ชั้นคลินิก แหลmงฝ3กอบรมแพทย9เพิ่มพูนทักษะในกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งโรงพยาบาลทั่วไป
แผน ข สำหรับแพทย9เพิ่มพูนทักษะ ที่ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน เพื่อคัดเลือกเปpนอาจารย9ในภาควิชาฯ ในอนาคต
พันธกิจของหลักสูตรการฝ3กอบรมทั้งสองแผน คือ
๑) ผลิตวุฒิแพทย9ฉุกเฉิน ตามเกณฑ9มาตรฐานผู>มีความรู>ความชำนาญในการประกอบ
วิ ช าชี พ เวชกรรมสาขาเวชศาสตร9 ฉ ุ ก เฉิ น ของแพทยสภา เพื ่ อ สามารถนำความรู>
ความสามารถ ด>านทักษะและวิชาการ ในฐานะวุฒิแพทย9ฉุกเฉิน ไปประกอบวิชาชีพ
ให> บ ริ ก ารผู > ป u ว ยฉุ ก เฉิ น อยm า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะสมกั บ สถานการณ9 และ
สภาพแวดล>อม
๒) ผลิตวุฒิแพทย9ฉุกเฉิน ที่มีความสามารถในการสร>างผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ซึ่งเปpนที่
ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยมีข>อกำหนดสำหรับแผน ข เพิ่มเติมคือ งานวิจัย
ของหลักสูตรแผน ข. ต>องได>รับการยอมรับให>ตีพิมพ9ในวารสารระดับชาติหรือ นานาชาติ
ที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ9การพิจารณา
วารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพรmผลงานวิชาการ ภายใน ๑ ปz หลังจากสำเร็จการ
ฝ3กอบรม
๓. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝ*กอบรม
แพทย9ที่จบการฝ3กอบรมเปpนวุฒิแพทย9ฉุกเฉิน ต>องมีคุณสมบัติและความรู> ความสามารถขั้นต่ำตามที่
กำหนดไว>ใน เกณฑ9หลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความชานาญใน การ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ ปz ๒๕๖๑ เป‹าประสงค9หลักในแตmละ
ร ะ ด ั บ (Milestone) ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง Accreditation council for graduated medical education
(ACGME) โดยแพทย9ที่สำเร็จการฝ3กอบรมต>องมีคุณสมบัติ และความรู>ความสามารถขั้นต่ำตามสมรรถนะหลัก

ที่วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทยกำหนดไว> รวมถึง รายละเอียดทั้ง ๖ สมรรถนะ ดังตmอไปนี้ (ภาคผนวก
๔)
๓.๑ การบริบาลผู-ป/วย (patient care, PC)
ก. สามารถให>การตรวจรักษาเพื่อให>พ>นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉินเพื่อให>ผู>ปuวยมีเสถียรภาพ
(stabilization) รวมถึงทักษะการชmวยฟ“”นคืนชีพในทุกกลุmมอายุ ในด>านตmาง ๆ อยmางครบถ>วน PC1
ข. มีทักษะการซักประวัติและตรวจรmางกายที่ตรงประเด็น เพื่อให>ได>ข>อมูลที่สำคัญ ในบริบทที่
มีความจำกัดตmาง ๆ รวมถึงการสmงตรวจและแปลผลทางห>องปฏิบัติการ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยก โรค
และการวางแผนรักษาที่เหมาะสม PC2
ค. สามารถสังเกตอาการและการประเมินซ้ำ รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัย และการ
รักษาตามข>อมูลที่ได>ใหมm สามารถตัดสินใจจำหนmายผู>ปuวยจากห>องฉุกเฉินอยmางเหมาะสม PC3
ง. สามารถทำงานในลักษณะของพหุภารกิจได> PC4
จ. ทักษะการทำหัตถการฉุกเฉิน เชmน การดูแลบาดแผล การเปšดหลอดเลือด (vascular
access) การตรวจคลื่นความถี่สูงในการวินิจฉัยแบบตรงเป‹า (goal-directed ultrasound) การดูแล
ทางเดินหายใจ ในผู>ปuวยกลุmมตmาง ๆ อยmางเหมาะสม รวมถึงผู>ปuวยที่ไมmให>ความรmวมมือ ผู>ปuวยที่มีความ
เสี่ยงสูง มีระบบไหลเวียนโลหิตไมmคงที่ เปpนต>น โดยหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะทำให> เกิดภาวะแทรกซ>อน
และตระหนักถึงผลลัพธ9และภาวะแทรกซ>อนที่อาจเกิดขึ้น PC5

MK)

๓.๒ ความรู-และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (medical knowledge and procedure skills,
ก. มีความรู>วิทยาศาสตร9การแพทย9พื้นฐานที่เกี่ยวข>องกับเวชศาสตร9ฉุกเฉิน เชmน หลักการทาง
วิทยาศาสตร9การแพทย9พื้นฐานของรmางกายและจิตใจ หลักการเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน ความรู>ทาง
คลินิกเกี่ยวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิด
โรค ยาที่ใช>รักษา เปpนต>น MK1
ข. ความเชี่ยวชาญในด>านเวชศาสตร9ฉุกเฉินเพิ่มเติม เชmน ความรู>ด>านเวชศาสตร9ภัยพิบัติ
(Disaster medicine) การลำเลี ย งผู > ป u ว ยรวมถึ ง การลำเลี ย งผู > ป u ว ยทางอากาศ (Aeromedical
transportation) ความรู>ด>านพิษวิทยา (Emergency toxicology) ความรู>ด>านโรคและภาวะที่เกิด
จากสิ่งแวดล>อม ทักษะในการตรวจประเมินผู>ปuวยด>วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Emergency
Ultrasound life support) ความรู>ด>านการแพทย9ในถิ่นทุรกันดาร (Wilderness medicine) เปpน
ต>น MK2
๓.๓ ทักษะระหวXางบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication,ICS)

ก. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ9ระหวmางบุคคล (ผู>รmวมงาน ผู>ปuวยและญาติ) ได>อยmางมี
ประสิทธิภาพ
ข. ทักษะในการนาเสนอทางวิชาการตmาง ๆ และการถmายทอดความรู>ไปยังผู>อื่น
ค. เปpนผู>นำทีมในการให>การบริบาลโดยมีผู>ปuวยเปpนจุดศูนย9กลาง
๓.๔ การเรี ย นรู- แ ละการพั ฒ นาจากฐานการปฏิ บ ั ติ (practice-based learning and
improvement, PBLI)
โดยสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ หรือทำงานเปpนทีมได> มีความสามารถปรับตัว และพัฒนา
สมรรถภาพของตนเอง ในด>านตmอไปนี้
ก. ระบบงานในแผนกฉุกเฉิน
ข. การเรียนรู>ด>วยตนเอง
ค. การดูแลผู>ปuวย
ง. การทำวิจัย
จ. การจดบันทึกข>อมูลทางการแพทย9
๓.๕ ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism, PF)
ก. มีความเมตตา กรุณา เคารพผู>อื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร9
ข. มีความรับผิดชอบตmอผู>ปuวย สังคม วิชาชีพ และตmอตนเอง
๓.๖ การทำเวชปฏิบัตใิ ห-สอดคล-องกับระบบสุขภาพ (systems-based practice, SBP)
ก.มีความรู>เกี่ยวกับบทบาทของการแพทย9ทางเลือกระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุข
ของชาติ
ข. ความรู>เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เชmน ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข>าราชการ เปpนต>น ความรู>เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และ
กระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ดูแล
รักษา การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
ค. ความรู>เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เชmน นโยบายการใช>ยาระดับชาติ บัญชี
ยาหลักแหmงชาติ การใช>ยาอยmางสมเหตุผล เปpนต>น
ง. ความรู>เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย9หลักการบริหารจัดการตmาง ๆ

๔. แผนงานฝ*กอบรม
กรอบโครงสร-างของการฝyกอบรม
การฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน ในหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm เปpนไปตาม เกณฑ9การ
ฝ3กอบรมแพทย9ประจาบ>านที่แพทยสภา และวิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทยกำหนด ผู>สมัครเข>ารับ
การฝ3กอบรมต>องมีความรู>ด>านวิทยาศาสตร9การแพทย9พื้นฐานและความร>ูพื้นฐานด>านเวชกรรม ฉุกเฉิน
รวมถึงทักษะและเจตคติที่ดีตmองานด>านเวชกรรมฉุกเฉินจากการศึกษาในระดับกmอนปริญญา รวมถึงผmานการ
เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ9ของแพทยสภาอยmางน>อย ๑ ปz ทั้งแผนการฝ3กอบรม แผน ก และแผน ข
แพทย9ประจำบ>านในหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm ต>องผmานการประเมินตามเกณฑ9สมรรถนะ
ทั้ง ๖ ด>านในระดับที่ ๓ กmอน จบการฝ3กอบรม เพื่อเข>ารับการสอบประเมินตามหลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9
ประจาบ>านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความ ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน
รวมถึงปลูกฝ…งทัศนคติที่ดีตmอการศึกษาตmอเนื่อง การ ผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัย เพื่อให>เปpนวุฒิ
แพทย9ฉุกเฉินที่มีสมรรถนะในระดับที่ ๔ ตmอไป ทั้งแผนการฝ3กอบรม แผน ก และ แผน ข ดังแผนภูมิที่ ๑.
แสดงกรอบโครงสร>างการฝ3กอบรม

แผนภูมทิ ี่ ๑. แสดงกรอบโครงสร7างของการฝ;กอบรม

กรอบโครงสร-างหลักสูตร
กรอบโครงสร>างหลักสูตร ใช>หลักการของ เกณฑ9หลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9ประจาบ>านเพื่อ วุฒิบัตร
แสดงความรู>ความชานาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ฉบับ ปรับปรุงครั้งที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผmานการจัดทำ โดยคณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบสาขาเวช ศาสตร9ฉุกเฉิน โดยกำหนด
คุณลักษณะที่เชื่อถือได> (Entrustable professional activity) ของวุฒิแพทย9ฉุกเฉินจานวน ๔ เรื่อง และ
จำแนกเปpนเป‹าประสงค9 หลักในแตmละระดับ (Milestones) ตามสมรรถนะ ทั้ง ๖ ด>าน ตามภาคผนวก ๓ ดัง
แผนภูมิแสดงกรอบโครงสร>างหลักสูตร

แผนภูมิที่ ๒ แสดงกรอบโครงสร7างหลักสูตร

๔.๑ วิธีการให7การฝ*กอบรม
ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm ได>ออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐาน
การเรียนรู>รmวมกับการปฏิบัติงานจริง (experiential learning) เน>นการฝ3กอบรมโดยใช>การปฏิบัติเปpนฐาน
(Practical-based training) มีแพทย9ประจำบ>านผู>เข>ารับการฝ3กอบรม เปpนศูนย9กลางของการเรียนรู> คำนึงถึง
ศักยภาพและการเรียนรู>ของผู>รับการฝ3กอบรม (Trainee-centered) และปฏิบัติงานภายใต>หลักความเทmาเทียม
(Principle of equality) ภายใต> คำแนะนำและการ กำกั บดู แล (Supervision) ของอาจารย9 ตามแผนการ
ฝ3กอบรม และให>ข>อมูลป‹อนกลับ (Feedback) อยmางสม่ำเสมอ
ก. การบริบาลผู-ป/วย (patient care)

แพทย9ประจำบ>านที่รับการฝ3กอบรมจะทำการฝ3กดูแลรักษาผู>ปuวยโดยมีอาจารย9คอยควบคุมและรmวม
ประเมินผู>ปuวยทุกเวร แพทย9ประจำบ>านแตmละชั้นปzจะได>รับมอบหมายและถูกประเมินความรับผิดชอบด>าน
ตmาง ๆ และทักษะการดูแลผู>ปuวยดังนี้
แพทย9ประจำบ>านปzที่ ๑ สามารถดูแลผู>ปuวยฉุกเฉินได>ในกรณีที่มีความซับซ>อนไมmมาก สามารถบริหาร
จัดการผู>ปuวยอยmางเหมาะสมได>เปpนราย ๆ ทำหัตถการภายใต>การควบคุมของอาจารย9 หรือแพทย9ประจาบ>าน
ชั้นปzที่สูงกวmา
แพทย9ประจำบ>านปzที่ ๒ สามารถดูแลผู>ปuวยที่มีความซับซ>อนมากขึ้น สามารถบริหารจัดการห>อง
ฉุกเฉินที่เริ่มมีความวุmนวายได> ทำหัตถการที่พบบmอยได>อยmางคลmองแคลmว สามารถปฏิบัติการดูแลผู>ปuวยนอก
โรงพยาบาลได>
แพทย9ประจำบ>านปzที่ ๓ สามารถดูแลผู>ปuวยที่มีความซับซ>อนมากและพบไมmบmอยได>ด>วยตนเอง บริหาร
จัดการห>องฉุกเฉินที่มีความวุmนวายได> สามารถแก>ไขป…ญหาเบื้องต>น วางแผนการรักษา จำหนmายผู>ปuวยได>เปpน
อยmางดี รวมทั้งสามารถควบคุมดูแลแพทย9ประจำบ>านชั้นปzอื่นในการทาหัตถการได> เปpนผู>นำในการปฏิบัติการ
ชmวยฟ“”นคืนชีพได>อยmางดี สามารถเปpนแพทย9อานวยการได>เปpนอยmางดี
ภาควิชาฯ จัดให>มีการฝ3กปฏิบัติการทางคลินิกดังตmอไปนี้
๑. การฝ3 ก อบรมเวชปฏิ บ ั ต ิ ฉ ุ ก เฉิ น ภาควิ ช าฯ จั ด ให> ผ ู > เ ข> า รั บ การฝ3 ก อบรมได> ห มุ น เวี ย นให> มี
ประสบการณ9ในการดูแลบำบัดรักษาผู>ปuวยฉุกเฉินที่แผนกฉุกเฉิน และติดตามผลลัพธ9การดูแลรักษา ผู>ปuวย
ดังกลmาวที่โรงพยาบาลของสถาบันฝ3กอบรมหลัก สถาบันฝ3กอบรมรmวม และสถาบันฝ3กอบรม สมทบ หรือ
สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร รวมตลอดหลักสูตร ๘๐ สัปดาห9 (รายละเอียด ตามตารางที่ ๑) โดย
ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู>ปuวยฉุกเฉินในห>องฉุกเฉิน ในความควบคุมของอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมเฉลี่ยไมmน>อยกวmา
๓๒ ชั่วโมงตmอสัปดาห9 และไมmเกิน ๔๘ ชั่วโมงตmอสัปดาห9ทั้งนี้ กำหนดให> ขณะปฏิบัติงานที่แผนกฉุกเฉิน ผู>เข>า

รับการฝ3กอบรมไมmควรมีการทำงานในแตmละวันติดตmอกันเกินกวmา ๑๒ ชั่วโมง รวมทั้งจัดให>มีวันพักอยmางน>อย
เฉลี่ย ๑ วันตmอสัปดาห9
๒. การฝ3กอบรมเวชบำบัดวิกฤต สถาบันฝ3กอบรมต>องจัดให>ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมได>ปฏิบัติงานเวช
บำบัด วิกฤตทั้งทางกุมารเวชศาสตร9 ศัลยศาสตร9 และอายุรศาสตร9 รวมทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือด และ
ระบบการหายใจ รวมตลอดหลักสูตร ๑๘ สัปดาห9 (รายละเอียดตามตารางที่ ๑) เพื่อให>มีความรู> ทักษะและเจต
คติในการ ดูแลรักษาผู>ปuวยในภาวะวิกฤติ
๓. การฝ3กอบรมด>านอำนวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย9 และการฝ3กอบรมผู>เข>ารับการ
ฝ3กอบรมจะต>องได>รับการฝ3กอบรมให>มีความรู> ทักษะ และเจตคติในการอานวยการและสั่งการ ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย9 รวมทั้งลำเลียงผู>ปuวยเฉียบพลันในการสmงตmอระหวmางสถานพยาบาล และ ต>องผmานการอบรม
จนได>รับประกาศนียบัตรการอานวยการการแพทย9ฉุกเฉินและประกาศณียบัตร การสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย9ของวิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการ ฝ3กอบรมตลอดหลักสูตร ๘
สัปดาห9
๔. การฝ3กอบรมในรายวิชาเลือก โดยสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกตmาง ๆ ตามข>อกำหนดของ มคว.๑
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑
ทั้งนี้ตารางการหมุนเวียนฝ3กปฏิบัติงานของแพทย9ประจำบ>าน จะสอดคล>องตาม มคว.๑ ที่วิทยาลัย
แพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทยได>กำหนดไว> รายละเอียดแสดงใน ตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑. แสดงการหมุนเวียนฝ3กปฏิบัติงานของแพทย9ประจำบ>าน ตามแผนงานฝ3กอบรม เปpนเวลา ๓ ปz

ปzที่หมุนเวียน
ฝ3กอบรม
๑

๒

สถานที่ฝ3กอบรม
ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน :
ห>องฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมm
ภาควิชาศัลยศาสตร9 : Trauma unit
ภาควิชาศัลยศาสตร9 : Neuro surgery
ภาควิชาสูติศาสตร9นรีเวชวิทยา : OB-Gyne
ภาควิชาสูติศาสตร9นรีเวชวิทยา : ultrasound in OB-Gyne
ภาควิชาออร9โธปšดิกส9
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร9 : OPD
Critical care: CCU
Critical care: ICU- medicine
Critical care: ICU- surgery
Critical care: ICU- Pediatric/Newborn
Vacation
รวมปz ๑
ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน :
ห>องฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมm
ห>องฉุกเฉิน ในสถาบันฝ3กอบรมหลัก ที่ วฉท.รับรอง
ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน :
พิษวิทยาคลินิก
ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน:
หนmวยบริการการแพทย9ฉุกเฉิน (EMS ในคณะแพทย9)
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาจิตเวช
ภาควิชา โสต ศอ นาสิก
ภาควิชา จักษุวิทยา
ภาควิชา นิติเวชวิทยา
Vacation
รวม ปz ๒

จำนวนสัปดาห9ที่
หมุนเวียน
๑๖
๓
๒
๒
๒
๓
๓
๒
๘
๔
๒
๔
๑
๕๒
๒๘
๔
๒
๔
๔
๒
๒
๒
๓
๑
๕๒

ตารางที่ ๑. (ตmอ) แสดงการหมุนเวียนฝ3กปฏิบัติงานของแพทย9ประจำบ>าน ตามแผนงานฝ3กอบรม เปpนเวลา ๓ ปz

๓

ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน :
ห>องฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมm
ห>องฉุกเฉิน ในสถาบันฝ3กอบรมหลัก ที่ วฉท.รับรอง
สถาบันฝ3กอบรมที่มีระบบบริการการแพทย9ฉุกเฉิน
(EMS นอกคณะแพทย9)
ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน : การบริหารจัดการองค9กร
(ER administrative) *
Elective: ในคณะแพทย9
Elective: นอกคณะแพทย9
รวมปz ๓
รวม ๓ ชั้นปz

๒๘
๔
๔
๒
๒
๑๒
๕๒
๑๕๖

* สำหรับแพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมแผน ข. หัวข>อนี้จะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่องการเรียนการสอน ด>วย
ข. ความรู-และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (medical knowledge and skills)

แพทย9ประจำบ>านปzที่ ๑ มีตารางเรียนวิทยาศาสตร9การแพทย9พื้นฐานประยุกต9 (correlated basic
medical science)
แพทย9ประจำบ>านปzที่ ๑, ๒, ๓ มีตารางเรียนและปฏิบัติงานในห>องฉุกเฉิน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข>องใน
รายวิชาเลือก
การฝ3กอบรมตามหลักสูตรประมวลการกู>ชีพขั้นสูง ได>แกm
๑ การกู>ชพี ขั้นสูงในด>านหัวใจ (advanced cardiac life support)
๒ การกู>ชีพขั้นสูงด>านกุมารเวชกรรม (Pediatric advanced life support)
๓ การกู>ชีพขั้นสูงด>านการบาดเจ็บ (Advanced trauma life support)
๔ การชmวยผู>บาดเจ็บกmอนถึงโรงพยาบาล (Prehospital trauma life support)
๕ การกู>ชีพขั้นสูงได>ด>านการได>รับพิษ (Toxicology/Hazmat life support)
๖ การทำเวชหัตถการในภาวะฉุกเฉินของวิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย (TCEP:
Resuscitative procedure course)
โดยในข>อ ๑ - ๔ ทางคณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมmเปpนผู>ดำเนินการจัดการฝ3กอบรมให>
สmวนข>อ ๕.๕ และข>อ ๕.๖ แพทย9ประจำบ>านจะต>องเข>ารับการฝ3กอบรมจากหลักสูตรที่วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉิน
แหmงประเทศไทยเปpนผู>ดำเนินการ
แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปz ทุกคนให>เข>ารmวมกิจกรรมทางวิชาการ เว>นแตmอยูmในระหวmางปฏิบัติงานที่
ได>รับมอบหมาย หรือติดภารกิจสำคัญอื่นที่ได>รับมอบหมายจากอาจารย9 ซึ่งจัดให>มีทุกวันอังคารบmาย และ

พฤหัสเช>ารวมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข>องกับการฝ3กอบรมโดยเฉลี่ย ๖ ชั่วโมงตmอสัปดาห9 ประกอบด>วยกิจกรรม
ดังตmอไปนี้
๑) การประชุมบรรยาย/นำเสนอทางวิชาการ
๒) การประชุมทบทวนวารสารทางวิชาการ
๓) การประชุมเสนอเหตุการณ9เวชกรมมอันไมmพึงประสงค9 ซึ่งรวมถึงภาวะแทรกซ>อน และการ
เสียชีวิต (adverse medical events, morbidity and mortality conferences)
๔) การประชุมทบทวนการกู>ชีพ(cardiopulmonary resuscitation conference)
๕) ประชุมสัมมนาการบริหาร (administrative seminars)
๖) การประชุมวิจัย(research meeting)
๓) ทักษะระหวXางบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication)
แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปzมีการ
• เรียนรู>เกี่ยวกับทักษะการปฏิสัมพันธ9 และการสื่อสาร
• ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย9 หรือแพทย9ประจำบ>านรุmนหลัง ตามความเหมาะสม
• นำเสนอข>อมูลผู>ปuวย และอภิปรายป…ญหาในกิจกรรมวิชาการ
ง. ความเปzนนักวิชาชีพ (professionalism)
แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปzต>อง
• เข>ารmวมกิจกรรมการให>ความรู>ทางด>านบูรณาการทางการแพทย9
• พัฒนาตนเองให>มีเจตคติที่ดีระหวmางการปฏิบัติงานดูแลผู>ปuวย โดยผmานการอบรมการให>
คำปรึกษาผู>ปuวย การแจ>งขmาวร>าย
จ. การเรียนรู-และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (practice-based learning and
improvement)
แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปzต>อง
• ต>องทำผลงานวิจัย ได>แกm งานวิจัยต>นแบบ (original research project) โดยเปpนผู>วิจัยหลัก
หรือผู>นิพนธ9หลักอยmางน>อย ๑ ฉบับ
• บันทึกข>อมูลในเวชระเบียนให>ถูกต>องสมบูรณ9
ฉ. การทำเวชปฏิบัติให-สอดคล-องกับระบบสุขภาพ (system-based practice)
แพทย9ประจำบ>านทุกชั้นปz ได>รับการฝ3กอบรม เกี่ยวกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล patient
safety, กระบวนการคุณภาพตmาง ๆ และมีสmวนรmวมในการดำเนินการด>านคุณภาพของภาควิชา เปpน
ประจำทุกเดือน รวมทั้งมีการฝ3กอบรมเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพของชาติการใช>ยาและทรัพยากร
ตmาง ๆ อยmาง สมเหตุสมผล และเหมาะสมกับบริบทของระบบสาธารณสุขของประเทศ

๔.๒ เนื้อหาการฝ*กอบรม/หลักสูตร
๑. ความรู-พื้นฐานของเวชศาสตร~ฉุกเฉิน และโรคหรือภาวะของผู-ป/วย แบmงเปpน ๓ ระดับดังนี้
ระดับที่ ๑ เชี่ยวชาญ (mastery) โรค หรือภาวะที่ต>องมีความรู>ความชำนาญ และทักษะเวช กรรมที่
เกี่ยวข>องอยmางลึกซึ้ง เนื่องจากอาจมีภาวะคุกคามตmอชีวิต สถานการณ9วิกฤติเวลา ที่หากไมmได>รับการแก>ไข
อยmางทันทmวงทีแล>ว ผู>ปuวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได>สูงมาก แพทย9ประจำบ>านจะต>องดูแลรักษาได>ด>วยตนเอง
ระดับที่ ๒ ชำนาญ (proficiency) ต>องมีความรู>ความชำนาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวข>อง กับเรื่อง
ดังกลmาวเปpนอยmางดี เนื่องจากอาจมีภาวะฉุกเฉิน ที่ต>องได>รับการรักษาอยmางรวดเร็ว มิฉะนั้นอาจกmอให>เกิด
อาการที่รุนแรงขึ้น หรือมีภาวะแทรกซ>อนตามมา อาจสmงผลให>เสียชีวิต พิการ หรือเจ็บปuวยเรื้อรังในระยะยาว
ซึ่ง แพทย9ประจาบ>านควรดูแลรักษาได> ภายใต>การควบคุมของอาจารย9
ระดับที่ ๓ คุ>นเคย (familiarity) ควรมีความรู>ความชำนาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลmาวพอสมควร เนื่องจากเปpนภาวะที่ไมmฉุกเฉิน สามารถรองรับการบำบัดรักษาในวันทำการปกติได> โดยไมm
กmอให>เกิดอาการรุนแรงขึ้น หรือภาวะแทรกซ>อนตามมา ซึ่งแพทย9ประจำบ>านอาจดูแลรักษาได> หรือสามารถ
เรียนรู> โดยการศึกษาด>วยตนเอง หรือฟ…งบรรยายและสถาบันฝ3กอบรมควรจัดให>มีการเรียนรู>โรคในกลุmมนี้
อยmางพอเพียง
รายละเอียดของขอบเขตความรู>ของวิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน กำหนด ใน มคว. ๑ รายละเอียดดังแสดง
ในภาคผนวก ๔
๒. หัตถการทางเวชศาสตร~ฉุกเฉิน แบmงเปpน
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย9ประจำบ>านต>องทำได>ด>วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย9ประจำบ>านควรทำได> (ทำภายใต>การดูแลของผู>เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย9ประจำบ>านอาจทำได> (ชmวยทำหรือได>เห็น)
แพทย9ประจำบ>านทุกคนจะต>องผmานการฝ3กอบรมหลักสูตร emergency resuscitative procedure
ที่ทาง วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทยได>จัดทำขึ้น นอกจากนี้ ภาควิชา ฯ จะจัดให>มี cadaveric
workshop สำหรับแพทย9ประจำบ>าน เปpนประจำทุก ๒ ปzเพื่อให>แพทย9ประจำบ>านทุกทmานได>มีโอกาสฝ3ก
หัตถการที่มีโอกาสได>ปฏิบัติจริงกับผู>ปuวยได>น>อย และมี workshop เสริมสำหรับแพทย9ประจำบ>านเชmน
Ultrasound workshop, Ventilator workshop, Disaster Simulation (ThaiSIM) เปp น ประจำทุ ก ปz และ
แพทย9 ป ระจำบ> า นจะมี ส m ว นในการเปp น ผู > ช m ว ยวิ ท ยากร ในการสอนหั ต ถการทางเวชศาสตร9 ฉ ุ ก เฉิ น กั บ
Emergency nurse practitioner (ENP) ที่ทางโรงพยาบาลได>จัดการฝ3กอบรมรmวมกับฝuายการพยาบาล ทุกปz

รายละเอียดหัตถการตmาง ๆ จะเปpนตามที่ระบุใน มคว.๑ เมื่อสำเร็จการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน
ต>องมีความรู> ความสามารถ ระบุข>อบmงชี้ ขั้นตอนวิธีทำ ภาวะแทรกซ>อนที่อาจเกิดขึ้น และได>มีประสบการณ9ใน
การปฏิบัติเวชหัตถการตามระดับที่ วฉท. กาหนด โดยอาจเปpนการฝ3กปฏิบัติกับหุmนจำลอง หรือ การสังเกตการ
ปฏิบัติเวชหัตถการโดยผ>ูเชี่ยวชาญ หรือ การ ชmวยปฏิบัติเวชหัตถการ หรือ สามารถทำเวชหัตถการฉุกเฉินได>
ด>วยตนเอง หรือ สอนให>ผู>อื่นทำได>อยmางถูกต>อง ได>อยmางน>อยตามจำนวนครั้งที่ วฉท. กำหนด รายละเอียด
แสดงดัง ภาคผนวก ๕
๓. การทำวิจัย
ขั้นตอนการทำงานวิจัย เพื่อวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน แพทย9ประจำบ>านต>องทำงานวิจัย
ต>นแบบ (original research project) โดยเปpนผู>วิจัยหลัก หรือผู>นิพนธ9 หลักอยmางน>อย ๑ ฉบับ ซึ่งอาจเปpน
การศึกษาวิจัยทางเวชกรรม การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด การศึกษาวิจัย เชิงระบบในการควบคุมภาวะ
ฉุกเฉิน หรือการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการระบบการแพทย9ฉุกเฉิน ทั้งนี้งานวิจัย ดังกลmาวต>องประกอบด>วย
หัวข>อหลักได>แกm
๑. การทบทวนวรรณกรรม
๒. จุดประสงค9ของการวิจัย
๓. วิธีการวิจัย
๔. ผลการวิจัย
๕. การวิจารณ9ผลการวิจัย
๖. บทคัดยmอ รวมทั้งนำเสนอผลงานดังกลmาวเปpนลายลักษณ9อักษรให>คณะอนุกรรมการ ฝ3กอบรมและ
สอบฯ พิจารณา
เนื่องจากความสามารถในการทำวิจัยด>วยตนเองเปpนสมรรถนะหนึ่งที่แพทย9ประจำบ>านเวชศาสตร9
ฉุกเฉิน ต>องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ9เปpนองค9ประกอบ
หนึ่งของการ ประเมินคุณสมบัติผู>ที่จะได>รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝ3กอบรม
คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เปpนผลงานที่ริเริ่มใหมm หรือเปpนงานวิจัยที่ใช>แนวคิดที่มีการศึกษามากmอนทั้งในและ ตmางประเทศ
แตmนำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของคณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm
๒. แพทย9ประจำบ>าน ควรผmานการอบรมด>านจริยธรรมการวิจัยในคน และ/หรือ good clinical
practice (GCP) โดยมีอาจารย9ที่ปรึกษาดำเนินงานวิจัย ที่ผmานการอบรม good clinical practice (GCP)
ทุกคน
๓. งานวิจัยทุกเรื่องต>องได>รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของคณะแพทยศาสตร9
มหาวิทยาลัยเชียงใหมm
๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดำเนินภายใต>ข>อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต>องและเหมาะสม
กับคำถามวิจัย

๕. สามารถใช>ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ9แตmในบทคัดยmอ
ต>องมีทั้งสองภาษา
กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปz (๓๖ เดือนของการฝ3กอบรม) ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้
เดือนที่ ประเภทกิจกรรม
๖
จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดตmออาจารย9ที่ปรึกษา
๙
จัดทำโครงรmางงานวิจัย
๑๒ สอบโครงรmางงานวิจัย
๑๓ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลmงทุนทั้ง ภายในและนอกสถาบัน (ถ>าต>องการ)
๑๘ เริ่มดำเนินการวิจัย
๒๖ วิเคราะห9ข>อมูลผลการวิจัย
๒๘ สรุปรmางรายงานการวิจัย ปรึกษาอาจารย9ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการนำเสนอที่ประชุมอาจารย9
๒๙ นำเสนอรายงานการวิจัยให> ที่ประชุมอาจารย9พิจารณารอบสุดท>าย
๓๐
สmงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ9
ทั้งนี้ สำหรับแพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมในแผน ข. กระบวนการตามกรอบการดำเนินวิจัยนี้ จะต>องมี
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร9 ให> “เทียบเทmาปริญญาเอก”กรณีนี้ผู>เข>า
อบรมจะต>องมีผลงานวิจัยโดยที่เปpนผู>วิจัยหลัก และมีมีลักษณะดังนี้
๑)

๒)
๓)

ผลงานวิจัยต>องได>รับการตีพิมพ9หรืออยmางน>อยได>รับการตอบรับให>ตีพิมพ9ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ9การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพรmผลงานทางวิชาการ ภายใน ๑ ปz หลังจากสำเร็จการฝ3กอบรม
ใช>ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยmอ
การตีพิมพ9ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยูmนอกเหนือประกาศของ TCI ให>เปpน
บทความที่ตีพิมพ9ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให>อยูmใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ
Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช>ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยmอและมีการ
ตีพิมพ9วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปz (วารสารเริ่มออกอยmางช>าในปz พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ.2006)

๔.๓ จำนวนระดับชั้นการฝ*กอบรม
มี ๓ ระดับชั้นการฝ3กอบรม โดยหนึ่งระดับชั้น เทียบเทmากับการฝ3กอบรมเต็มเวลาไมmน>อยกวmา ๑ ปz มี
ระยะเวลาในการฝ3กอบรม ๓ ปz (๑๕๖ สัปดาห9) มีการประเมินผลการฝ3กอบรมเปpนประจำทุก ๓ เดือน และมี
การจัดสอบเพื่อเลื่อนชั้นปz ระดับชั้นของการฝ3กอบรมมี ๓ ระดับชั้น ระยะเวลาในการฝ3กอบรมโดยทั่วไปใช>
เวลาในการฝ3กอบรมอยmางน>อย ๓ ปz

หากแพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม มีป…ญหาด>านสมรรถนะที่ยังไมmผmานคุณลักษณะที่เชื่อถือได>ตามเกณฑ9
หลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือได>รับการลงโทษทางวินัยตั้งแตmภาคทัณฑ9ขึ้นไป
ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm อาจมีมติ ขยายระยะเวลาการฝ3กอบรม
ได>อีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมmเกิน ๖ เดือน
หากแพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม มีการลาพัก เชmน การลาคลอดบุตร การเจ็บปuวย การเกณฑ9 ทหาร
การถูกเรียกฝ3กกาลังสำรอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝ3กอบรม/หลักสูตร เปp นต>น อั นเปp นเหตุ ให>
ระยะเวลาการฝ3กอบรมไมmครบตามเกณฑ9หลักสูตร จะนำเรื่องเข>าที่ประชุมอาจารย9ในภาควิชาฯ เพื่อออก
ข>อกำหนด ที่เหมาะสมกับแพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมนั้นๆ หากที่ประชุมมีมติให>ฝ3กปฏิบัติงานเพิ่มเติม ภาค
วิชาฯ จะจัดการฝ3กอบรมทดแทน โดยให>ฝ3กปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อให>
รวมเวลาการฝ3กอบรมเปpนเวลาอยmางน>อย ๑๕๖ สัปดาห9 โดยนับเวลาการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยไมmน>อยกวmา ๓๒
ชั่วโมงและไมmเกิน ๔๘ ชั่วโมง เทmากับ ๑ สัปดาห9
๔.๔ การบริหารกิจการ และการจัดการฝ*กอบรม
ภาควิชา ฯ ใช>ที่ประชุมอาจารย9ภาควิชา ซึ่งหมายถึงอาจารย9ทุกทmานในภาควิชา รmวมกันดำเนินการ
จัดการ ประสานงาน และประเมินผลแตmละขั้นตอนของการฝ3กอบรม โดยมีการประชุมอาจารย9ประจำเดือน
และนำเสนอในที่ประชุมภาควิชาประจำเดือน เกี่ยวกับการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านเปpนวาระสืบเนื่อง ของ
การประชุมภาควิชาประจำเดือน โดยมีหัวหน>าภาควิชา เปpนผู>รับผิดชอบแผนงานฝ3กอบรม
๔.๕ สภาพการปฏิบัติงาน
ระเบียบปฏิบัติสำหรับแพทย~ผู-เข-ารับการฝyกอบรม
• แพทย9 ผู > เ ข> ารั บการฝ3 กอบรม มี อิ สระทางวิ ชาชี พในการดู แลรั กษาผ> ู ปu วยด> วยตนเอง ภายใต> กรอบ
ความสามารถการทำหัตถการที่กำหนด เพื่อตอบสนองตmอสิทธิผ>ูปuวย และความต>องการของชุมชน ทั้งนี้
ต>องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู>ปuวย หากเกิดความไมmแนmใจในการดูแลรักษา ควรปรึกษาแพทย9ผ>ูมี
ประสบการณ9มากกวmา เพือ่ ให>เกิดความปลอดภัยสูงสุดของผู>ปuวย
• แพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม ต>องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด ใน
สถานการณ9นั้น ๆ
• แพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม ต>องปฏิบัติตmอผ>ูปuวยโดยสุภาพ ปราศจากการบังคับขmูเข็ญ
• แพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม ต>องมีเวลาปฏิบัติงานไมmน>อยกวmา ร>อยละ๘๐ของระยะเวลาปฏิบัติงานในแตm
ละห>วงเวลาของการหมุนเวียนปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว>

• การขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานต>องมีเหตุอันสมควรและขออนุมัติจากอาจารย9ที่มีสmวนเกี่ยวข>องกับ
ตารางหมุนเวียนนั้น ๆ รวมถึงหัวหน>าภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน อยmางน>อย ๑ เดือนกmอนปฏิบัติงานจริง
และต>องเขียนใบคำร>องขอเปลีย่ นตารางการปฏิบัติงานเปpนลายลักษณ9อักษร
• การเดินทางไปฝ3กอบรม ณ สถาบันฝ3กอบรมที่อยูmนอกประเทศ ต>องดำเนินการลmวงหน>าเปpนเวลาอยmาง
น>อย ๓ เดือน และต>องได>รับการยืนยันตอบรับเข>าฝ3กอบรมทางสถาบันนั้นๆกmอนทำเรื่องขออนุมัติ
เดินทาง
การปฏิบัติงานที่ห-องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
๑. แพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม ต>องขึ้นปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงานที่ได>รับมอบหมาย โดยต>องมีความ
ตรงตmอเวลา
๒. แพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม ต>องแตmงกายให>สุภาพเรียบร>อย เมื่อขึ้นปฏิบัติงาน โดยอนุญาตให>สวม
เครื่องแบบที่ได>รับการอนุมัติจากภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ให>สามารถใช>ในการปฏิบัติงานที่ห>องฉุกเฉิน
รวมถึงการออกบริการการแพทย9ฉุกเฉินได>
๓. แพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม ที่ปฏิบัติงานในฐานะของหัวหน>าแพทย9ประจำบ>านประจำเวรนั้น ๆ มีหน>าที่
บริหารจัดการระบบดูแลรักษาผ>ูปuวยระหวmางอยูmเวร โดยมีอานาจในการตัดสินใจบริหารจัดการบทบาท
หน>าที่ของแพทย9ทmานอื่น ในกรณีตmาง ๆ เชmน การดูแลรักษาผู>ปuวยกรณีมีปริมาณผู>ปuวยจานวนมาก, การ
ออกปฏิบัติการการแพทย9ฉุกเฉิน, การออกหนmวยฉุกเฉิน, การจัดอัตรากาลังชmวยเหลืองานบริการตรวจผ>ู
ปuวยนอก ทั้งนี้ หากมีป…ญหาในการตัดสินใจหรือบริหารจัดการ ให>ขอคำปรึกษาจากอาจารย9แพทย9เวร
โดยไมmชักช>า
๔. ตารางปฏิบัติงานของแพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมแตmละทmาน จะเปpนไปตามรายละเอียดข>อตกลงการจัด
ตารางปฏิบัติงาน ซึ่งได>รับการเห็นชอบจากอาจารย9ที่ปรึกษา
๕. คmาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เปpนไปตามเงื่อนไข และระเบียบการเบิกจmายคmาตอบแทนของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมm หรือ คณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm
การลา
แพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมมีสิทธิ์ในการลาประเภทตmาง ๆ ได> ตามระเบียบราชการ (กรณีแพทย9แผน
ก) หรือระเบียบของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหมm (กรณีแพทย9แผน ข) โดยมีเงื่อนไขวmา การลาครั้งนั้นต>องไมm
สmงผลตmอการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และ ต>องดำเนินการแลกเวรให>เรียบร>อยกmอนการลา (ยกเว>นการลาปuวย
ฉุกเฉิน) ในกรณีที่มีการลา จนเปpนเหตุให>มีเวลาปฏิบัติงานไมmถึงร>อยละ ๘๐ ของระยะเวลาที่ระบุในการ
ฝ3กอบรม จะไมmสามารถสmงสอบวุฒิบัตรฯตามเวลาที่กำหนด จำเปpนต>องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบ เงื่อนไขขั้น
ต่ำ

บทลงโทษ
การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ และ/หรือ ป€ญหาด-านเวชจริยธรรมและศีลธรรม
การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ เชmน เลิกงานกmอนเวลา ขาดงานโดยไมmมีสาเหตุ ให>บริบาลผ>ู
ปuวยโดยไมmมีความรับผิดชอบตmอผู>ปuวย ไมmสmงเวร ไมmบันทึกเวชระเบียน ไมmปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาควิชาฯ
รวมถึงคณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยเชียงใหมm
ป…ญหาด>านจริยธรรมทางการแพทย9 คือการไมmปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมการแพทย9 เชmน การ
ไมmเคารพในการตัดสินใจของผู>ปuวยและญาติ (autonomy) การรักษาความลับของผู>ปuวย(confidentiality)
การไมmกmอให>เกิดผลร>ายตmอผ>ูปuวย (non-maleficence) มีความปรารถนาดีที่จะให>ผ>ูปuวยได>รับประโยชน9จาก
การรักษา (beneficence) มีความเปpนกลางและปฏิบัติตามกฎหมายทางเวชกรรม (justice) เปpนต>น
เมื่อได>รับข>อร>องเรียน หรือข>อมูลที่มีเหตุนmาเชื่อได>วmา แพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม มีการปฏิบัติงานโดย
ขาดความรับผิดชอบ และ/หรือ ป…ญหาด>านเวชจริยธรรมและศีลธรรม ทางภาควิชาฯ จะนำเรื่องเข>าที่ประชุม
อาจารย9 เพื่อขอมติในการแตmงตั้ง ผู>ดำเนินการสืบหาข>อเท็จจริงวmามีมูลหรือไมm ผู>ดำเนินการสืบหาข>อเท็จจริงที่
ได>รับมอบหมายจะรวบรวมข>อมูลจากพยาน หลักฐานที่มีสmวนเกี่ยวข>องกับกรณี โดยไมmชักช>า หากการสืบหา
ข>อเท็จจริงเบื้องต>น พบวmามีมูลความผิดจริง จะนำเรื่องเข>าที่ประชุมภาควิชา ฯ เพื่อมีมติดำเนินการที่เหมาะสม
แกmกรณี โดยหลักการจะมีขั้นตอนการปฏิบัติ จากเบาไปหาหนัก ดังนี้
๑. วmากลmาวตักเตือน โดยมอบให>อาจารย9ที่ปรึกษาดำเนินการ หากไมmเปpนผลมอบให> หัวหน>าภาควิชา
ดำเนินการตักเตือน
๒. หากยังมีการกระทำซ้ำแม>จะมีการวmากลmาวตักเตือนแล>ว ภาควิชาจะดำเนินการทางวินัย โดยแจ>ง
ทางคณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยเชียงใหมm เพื่อแตmงตั้งกรรมการสอบสวน ดำเนินการสืบหา
ข>อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตmอไป
๓. หากยังมีการกระทำซ้ำ ภาควิชาจะดำเนินการทางวินัย โดยรูปแบบใน ข>อ ๒ ซ้ำ หากพิสูจน9
ทราบวmามีความผิดจริง จะมีการลงโทษทางวินัย ตามมติของกรรมการสอบสวน และแจ>งผลการ
ดำเนินการทางวินัย ให>ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน
ทราบเพื่อบันทึกไว>เปpนหลักฐาน
๔. ผลการดำเนินการทางวินัย จะนำเข>าที่ประชุมภาควิชา เพื่อขอมติดำเนินการ เชmน อาจมีมติ ไมm
เลื่อนชั้นปz ไมmสmงสอบเพื่อวุฒิบัตร หรือยุติการฝ3กอบรม ตามควรแกmกรณี และแจ>งผลการพิจารณา
ให>ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉินทราบเพื่อบันทึกไว>เปpน
หลักฐาน

๕. หากกรรมการสอบสวน พบวmาการกระทำนั้นเปpนความผิดด>านจรรยาบรรณหรือศีลธรรมอยmาง
ร>ายแรง หรือมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อาจต>องมีการดำเนินการทางกฎหมาย
เพิ่มเติม นอกเหนือจากการดำเนินการทางวินัย จะเปpนไปตามมติของกรรมการสอบสวน ซึ่งจะ
เข>าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร9 เพื่อพิจารณาตmอไป
๖. แพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม เมื่อรับทราบมติจากที่ประชุม เกี่ยวกับการดำเนินการตmาง ๆ สามารถ
ยื ่ นอุ ทธรณ9 ผลการตั ดสิ น ได> ที ่ หนmวยนิ ติ กร คณะแพทยศาสตร9 มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหมm เพื่ อ
ดำเนินการในสmวนที่เกี่ยวข>องตmอไป
๔.๖ การวัดและประเมินผล
มีการแจ>งกระบวนการการวัดและประเมินผลให>ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมได>รับทราบ โดยสามารถ
ตรวจสอบ และอุทธรณ9ได>เมื่อต>องการ โดยการวัดและประเมินผลผู>เข>ารับการฝ3กอบรม ประกอบด>วย
๔.๖.๑ การวัดและประเมินผลระหวNางการฝ*กอบรมและการเลื่อนชั้นปl
การประเมินระหวmางการฝ3กอบรม ภาควิชา ฯ จัดให>มีการประเมินผู>เข>ารับการฝ3กอบรมระหวmางการ
ฝ3กอบรม ครอบคลุมทั้งด>าน ความรู> ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย9 ในมิติตmาง ๆ ดังนี้
มิติที่ ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่ อฝส.กำหนด (รายละเอียดในภาคผนวก ๓) โดยอาจารย9 โดย
ติดตามความก>าวหน>าอยmางน>อยทุก ๓ เดือน ในที่ประชุมอาจารย9
• EPA ๑ กระบวนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
เป้าหมายการประเมิน ในผู้ป่วยรุนแรงระดับ ๑-๒
เกณฑ์การพิจารณา
ขั้นที่ ๑ กmอนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต>องได>ผลประเมินระดับ ๓ ขึ้นไปอยmางน>อย ๑๒ ครั้ง
ขั้นที่ ๒ กmอนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต>องได>ผลประเมินระดับ ๔ ขึ้นไปอยmางน>อย ๑๒ ครั้ง
ขั้นที่ ๓ กmอนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต>องได>ผลประเมินระดับ ๕ อยmางน>อย ๖ ครั้ง
• EPA ๒ ทักษะการนำเสนอ และการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกณฑ์การพิจารณา
เมื่อสิ้นสุด ๑๒ เดือนต้อง ได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๒ ครั้ง
เมื่อสิ้นสุด ๒๔ เดือนต้อง ได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔ : ๒ ครั้ง
เมื่อสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๕ : ๒ ครั้ง
• EPA ๓ การบันทึกเวชระเบียน และเอกสารทางการแพทย์ต่าง ๆ
เมื่อสิ้นสุด ๑๒ เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๕ ครั้ง
เมื่อสิ้นสุด ๒๔ เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔ : ๕ ครั้ง

เมื่อสิ้นสุด ๓๖ เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๕ : ๒ ครั้ง
• EPA ๔ Emergency procedure skill
ประเมินด้วยวิธี Direct observation of emergency procedure skill assessment (DOP)
DOPs๑ Rapid sequence intubation
ขั้นที่ ๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓: ๑ ครั้ง
ขั้นที่ ๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓: ๓ ครั้ง ระดับ ๔ : ๑ ครั้ง
ขั้นที่ ๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔: ๓ ครั้ง ระดับ ๕ : ๑ ครั้ง
DOPs ๒ Central venous catheter insertion
ขั้นที่ ๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๒ ครั้ง
ขั้นที่ ๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔ : ๒ ครั้ง
ขั้นที่ ๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๕ : ๒ ครั้ง
DOPs ๓ Point of care Ultrasonography
ขั้นที่ ๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๕ ครั้ง
ขั้นที่ ๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔ : ๔ ครั้ง
ขั้นที่ ๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๕ : ๓ ครั้ง
DOPs ๔ Cardiopulmonary resuscitation (CPR) leader
ขั้นที่ ๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ : ๒ ครั้ง
ขั้นที่ ๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔ : ๒ ครั้ง
ขั้นที่ ๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๕ : ๑ ครั้ง
หากการประเมิน EPA ไม่ผ่านในช่วงเวลาที่กำหนด จะขอมติจากที่ประชุมอาจารย์ว่าจะให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ทำการขอรับการประเมิน EPA ใหม่อย่างไร และควรจะพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม อย่างไรจึงน่าจะ
สามารถผ่านเกณฑ์ได้ ทั้งนี้ การแก้ไข จะให้โอกาสแก้ไขจนกว่าจะสามารถประเมินผ่าน EPA ได้ตามที่กำหนด
มิติที่ ๒ ผลการสอบจัดโดยภาควิชา ฯ ซึ่งมีเปpนระยะประมาณ ๖ ครั้งตmอปz สำหรับ MCQ และ สอบ
OSCE ปzละ ๑ ครั้ง ผลการสอบนำเข>าที่ประชุมอาจารย9
ก .การวัดความรู้และทักษะทางคลินิก แบ่งเป็น
- ประเมินด้วยการสอบ MCQ โดยจัดทำข้อสอบภายในภาควิชา ร่วมกับ ทางสถาบันฝึกอบรม
ลำปาง เชียงราย และนครพิงค์ โดยทำการสอบร่วมกันทั้ง ๔ สถาบันฝึกอบรม โดยการทำข้อสอบ
online ปีละ ๖ ครั้ง ใช้คะแนนรวมของการสอบทุกครั้งรวมกัน มีเกณฑ์ผ่านที่ ร้อยละ ๕๐

-การสอบภาคปฏิบัติ Objective Structured Clinical Evaluation (OSCE) ข้อสอบ Lab และ
X ray Ultrasound โดยจั ด ทำข้ อ สอบภายในภาควิ ช า ร่ ว มกั บ ทางสถาบั น ฝึ ก อบรม ลำปาง
เชียงราย และนครพิงค์ โดยทำการสอบร่วมกันทั้ง ๔ สถาบันฝึกอบรม จัดสอบปีละ ๑ ครั้ง
เกณฑ์การพิจารณา
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๔๐
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๔๕
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๓ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๕๐
หากสอบไม่ผ่าน ให้มีการสอบซ่อม จนกว่าจะสอบผ่านเกณฑ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
อาจารย์เพื่อพิจารณาจัดการสอบซ่อม รวมถึงการจัดอบรมความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ยังมีความรู้ไม่เพียงพอ
มิติที่ ๓ การรายงานประสบการณ2การทำหัตถการตNาง ๆ โดยบันทึกในระบบ E-logbook ของทาง
วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย
มิติที่ ๔ การรายงานความก7าวหน7างานวิจัย (รายละเอียดในข>อ ๔.๒ (๓) )
มิติที่ ๕ การประเมินสมรรถนะด7าน professionalism และ interpersonal and communica
tion Skills ประเมินจากอาจารย์แพทย์ พยาบาลและผู้ร่วมงาน ตามแบบประเมินแพทย์ประจำบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน และนำผลเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำเดือน กำหนดเกณฑ์ผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70 โดยทำการ
ประเมินทุกเดือน หากมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ จะขอมติที่ประชุมอาจารย์ว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
โดยอาจารย9และผู>รmวมงาน ประเมินทุกเดือน และนำเข>าที่ประชุมอาจารย9
มิติที่ ๖ การประเมินผลการกู7ชีพขั้นสูง ซึ่งจัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย
ภาควิชาฯ กำหนดให>แพทย9ประจำบ>าน มีแฟ‹มรวบรวมข>อมูลความก>าวหน>าของการฝ3กอบรมสmวน
บุคคล เพื่อรวบรวมข>อมูลความก>าวหน>าในมิติตmาง ๆ ซึ่งจะมีอาจารย9คอยพิจารณาผลความก>าวหน>า เปpนระยะ
อยmางน>อยทุก ๓ เดือน โดยผลการประเมินนำไปใช>ในกรณี ตmอไปนี้
๑. เพื่อติดตามความก>าวหน>า และให>ข>อมูลป‹อนกลับแกmแพทย9ประจำบ>าน และหาทางสนับสนุน
ชmวยเหลือ แก>ไขป…ญหาตามความเหมาะสม
๒. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปz
๓. เพื่อใช>พิจารณาคุณสมบัติผู>เข>าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ

การประชุมอาจารย9มีกำหนดวาระการประชุม ในวันพุธที่ 3 หรือ 4 ของทุกเดือนและจะนำผลการ
ประเมินแพทย9ประจำบ>านในมิติ ตmาง ๆ มาเพื่อพิจารณา ตามห>วงเวลาที่ได>กลmาวถึงกmอนหน>านี้
๔.๖.๒ การประเมินผลเพื่อวุฒิบัตร ฯ
รายละเอียดเปpนไปตามที่กำหนดใน เกณฑ9หลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน สาขาเวช
ศาสตร9ฉุกเฉิน โดยวิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย
๕. การรับและการคัดเลือกผู7รับการฝ*กอบรม
๕.๑ คุณสมบัติของผู-รับการฝyกอบรม
๑. ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมจะต>องมีคุณสมบัติดังตmอไปนี้
• ได>รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทmาที่แพทยสภารับรอง ได>รับการขึ้นทะเบียน ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล>ว
• ผmานการอบรมแพทย9เพิ่มพูนทักษะเปpนเวลา ๑ ปz ผmานการปฏิบัติงานและได>รับประกาศนียบัตรตาม
โครงการแพทย9เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาหรืออยูmระหวmางการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
และมีหนังสือรับรองวmาจะผmานการปฏิบัติงานและได>รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย9เพิ่มพูน
ทักษะกmอนวันเปšดการฝ3กอบรม
๒. มีคุณสมบัติครบถ>วนตามเกณฑ9แพทยสภาในการเข>ารับการฝ3กอบรมแพทย9เฉพาะทาง
๕.๒ การคัดเลือกผู-รับการฝyกอบรม
ภาควิชาฯ ใช>คณะกรรมการกำกับดูแลการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน
ภาควิชา เวชศาสตร9ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm (รายละเอียดในภาคผนวก ๖) ทำ
หน>าที่ดำเนินการคัดเลือกผู>เข>ารับการฝ3กอบรม แผน ก. และ แผน ข. โดยเกณฑ9การคัดเลือกแพทย9ใช>ทุน
(แผน ข.) จะมีเกณฑ9มาตรฐานกลางของทางคณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm กำหนดมาให>ภาควิชา
ตmาง ๆ ใช>รmวมกัน สmวน แผน ก. ภาควิชาฯ มีนโยบายพิจารณารับแพทย9ผู>มีต>นสังกัดในการฝ3กอบรมกmอน
แพทย9ผู>ไมmมีต>นสังกัด (free train) คัดเลือกโดยใช>คะแนนการสอบสัมภาษณ9 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย คะแนนจากแพทย9ประจำบ>าน คะแนนประเภทของต>นสังกัดของผู>สมัคร โดยกำหนดน้ำหนัก
คะแนนในแตmละสmวนไว>ดังนี้

แผน ก. (จำนวนเทNากับศักยภาพการฝ*กอบรม (๖ ตำแหนNง) ลบ จำนวนแผน ข ที่ได7รับจัดสรร
จากทางคณะแพทย2 (ไมNเกิน ๒ ตำแหนNง))
• คะแนนสัมภาษณ9 ร>อยละ ๓๕
• เกรดเฉลี่ยในชั้นคลินิก/กระบวนวิชาที่เกี่ยวข>องกับเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ร>อยละ ๒๐
• คะแนนสอบ ศรว. ร>อยละ ๑๐
• คะแนนประเมินจากแพทย9ประจำบ>าน ร>อยละ ๒๐
• คะแนนการมีต>นสังกัด ร>อยละ ๑๐
• คะแนนภาษาอังกฤษ ร>อยละ ๕
แผน ข (จำนวนไมNเกิน ๒ ตำแหนNง ขึ้นกับที่ได7รับจัดสรรจากทางคณะแพทยศาสตร2)
• คะแนนสัมภาษณ9 ร>อยละ ๓๐
• คะแนนภาษาอังกฤษ ร>อยละ ๕
• เกรดเฉลี่ยในชั้นคลินิก ร>อยละ ๒๕
• เกรดเฉลี่ยจากกระบวนวิชาที่เกี่ยวข>องกับเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ร>อยละ ๑๐
• คะแนนสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ ๒ ร>อยละ ๑๐
• คะแนนประเมินจากแพทย9ประจำบ>าน ๒๐
หากมีผู>สมัครเกินกวmาจำนวนแพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมในแตmละแผนที่จะรับได> จะเรียงลำดับคะแนน
ของผู>สมัครจากมากไปหาน>อย จนครบจำนวนที่สามารถรับได>ในแตmละแผน
การแจ>งผลการคัดเลือกอยmางไมmเปpนทางการ จะทำการแจ>งทางหมายเลขโทรศัพท9 ที่ผู>สมัครแจ>งไว>ใน
เอการสารการสมัคร เพื่อให> ผู>สมัครที่ไมmได>รับการคัดเลือก สามารถเตรียมตัวดำเนินการ รับการคัดเลือกในวัน
กำหนดการถัดไปที่สถาบันฝ3กอบรมที่ผู>สมัครได>แจ>งความจำนงไว> กับวิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย
กรณีผ>ูสมัครมีข>อสงสัยในผลการคัดเลือก ผู>สมัครสามารถขออุทธรณ9ผลการคัดเลือกด>วยตัวเองได> โดย
ประสานงานกับ ธุรการภาควิชาฯ โดยดำเนินการภายใน ๓ วันหลังทราบผลการคัดเลือก

๕.๓ จำนวนผู7รับการฝ*กอบรม
ตามข>อกำหนดของ อฝส./วฉท. เกี่ยวกับการคำนวณศักยภาพการฝ3กอบรม รายละเอียดในตารางที่ ๒.
ตารางที่ ๒. ตารางแสดงการคำนวณศักยภาพการฝ3กอบรม ตาม มคว.๑

ภาควิชา ฯ มีอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรม เต็มเวลา ๗ คน และมีอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมปฏิบัติงานบาง
เวลา ๒ คน แตmจะมีอาจารย9บางทmาน ต>องฝ3กอบรมที่ตmางประเทศ ทำให>มีอาจารย9ที่ให>การฝ3กอบรมได>จริง
ตลอดเวลา ๖ คน ตามตารางคำนวณศักยภาพการฝ3กอบรม ภาควิชาฯ จะมีศักยภาพการฝ3กอบรมปzละชั้นละ ๖
คน โดยภาควิชาฯ กำหนดเบื้องต>นให>เปpนแผนการฝ3กอบรมแผน ก. ปzละชั้นละ ๔ คน และแผน ข. ปzละชั้นละ
๒ คน (จำนวนแผน ข ขึ้นกับจำนวนที่ได>รับจัดสรรจริงจากทางคณะแพทยศาสตร9)

๖. อาจารย2ผู7ให7การฝ*กอบรม
๖.๑ ประธานการฝ*กอบรม
หัวหน>าภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ป…จจุบัน ทำหน>าที่เปpนประธานการฝ3กอบรมคือ นายแพทย9
บริบูรณ9 เชนธนากิจ ได>รับหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู>ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ในปz ๒๕๔๙ และปฏิบัติงานด>านเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ตั้งแตmปz ๒๕๔๙ เปpน
ต>นมา

๖.๒ อาจารย2ผู7ให7การฝ*กอบรม
ภาควิชา ฯ มีจำนวนอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา ๗ คนในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และ
มีอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมแบบไมmเต็มเวลา คำนวณได> จำนวน ๒ คน จึงมีจำนวนอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรม
รวม ๙ คน แตm เนื่องจาก ต>องมีการพัฒนาอาจารย9ให>มีการฝ3กอบรมเพิ่มเติม หรือศึกษาดูงานที่ตmางประเทศ ทำ
ให>มีอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรม เต็มเวลา ตลอดเวลาเพียง ๖ คน จึงใช>จำนวนอาจารย9 ๘ คน ในการคำนวณ
ศักยภาพการฝ3กอบรม รายละเอียด มีในภาคผนวก ๒ และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะมีอาจารย9ผู>ให>การ
ฝ3กอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา ๘ คนจะคำนวณศักยภาพอาจารย9โดยคิดเฉพาะอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมเต็ม
เวลาเทmานั้น
ภาระงานของอาจารย9จะเปpนไปตามมาตรฐานของข>อกำหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหมm คือ อาจารย9
จะมีภาระงานทางวิชาการไมmน>อยกวmา ๓๕ ชั่วโมงตmอสัปดาห9 โดยมีภาระงานขั้นต่ำดังนี้ (๑) ภาระงานสอน ไมm
น>อยกวmา ๑๕ ชั่วโมงตmอสัปดาห9 (๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไมmน>อยกวmา ๔ ชั่วโมงตmอสัปดาห9 (๓)
ภาระงานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมกันไมmน>อยกวmา ๔ ชั่วโมงตmอ
สัปดาห9 และ (๔) ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคล>องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ9และวิธีการพิจารณาแตmงตั้งบุคลลให>ดำรงตำแหนmง ผู>ชmวยศาสตราจารย9 รองศาสตราจารย9 และ
ศาสตราจารย9 ทั้งนี้ภาระงานขั้นต่ำรวม ๔ ข>อ ต>องไมmน>อยกวmา ๓๕ ชั่วโมงตmอสัปดาห9 ให>หัวหน>าสmวนงาน โดย
การเสนอแนะของหัวหน>าภาควิชา กำหนดชั่วโมงการทำงานของคณาจารย9ประจำแตmละคน โดยทำเปpน
ข>อตกลงรmวมกmอนการปฏิบัติงาน (Term of Reference: TOR) เปpนประจำทุกปz โดยหัวหน>าสmวนงานและ
ผู>ปฏิบัติงานมีความเห็นชอบรmวมกัน
การสรรหาและคัดเลือกอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรม เปpนไปตามข>อกำหนดของคณะแพทยศาสตร9
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหมm โดยภาควิ ชาฯ มี การจั ดทำแผนบุ คลากร สm ง ให> ง านนโยบายและแผน ของคณะ
แพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm อยmางตmอเนื่องเปpนประจำทุกปz ตามรอบกำหนดการของคณะแพทยศาสตร9
มหาวิทยาลัยเชียงใหมm และอาจารย9ที่ได>รับการบรรจุใหมm จะได>รับการปฐมนิเทศ และมีการอบรมอาจารย9ใหมm
ให>มีคุณสมบัติของการเปpนครูแพทย9 มีการดำเนินการตั้งแตmการปฐมนิเทศอาจารย9ใหมm
อาจารย9 ใ นภาควิ ช าฯ ต> อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเองอยm า งตm อ เนื ่ อ ง ทั ้ ง ทางด> า นการแพทย9 แ ละด> า น
แพทยศาสตรศึกษา โดยทางคณะแพทย9 ได>จัดให>มีการพัฒนาอาจารย9อยmางตmอเนื่อง และมีระบบการประเมิน
อาจารย9เปpนระยะ ทุก ๖ เดือน ตามระเบียบวิธีการและข>อกำหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหมm และอาจารย9
ต>องได>รับตำแหนmงทางวิชาการ ตามกฎเกณฑ9เงื่อนไข และระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมmกำหนด

ภาควิชาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ได>รับการสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm ในการ
ให>ทุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาอาจารย9 ได>แกm กองทุนหมอเจ>าฟ‹า กองทุนพัฒนาคณะฯ มูลนิธิโรงพยาบาล
สวนดอก สามารถสนับสนุนอาจารย9ในภาควิชา ให>ศึกษาอบรมตmอ ณ ตmางประเทศ โดยผmานความเห็นชอบจาก
กรรมการบริหารกองทุน และกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร9
๗. ทรัพยากรทางการศึกษา
ภาควิชาฯ กำหนดและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาดังตmอไปนี้
• สถานที่และโอกาสในการเรียนรู>ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใช>สถานที่ของภาควิชาฯ และห>อง
ฉุกเฉิน รวมทั้งทรัพยากรสนับสนุน เชmน Simulator center ของทางคณะแพทยศาสตร9
• การเข>าถึงแหลmงข>อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมสามารถใช>ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมmได> โดยทางคณะแพทย9ได>จัดให>มีอุปกรณ9สา
หรับการฝ3กอบรมภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดล>อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
• ภาควิชา ฯ ใช>ห>องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมm เปpนแหลmงฝ3ก ซึ่งมีจำนวนผู>ปuวย
เพียงพอและชนิดของผู>ปuวยหลากหลายสอดคล>องกับผลลัพธ9ของการเรียนรู>ที่คาดหวัง รวมถึงการ
เข>าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรียนรู>
• ภาควิ ช าฯ ใช> บ ริ ก าร สื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส9 ส ำหรั บ การเรี ย นรู> ของทางคณะแพทย9 และของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมm ที่ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมสามารถเข>าถึงได> และมีการใช>เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให>เปpนสmวนหนึ่งของการฝ3กอบรม อยmางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
• การจัดประสบการณ9ในการปฏิบัติงานในห>องฉุกเฉิน จัดให>มีการทำงานเปpนทีมรmวมกับผู>รmวมงาน และ
บุคลากรวิชาชีพอื่น
• การจัดประสบการณ9ในระบบบริการการแพทย9ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (EMS) มีการประชุม EMS
conference เปpนประจำทุกเดือน และมีการปฏิบัติงานรmวมกับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย9
(paramedic) หรือ พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency nurse
practitioner ในการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย9นอกโรงพยาบาล
• มีการจัดการอบรมความรู>และการประยุกต9ความรู>พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร9ในสาขา
เวชศาสตร9ฉุกเฉิน มี การบูรณาการ และสมดุลระหวmางการฝ3กอบรมกับการวิจัยอยmางเพียงพอ
• ดำเนินการ ฝ3กอบรม การประเมินการฝ3กอบรม
• ภาควิชาฯ เปšดโอกาสให> ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม สามารถเลือกเข>ารับการฝ3กอบรมในสถาบันอื่น ทั้งใน
และนอกประเทศตามที่ระบุไว>ในหลักสูตร โดยกำหนดให>มีระยะเวลาเลือกอิสระ (elective) จำนวน
๑๒ สัปดาห9 ตลอดการฝ3กอบรม ๓ ปz (รายละเอียด ในตารางที่ ๑)

๘. การประเมินแผนงานฝ*กอบรม
๑) ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (รายละเอียด
ในภาคผนวก ๖) ทำหน้าทีก่ ำกับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร โดยการ
ประเมินแผนการฝึกอบรม ตามกระบวนการจะครอบคลุม เนื้อหาดังต่อไปนี้
- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
- แผนการฝึกอบรม
- ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
โดยรวบรวมข>อมูลป‹อนกลับของ ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมทุกชั้นปz โดยเฉพาะผู>ที่กำลังจะสำเร็จ
การฝ3กอบรมในวันป…จฉิมนิเทศ ซึ่งจะขอรวบรวมข>อมูลอยmางเปpนทางการในเดือนมิถุนายน ซึ่งเปpน
เดือนสุดท>ายของการฝ3กบอบรม เพื่อนำเข>ามาพิจารณา และปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดการ
ประเมินผล ในปzการศึกษาถัดไป
ภาควิชาฯ มีการดำเนินการรวบรวมข>อมูลความเห็นจากผู>ใช>บัณฑิต คือผู>บังคับบัญชา และ
ผู>รmวมงานของวุฒิแพทย9ฉุกเฉินที่สำเร็จการฝ3กอบรม มาเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรียน
การสอน
๒)

ภาควิชา ฯ มีการประชุมอาจารย์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และ
นำเสนอข>อมูลในที่ประชุมภาควิชาฯ โดยมีวาระสืบเนื่องเกี่ยวกับเรื่องการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน
เปpนวาระประจำ และมีการประชุมอาจารย9เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนประจำปz

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังอาศัยข>อมูลผลการสอบ และการวัดประเมินผลที่เกิดขึ้นในแตmละชmวงเวลา ทั้ง
จากการดำเนินการภายในของภาควิชาเอง และจากการสอบของทาง วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย
(ผลการสอบ MCQ และการสอบภาคปฏิบัติ) มาประกอบการพิจารณาในการประชุมประจำเดือน และ
ดำเนินการแก>ไขโดยใช>มติจากที่ประชุมภาควิชาฯ ในการดำเนินการ
หากมีข>อมูลป‹อนกลับ จากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมm หรือจากทางสำนักงานเขต
บริการสุขภาพที่ ๑ ปz ที่มีการฝ3กอบรม หรือจัดกิจกรรมวิชาการรmวมกัน ซึ่งเกิดขึ้นเปpนประจำทุก เชmน EMS
rally ของจังหวัด EMS rally ของเขตบริการสุขภาพ การรmวมซ>อมแผนอุบัติภัยหมูmของจังหวัดเชียงใหมm หรือ
การซ>อมแผนอุบัติภัยหมูmของเขตบริการสุขภาพที่ ๑ ภาควิชาฯ ก็จะนำข>อสังเกตหรือข>อเสนอแนะจากทาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือทางเขตบริการสุขภาพที่ ๑ มาใช>ประกอบการพิจารณาในการเพิ่มเติม
รายละเอียด ในการฝ3กอบรม
๙. การทบทวนและการพัฒนา
ภาควิชาฯ จัดให>มีการประชุมทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝ3กอบรม อยmางเปpนทางการ
อยmางน>อยทุก ๑ ปz โดยกำหนดในเดือน มิถุนายน ของทุกปz โดยอาศัยข>อมูลที่ได>จากการประเมินในข>อ ๘ (การ
ประเมินแผนงานฝ3กอบรม) มาใช>ในการประชุม โดยการประชุมจะพิจารณา ปรับปรุงกระบวนการฝ3กอบรม
รวมถึงการวัด และการประเมินผล และสภาพแวดล>อมในการฝ3กอบรม ให>ทันสมัยอยูmเสมอ และพิจารณา
ปรับปรุงแก>ข>อบกพรmองที่ตรวจพบ
๑๐. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝ*กอบรม
ภาควิชา ฯ จัดให>มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝ3กอบรม อยmางน>อยทุก ๕ ปz หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข>อกำหนดหลักสูตรจากทางวิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย
๑๑. ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ
•

•

•

ภาควิชา ฯ บริหารจัดการหลักสูตรให>สอดคล>องกับ กฎระเบียบที่กำหนดไว>ในด>านตmางๆ ได>แกm การ
รับสมัครผู>เข>ารับการฝ3กอบรม (เกณฑ9การคัดเลือกและจำนวนที่รับ) กระบวนการฝ3กอบรม การวัด
และ ประเมินผล และผลลัพธ9ของการฝ3กอบรมที่พึงประสงค9 การออกเอกสารที่แสดงถึงการสำเร็จการ
ฝ3กอบรมในแตmละเรื่องที่สามารถใช>เปpนหลักฐานแสดงการผmานการฝ3กอบรมในระดับนั้นได>ทั้งใน
ประเทศและตmางประเทศ
ภาควิชา ฯ กำหนดหน>าที่รับผิดชอบ และอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ ของแผนการ
ฝ3กอบรม ให>อยูmในการกำกับดูแลของ ภาควิชาฯ โดยใช>มติที่ประชุมภาควิชาฯ ในการประชุมพิจารณา
เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ ในการฝ3กอบรมด>านตmาง ๆ
ภาควิชา ฯ มีบุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานในภาควิชา ฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ ของการ
ฝ3กอบรมและกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข>อง กับการฝ3กอบรม

๑๑.การประกันคุณภาพการฝ*กอบรม
ภาควิชาฯ ได>ผmานการประเมินความพร>อมในการเปpนสถาบันฝ3กอบรม โดยการเยี่ยมประเมินครั้ง
สุดท>ายในปz ๒๕๕๕ และ ภาควิชา ฯ ได>จัดให>มีการประกันคุณภาพการฝ3กอบรมอยmางตmอเนื่องดังนี้

๑๑.๑ การประกันคุณภาพการฝ3กอบรมภายใน ภาควิชาฯ มีการเยี่ยมประเมินคุณภาพการฝ3กอบรม
ภายใน จัดโดยคณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยเชียงใหมm โดยมีการเยี่ยมประเมินตามแนวทางของ
EdPEx และQA เปpนประจำทุก ๑ ปz
๑๑.๒ การประกันคุณภาพการฝ3กอบรมภายนอก สถาบันฝ3กอบรมจะต>องได>รับการประเมินคุณภาพ
จาก คณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบ ฯ อยmางน>อยทุก ๕ ปz

ภาคผนวก ๑
โครงสร7างของภาควิชา

รูปที่ 1. รูปแสดงโครงสร>างภาควิชา

หัวหน>าภาควิชา : ผศ.นพ.บริบูรณ9 เชนธนากิจ
ผู>ดูแลงานบริหารและธุรการ : นางสาววารุณี วงศ9ร>อย
ธุรการภาควิชา : นางสาวธมลวรรณ สายแก>ว
ผู>ดูแลกระบวนวิชา พ.คพ. 508 : ผศ.พญ.กรองกาญจน9 สุธรรม /อ.นพ.ภาวิตา เลาหกุล
ผู>ดูแลกระบวนวิชา พ.วป. 608 : ผศ.นพ.บวร วิทยชํานาญกุล /อ.นพ.ปริญญา เทียนวิบูลย9
ผู-ดูแล หลักสูตรวุฒิบัตร: อ.นพ.บวร วิทยชํานาญกุล/อ.พญ.ภาวิตา เลาหกุล
ผู>ดูแลงานวิจัย : ผศ.นพ.บริบูรณ9 เชนธนากิจ/ ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล
ผู>ดูแลงานบริการในห>องฉุกเฉิน : ผศ.พญ.กรองกาญจน9 สุธรรม
ผู>ดูแลงานบริการในระบบบริการการแพทย9ฉุกเฉิน : อ.นพ.ปริญญา เทียนวิบูลย9
ผู>ดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ : อ.นพ.ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ9

ภาคผนวก ๒
รายชื่อแพทย2ผู7ให7การฝ*กอบรม
ก. ประเภทเต็มเวลา
ชื่อ

ผศ.นพ.บริบูรณ9 เชนธนากิจ
ผศ.นพ. บวร วิทยชำนาญกุล
ผศ. พญ.กรองกาญจน9 สุธรรม
อ.นพ.ปริญญา เทียนวิบูลย9
อ.พญ.ภาวิตา เลาหกุล
อ.นพ.ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ9
อ.นพ.วชิระ วงศ9ธนสารสิน

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ
จากแพทยสภา
อว.วชศาสตร9ฉุกเฉิน
วว.เวชปฏิบัติทั่วไป

สมาชิกราชวิทยาลัย
วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmง
ประเทศไทย

วว.เวชศาสตร9ฉุกเฉิน

วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmง
ประเทศไทย

วว.เวชศาสตร9ฉุกเฉิน

วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmง
ประเทศไทย

วว.เวชศาสตร9ฉุกเฉิน

วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmง
ประเทศไทย

วว.เวชศาสตร9ฉุกเฉิน

วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmง
ประเทศไทย

วว.เวชศาสตร9ฉุกเฉิน

วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmง
ประเทศไทย

วว.เวชศาสตร9ฉุกเฉิน

วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmง
ประเทศไทย

วว.เวชศาสตร9ฉุกเฉิน

วิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmง
ประเทศไทย

(เริ่มปฏิบัติงาน สิงหาคม ๒๕๖๒)
อ.นพ.ชานนท9 ชmางรัตนกร
(เริ่มปฏิบัติงาน พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

ภาคผนวก ๖
คณะกรรมการกำกับดูแลการฝ*กอบรมแพทย2ประจำบ7าน สาขาเวชศาสตร2ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร2ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร2มหาวิทยาลัยเชียงใหมN
รายนามคณะกรรมการ
๑. ผศ.นพ.บริบูรณ9
๒. ผศ.นพ.บวร
๓. ผศ.พญ.กรองกาญจน9

เชนธนากิจ
วิทยชำนาญกุล
สุธรรม

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคนที่ ๑
รองประธานคนที่ ๒

๔. อ.นพ.ปริญญา
๕. อ.พญ.ภาวิตา

เทียนวิบูลย9
เลาหกุล

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

๖. อ.นพ.ธีรพล
๗. คุณวารุณี

ตั้งสุวรรณรักษ9
วงศ9ร>อย

คณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการและผู>ชmวยเลขานุการ

หน>าที่ความรับผิดชอบ
๑. จัดทำหลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ให>สอดคล>องกับ เกณฑ9
มาตรฐาน ของวิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย และ มาตรฐานของ WFME
๒. ดำเนินการคัดเลือกแพทย9ประจำบ>าน /แพทย9ใช>ทุน เพื่อเข>ารับการฝ3กอบรม อยmางโปรmงใส และ
ยุติธรรม
๓. บริหารจัดการเกี่ยวกับการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน โดยผmานความ
เห็นชอบของที่ประชุมภาควิชาฯ
๓.๑ บริหารการดำเนินการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ให>สอดคล>อง
กับหลักสูตรการฝ3กอบรม รวมถึงการจัดตารางหมุนเวียนการฝ3กอบรม ให>เหมาะสม และ
สอดคล>องกับความต>องการของหลักสูตร
๓.๒ นำเสนอความต>องการด>านทรัพยากร ที่จำเปpนในการฝ3กอบรม เข>าที่ประชุมภาควิชาฯ
เพื่อพิจารณาจัดสรร ทรัพยากรการฝ3กอบรมที่เหมาะสม
๓.๓ พิจารณาแก>ไขป…ญหาหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น ในการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน
สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน

๓.๔ บริหารการวัดและประเมินผล การฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน ให>เปpนไปตามข>อกำหนด
ในหลักสูตร รวมทั้งบริหารจัดการให>มีการทวนสอบ วิธีการวัดและประเมินผลการ
ฝ3กอบรม
๓.๕ บริหารจัดการ และสนับสนุนการวิจัย ของแพทย9ประจำบ>าน ให>ได>คุณภาพเปpนไปตาม
ข>อกำหนดในหลักสูตร และมีการเผยแพรmผลงานวิชาการ ในฐานข>อมูลที่เหมาะสม
๔. บริหารจัดการด>านการพัฒนาคุณภาพการฝ3กอบรม อยmางตmอเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ EdPEx หรือ อื่นๆ ที่เหมาะสม
๕. ปรับปรุงหลักสูตรการฝ3กอบรม ตามความเหมาะสม จากข>อมูลของผู>มีสmวนเกี่ยวข>อง โดยเฉพาะ
อยmางยิ่งจาก คณะแพทยศาสตร9มหาวิทยาลัยเชียงใหมm จากคณะกรรมการพัฒนาการฝ3กอบรม
แพทย9ประจำบ>าน รวมถึงจากวิทยาลัยแพทย9ฉุกเฉินแหmงประเทศไทย

คณะกรรมการพัฒนาการฝ*กอบรมแพทย2ประจำบ7าน สาขาเวชศาสตร2ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร2ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร2มหาวิทยาลัยเชียงใหมN
รายนามคณะกรรมการ
อ.นพ.มาโนช
ผศ.พญ.วิชุดา
๑. ผศ.นพ.บวร

โชคแจmมใส
จิรพรเจริญ
วิทยชำนาญกุล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการ

๒. ผศ.พญ.กรองกาญจน9
๓. ผศ.นพ.บริบูรณ9

สุธรรม
เชนธนากิจ

รองประธาน
คณะกรรมการ

๔. อ.นพ.ปริญญา
๕. อ.พญ.ภาวิตา

เทียนวิบูลย9
เลาหกุล

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

๖. ตัวแทนแพทย9ประจำบ>าน
๗. อ.นพ.ธีรพล
ตั้งสุวรรณรักษ9
๘. คุณธมลวรรณ
สายแก>ว

คณะกรรมการ
คณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการและผู>ชmวยเลขานุการ

หน>าที่ความรับผิดชอบ
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน สาขาเวชศาสตร9ฉุกเฉิน ให>สอดคล>องกับ
หลักสูตรการฝ3กอบรม รวมถึงการจัดตารางหมุนเวียนการฝ3กอบรม ให>เหมาะสม และสอดคล>อง
กับความต>องการของหลักสูตร
๒. ดำเนินการ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน ให>เปpนไปตาม
ข>อกำหนดในหลักสูตร รวมถึงติดตามความก>าวหน>าของการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน และ
พิจารณาผลการฝ3กอบรม นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>าน เพื่อ
รับรองผล
๓. กำกับดูแลสการวิจัย ของแพทย9ประจำบ>าน ให>ได>คุณภาพเปpนไปตามข>อกำหนดในหลักสูตร และ
มีการเผยแพรmผลงานวิชาการ ในฐานข>อมูลที่เหมาะสม
๔. ดำเนินการ ด>านการพัฒนาคุณภาพการฝ3กอบรม อยmางตmอเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
EdPEx หรือ อื่นๆ ที่เหมาะสม
๕. รวบรวมข>อมูลจากผู>มีสmวนเกี่ยวข>อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการฝ3กอบรม ตามความ
สมควร

