หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมชำนำญ
ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
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1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาษาอังกฤษ)

Residency Training in Emergency Medicine

2. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน

(ภาษาอังกฤษ)

Diploma, Thai Board of Emergency Medicine

ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)

ว.ว. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

(ภาษาอังกฤษ)

Diploma, Thai Board of Emergency Medicine

3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
4. พันธกิจของแผนงำนฝึกอบรม
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ทางเวชกรรม
อย่างกว้างขวาง มีการบูรณาการองค์ความรู้เวชวิทยาการสาขาต่างๆ ประกอบกับวิทยาการบริหารจัดการ
รวมถึงความสามารถในการทาหัตถการต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล
เพือ่ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในสถานการณ์ปกติ และในกรณีสาธารณภัยต่างๆ
นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้ว แพทย์ฉุกเฉินควรมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สาคัญได้แก่ การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม การบริหาร
จัดการ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ และกระบวนการคุณภาพต่างๆ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
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จริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร นอกจากบทบาทในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินแล้ว แพทย์ฉุกเฉินยังมีบทบาทที่สาคัญต่อระบบบริการสาธารณสุขอีกประการหนึ่ง คือเป็นปากทางที่
บุคคลเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการสร้างเสริมงานเวชกรรมฉุกเฉินให้
เข้มแข็งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระบบบริการสาธารณสุขโดยไม่จาเป็นลงได้มาก
ทั้งนี้ความต้องการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อไปปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งในโรงพยาบาลและ
ระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล รวมถึงในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้
กาหนดนโยบายของกระทรวงฯ ต้องการให้มีแพทย์ฉุกเฉิน 2.4 คนต่อประชากร 100,000 คน (โดยในปี 2560
มีประชากรทั้งหมดประมาณ 65,931,000 คน ดังนั้นจึงต้องการแพทย์ฉุกเฉินประมาณ 1,580 คน) ในปัจจุบัน
มีแพทย์ฉุกเฉินประมาณ 700 คน ทั่วประเทศ รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 170 คน ดังนั้น
การเพิ่มการผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และการทาธารงรักษาให้แพทย์ฉุกเฉินอยู่ในระบบฯ
จึงมีผลต่อระบบการสาธารณสุขในประเทศ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการผู้ป่วยจากภายในจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ รวมทั้งผู้ป่วย
ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนถึง
โรงพยาบาลประจาจังหวัดนครราชสีมาด้วย
ในด้านการเรียนการสอนมีพันธกิจของโรงพยาบาลสนับสนุน โดยมีการเรียนการสอนของแพทย์หลาย
ระดับตั้งแต่นักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รวมถึงการศึกษาหลังปริญญา และเริ่มมีการฝึกอบรม
หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญาครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 ในสาขาอายุรศาสตร์ นอกจากนี้โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมายังมีความพร้อมในหน่วยงานสนับสนุน เช่น ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์วิจัย ห้องสมุดที่ได้มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินจึงได้เปิดการฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินขึ้น เริ่มเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553 โดยกาหนดพันธกิจตามหลักการของการกากับดูแล
(supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมต่อการจัดการเรียนการสอน แสดงความรับผิดชอบต่อ
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กระบวนการเรียนรู้ และได้สะท้อนการเรียนรู้นั้น (self-reflection) อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับพันธกิจของ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดังนี้
พันธกิจโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
- ให้บริการและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง
- เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายการรับ-ส่งต่อ ในเขตสุขภาพที่ 9 และจังหวัดใกล้เคียง
- ผลิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ/นโยบายของประเทศ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ
- เป็นองค์กรที่มีการจัดการด้านทรัพยากรสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจของหลักสูตรและเกณฑ์กำรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำนฯ สำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉินของ กลุ่มงำนเวช
ศำสตร์ฉุกเฉิน โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
- ผลิตแพทย์ฉุกเฉินตามเกณฑ์มาตรฐานผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
- ผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อให้ปฏิบัติงานในเขตบริการสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข
- ผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถให้คาปรึกษาในระบบอานวยการการแพทย์
ฉุกเฉิน และทางานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการทาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
5. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงำนฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรมที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) อ้างอิงข้อมูลจากที่มา ดังนี้
I.
II.

เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ ได้แก่ เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเฉพาะทางสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders needs) ซึ่งได้แก่
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- ผู้เรียน
- ศิษย์เก่า
- ผู้ใช้บัณฑิต
- อาจารย์ผู้สอน
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โดยมีการดาเนินการสารวจและนาผลมาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตรเป็นระยะ
จากข้อมูลดังกล่าวจึงกาหนดให้แพทย์ที่จบการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้น
ต่าตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้
5.1. กำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient Care)
5.1.1. สามารถให้การตรวจรักษาเพื่อให้พ้นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยมีเสถียรภาพ
(stabilization) รวมถึงทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในทุกกลุ่มอายุ ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน
5.1.2. มีทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกายที่ตรงประเด็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สาคัญ ในบริบทที่มีความ
จากัดต่างๆ รวมถึงการส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และ
การวางแผนรักษาที่เหมาะสม
5.1.3. สามารถสังเกตอาการและการประเมินซ้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัย และการรักษาตาม
ข้อมูลที่ได้ใหม่ สามารถตัดสินใจจาหน่ายผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
5.1.4. สามารถทางานในลักษณะของพหุภารกิจได้
5.1.5. ทักษะการทาหัตถการฉุกเฉิน เช่น การดูแลบาดแผล การเปิดหลอดเลือด (vascular access)
การตรวจคลื่นความถี่สูงในการวินิจฉัยแบบตรงเป้า (goal-directed ultrasound) การดูแลทางเดิน
หายใจ ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
มีระบบไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ เป็นต้น โดยหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และ
ตระหนักถึงผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
5.2. ควำมรู้และทักษะเวชกรรม (Medical Knowledge and Skill)
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5.2.1. มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เช่นหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับโรคและภาวะฉุกเฉิน
ทุกสาขาวิชา อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น
5.2.2. มีความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด เช่น ความรู้ด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติ การ
ลาเลียง พิษวิทยา ความรู้ด้านโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
5.3. ทักษะระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร (Interpersonal Skills and Communication)
5.3.1. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.2. มีทักษะในการนาเสนอทางวิชาการต่างๆ และการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่น
5.3.3. มีทักษะในการสอนและให้คาปรึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน
5.3.4. เป็นผู้นาทีมในการให้การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง
5.4. กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ และกำรพัฒนำตนเอง (Practice-based Learning and
Improvement) สามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในด้านต่อไปนี้
5.4.1. ระบบงานในแผนกฉุกเฉิน
5.4.2. การเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5.4.3. การดูแลผู้ป่วย
5.4.4. การทาวิจัย
5.4.5. การจดบันทึกข้อมูลทางการแพทย์
5.5. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)
5.5.1. มีความเมตตา กรุณา เคารพผู้อื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร์
5.5.2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง
5.6. กำรปฏิบัติบนฐำนแห่งระบบ (Systems-based Practice)
5.6.1. มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของการแพทย์ทางเลือก ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของ
ชาติ
5.6.2. มีความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และ
กระบวนการ hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแล
รักษา การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
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5.6.3. มีความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียา
หลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นต้น
5.6.4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ หลักการบริหารจัดการต่างๆ
6. แผนงำนฝึกอบรม
6.1. เนื้อหำกำรฝึกอบรม (หลักสูตร): ประกอบด้วย
6.1.1. พื้นฐำนควำมรู้ด้ำนชีววิทยำกำรแพทย์ ด้ำนวิทยำศำสตร์คลินิก สังคมและพฤติกรรมศำสตร์
เวชศำสตร์ป้องกัน รวมทั้งโรคหรือภาวะของผู้ป่วยและหัตถการที่จาเป็น
6.1.1.1. ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (correlated basic medical science)
(ภาคผนวกที่ 1)
6.1.1.2. ความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และโรคหรือภาวะของผู้ป่วย (ภาคผนวกที่ 1)
6.1.1.3. หัตถการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวกที่ 2)
6.1.2. กำรเรียนรู้ทำงด้ำนบูรณำกำร
6.1.2.1. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
6.1.2.1.1.
การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์, ผู้ร่วมงาน, ผู้ป่วยและ
ญาติ
6.1.2.1.2.
การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต
6.1.2.1.3.
การบอกข่าวร้าย
6.1.2.1.4.
ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
6.1.2.1.5.
การบริหารจัดการ
6.1.2.1.6.
การตระหนักรู้พื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
6.1.2.2. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
6.1.2.2.1.
การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง patient-centered care
6.1.2.2.1.1. การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
6.1.2.2.1.2. การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ ผู้ป่วย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด
6.1.2.2.1.3. การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
6.1.2.2.1.4. ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
6.1.2.2.2.
พฤตินิสัย
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6.1.2.2.2.1. ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินัย
6.1.2.2.2.2. การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
6.1.2.2.3.
จริยธรรมการแพทย์
6.1.2.2.3.1. การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณีการนับถือให้เกียรติ สิทธิ
และรับฟังความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับ การรักษาหรือ
ปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย
6.1.2.2.3.2. การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีที่ผู้ป่วย
ตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้
6.1.2.2.3.3. การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย
6.1.2.2.3.4. การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
6.1.2.2.3.5. การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
6.1.2.2.4.
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6.1.2.2.4.1. การกาหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
6.1.2.2.4.2. การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง
6.1.2.2.4.3. การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
6.1.2.2.4.4. การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
6.1.2.2.4.5. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
6.1.2.2.4.6. การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้
6.1.2.2.4.7. การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วย
และญาติ
6.1.2.3. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ
6.1.2.3.1.
ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
6.1.2.3.2.
ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้นความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา

9

6.1.2.3.3.
ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยา
ระดับชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นต้น
6.1.2.3.4.
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์
6.1.2.4. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
6.1.2.4.1.
ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
6.1.2.4.2.
การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
6.1.2.4.3.
การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
6.1.2.4.4.
การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
6.1.2.4.5.
การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
6.1.2.4.6.
การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
6.1.2.4.7.
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
6.1.2.4.8.
การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน
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6.1.3. พื้นฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย์ ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
แพทย์ประจาบ้านต้องทางานวิจัยต้นแบบ (original research project) โดยเป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้
นิพนธ์หลักอย่างน้อย 1 ฉบับ ซึ่งอาจเป็นการศึกษาวิจัยทางเวชกรรม การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด
การศึกษาวิจัยเชิงระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน หรือการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักได้แก่
(1) การทบทวนวรรณกรรม
(2) จุดประสงค์ของการวิจัย
(3) วิธีการวิจัย
(4) ผลการวิจัย
(5) การวิจารณ์ผลการวิจัย
(6) บทคัดย่อ รวมทั้งนาเสนอผลงานดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ พิจารณา
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ เนื่องจากความสามารถในการทาวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และ ผลงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจาบ้านของ
สถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทางานวิจัยและจัดทารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เพื่อนาส่งราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการกากับดูแลอย่างทั่วถึง
คุณลักษณะของงำนวิจัย
- เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ
แต่นามาดัดแปลงหรือทาซ้าในบริบทของสถาบัน
- แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์ผู้ดาเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย
ในคน และ/หรือ good clinical practice (GCP)
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- งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน
- งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดาเนินภายใต้ข้อกาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจัย
- สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แต่ในบทคัดย่อ
ต้องมีทั้งสองภาษา
กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม)
ระยะเวลำ ประมาณการมีดังนี้
เดือนที่ 6

จัดเตรียมคาถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

เดือนที่ 9

จัดทาโครงร่างงานวิจัย

เดือนที่ 12

สอบโครงร่างงานวิจัย

เดือนที่ 13

ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)

เดือนที่ 30

ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

กำรรับรอง วุฒิบัตร สำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่ำปริญญำเอก”
ยังไม่มีการรับรอง ว.ว., อ.ว. เทียบเท่าปริญญาเอก
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6.2. วิธีกำรให้กำรฝึกอบรม จัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้
มำตรฐำนกำรเรียนรู้

วิธีให้กำรฝึกอบรม/ กลยุทธ์กำรสอนที่
ใช้พัฒนำ

กลยุทธ์กำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ในแต่ละด้ำน

1) กำรดูแลรักษำผู้ป่วย (Patient care)
1.1) สามารถให้การตรวจรักษา
เพื่อให้พ้นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน
เพื่อให้ผู้ป่วยมีเสถียรภาพ
(stabilization) รวมถึงทักษะการ
ช่วยฟื้นคืนชีพในทุกกลุ่มอายุ ในด้าน
ต่างๆ อย่างครบถ้วน

- จัดให้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรประมวล - สอบผ่านหลักสูตรประมวลการกูช้ ีพ
การกู้ชีพขั้นสูง ได้แก่
ขัน้ สูงต่างๆตามเกณฑ์
- การกู้ชีพขั้นสูงในด้านหัวใจ (advanced
cardiac life support)

- การสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง EPA4

- การกู้ชีพขั้นสูงด้านกุมารเวชกรรม (Pediatric - การประเมินกิจกรรมวิชาการโดยใช้
advanced life support)
EPA2
- การกู้ชีพขั้นสูงด้านการบาดเจ็บ (Advanced
trauma life support)
- การกู้ชีพขั้นสูงได้ด้านการได้รับพิษ
(Toxicology/Hazmat life support)

- ประเมินการเรียนรู้ในขณะ
ปฏิบัติงานร่วมกับการมี direct
feedback
- สอบภาคปฏิบตั ิระหว่างปี

- การทาเวชหัตถการในภาวะฉุกเฉินของ
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (TCEP:
Resuscitative procedure course)
- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์แพทย์ฉุกเฉินในการปฏิบัติงานใน
ห้องฉุกเฉิน โดยระดับการควบคุมดูแล ขึ้นอยู่
กับ ระดับการประเมินความสามารถของแต่ละ
บุคคล
- ทบทวนคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินในกิจกรรมวิชาการ Morbidity &
mortality conference, CPR conference,
Risk conference เป็นต้น
1.2) มีทักษะการซักประวัติและตรวจ - เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ ในการดูแลผู้ป่วย

- ประเมินทักษะโดยใช้ EPA1
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ร่างกายที่ตรงประเด็น เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สาคัญ ในบริบทที่มีความ
จากัดต่างๆ รวมถึงการส่งตรวจและ
แปลผลทางห้องปฏิบัติการ การ
วินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการ
วางแผนรักษาที่เหมาะสม

ฉุกเฉินโดย
- แพทย์ประจาบ้านปี 1 จะอยู่ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ หรือแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่สูง
กว่า ดูแลผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อนมาก พบบ่อย ทา
หัตถการภายใต้การดูแลของอาจารย์ หรือ
แพทย์ประจาบ้านทีส่ ูงกว่า จนกว่าจะมี
ใบอนุญาตให้ทาหัตถการเองได้ มีความ
น่าเชื่อถือในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย

- ประเมินการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม
วิชาการโดยใช้ EPA2
- ประเมินการรวบรวมข้อมูลและ
บันทึกโดยใช้ EPA3
- ประเมินการเรียนรู้ในขณะ
ปฏิบัติงานร่วมกับการมี direct
feedback

- แพทย์ประจาบ้านปี 2 จะดูแลผูป้ ่วยที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น สามารถดูแลผู้ป่วยได้ครั้งละ
มากกว่า 1 ราย ทาหัตถการได้ด้วยตนเองหลัง
ตามความพร้อม
- แพทย์ประจาบ้านปี 3 จะทาหน้าที่ดูแลผูป้ ่วย
ทุกรายในห้องฉุกเฉิน (อาจเป็นการควบคุมให้
แพทย์ประจาบ้านอื่นได้) สามารถควบคุม สอน
การทาหัตถการ แก่นักศึกษาแพทย์ หรือแพทย์
ประจาบ้านรุ่นน้องได้
- มีกระบวนการ direct feedback ระหว่าง
การปฏิบัติงาน
- ฝึกทักษะการ Approach และวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยในกิจกรรมวิชาการ
Symptomatology approach
1.3) สามารถสังเกตอาการและการ - เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ ในการดูแลผู้ป่วย
ประเมินซ้า รวมถึงการปรับเปลี่ยน
ฉุกเฉิน (เหมือน 1.2)
การวินิจฉัย และการรักษาตามข้อมูล
ที่ได้ใหม่ สามารถตัดสินใจจาหน่าย
ผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

- ประเมินโดย EPA1 และ EPA3

1.4) สามารถทางานในลักษณะของ
พหุภารกิจได้

- ประเมินตาม EPA1

- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่วยในห้อง
ฉุกเฉิน ในการให้การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ครั้ง
ละหลายรายพร้อมกัน โดยมีความสามารถใน

- ประเมินการเรียนรู้ในขณะ
ปฏิบัติงานร่วมกับการมี direct
feedback
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การคัดแยกความเร่งด่วนอาการได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งสามารถขอความช่วยเหลือ ประสานงาน
กับแพทย์แผนกต่างๆ ได้ โดยการดูแลของ
อาจารย์ประจาห้องฉุกเฉิน
1.5) ทักษะการทาหัตถการฉุกเฉิน
เช่น การดูแลบาดแผล การเปิดหลอด
เลือด (vascular access) การตรวจ
คลื่นความถีส่ ูงในการวินิจฉัยแบบตรง
เป้า (goal-directed ultrasound)
การดูแลทางเดินหายใจ ในผูป้ ่วยกลุ่ม
ต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงผู้ป่วยที่
ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยงสูง มีระบบไหลเวียนโลหิตไม่
คงที่ เป็นต้น โดยหลีกเลี่ยงโอกาสที่
จะทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และ
ตระหนักถึงผลลัพธ์และ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

- เข้าร่วม Resuscitative procedure course - ใบประกาศนียบัตรการผ่านการ
ที่จัดโดย วฉท.
อบรม Resuscitative procedure
course
- เข้าร่วม workshop ที่จัดโดยกลุม่ งานฯ เช่น
Resuscitative procedure and acute
- ประเมินตาม EPA1 และ EPA2
trauma care for emergency resident
- เข้าร่วมการปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านของ
โรงพยาบาล
- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิงานจริงในห้องฉุกเฉิน

2) ควำมรู้และทักษะเวชกรรม (Medical Knowledge and Skill)
2.1) มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน เช่นหลักการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและ
จิตใจ ความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับโรค
และภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา อาการ
อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการ
เกิดโรค ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น

- การปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน และวิชาเลือก
ต่างๆ

2.2) ความเชี่ยวชาญในด้านเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด เช่น ความรู้
ด้านเวชศาสตร์ภยั พิบัติ การลาเลียง

- การปฎิบัติงานในรายวิชาเลือก เวชศาสตร์
การบินและการลาเลียงเวชศาสตร์ใต้น้า เวช
พิษวิทยา

- การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น
Journal update, Research appraisal,
Topic review, Morbidity & mortality
conference เป็นต้น

- การสอบ MCQ รายเดือน
- การสอบ In-training ที่จัดโดยอฝส.
- ประเมินกิจกรรมวิชาการโดยใช้
EPA2

- ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองตามหัวข้อหลักสูตร
ที่ วฉท. กาหนด
- ประเมินการเรียนรู้ในขณะ
ปฏิบัติงานร่วมกับการมี direct
feedback
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พิษวิทยา ความรู้ด้านโรคและภาวะที่
เกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

- การสอบ MCQ รายเดือน
- การสอบ In-training ที่จัดโดยอฝส.
- ประเมินกิจกรรมวิชาการโดยใช้
EPA2

3) ทักษะระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร (Interpersonal Skills and Communication)
3.1) เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร

- เข้าร่วมการปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านของ
โรงพยาบาล

- แบบประเมิน 360 องศา

- เข้าร่วม workshop เรื่อง communication
skill ที่จัดโดยกลุ่มงานฯ ร่วมกับทีมอาจารย์
จากเวชศาสตร์ครอบครัว
3.2) ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาแพทย์
หรือแพทย์ประจาบ้านรุ่นหลังได้

- ปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษาแพทย์ แพทย์
ประจาบ้านอื่นๆ
- การฝึกสอน BLS ตามหลักสูตร BLS
instructor

3.3) นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และ
- ฝึกทักษะการนาเสนอวิชาการผ่านกิจกรรม
อภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการได้ วิชาการที่จัดเป็นประจาทุกเดือน

- แบบประเมิน 360 องศา
- ประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร BLS
instructor

- ประเมินโดย EPA2

- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่วยในห้อง
ฉุกเฉิน
4) ควำมเป็นนักวิชำชีพ (Professionalism)
4.1) เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้
ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์

- เข้าร่วมการปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านของ
โรงพยาบาล

- การเข้าร่วมกิจกรรม

4.2) พัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดี
ระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผูป้ ่วย
โดยผ่านการอบรมการให้คาปรึกษา

- เข้าร่วมการปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านของ
โรงพยาบาล

- การเข้าร่วมกิจกรรม

- เข้าร่วม workshop เรื่อง communication

- ประเมิน Reflection and
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ผู้ป่วย การแจ้งข่าวร้าย

skill ที่จัดโดยกลุ่มงานฯ ร่วมกับทีมอาจารย์
จากเวชศาสตร์ครอบครัว

feedback หลังกิจกรรม workshop

5) กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบนพื้นฐำนแห่งเวชปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement)
5.1) ต้องทางานวิจัย ได้แก่ งานวิจัย
ต้นแบบ (original research
project) โดยเป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้
นิพนธ์หลักอย่างน้อย 1 ฉบับ

- ผ่าน Rotation: Clinical research เป็นเวลา - ติดตามการดาเนินงานวิจัยตาม
2 สัปดาห์
เป้าหมายและเวลา
- ทางานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
ที่ วฉท. กาหนด อย่างน้อย 1 ฉบับ
- เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เช่น Journal
update, Research appraisal

5.2) บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์

- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่วยในห้อง
ฉุกเฉิน

- มีงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรที่ วฉท. กาหนดที่ “ผ่าน”
อย่างน้อย 1 ฉบับ
- ประเมินกิจกรรมวิชาการตาม
EPA2
- ประเมินโดย EPA3

- ทบทวนคุณภาพการบันทึกข้อมูลในกิจกรรม
วิชาการ เช่น Morbidity & mortality
conference, CPR conference, Risk
conference
6) กำรปฏิบัติบนฐำนแห่งระบบ (Systems-based Practice)
6.1) แพทย์ประจาบ้านทุกชั้นปีมี
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
patient safety, กระบวนการ
คุณภาพต่างๆ รวมทั้งระบบประกัน
สุขภาพของชาติการใช้ยาและ
ทรัพยากรต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล
และเหมาะสมกับบริบทของระบบ
สาธารณสุขของประเทศ ทราบ
บทบาทของการแพทย์ทางเลือก การ

- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่วยในห้อง
ฉุกเฉิน
- เรียนรู้จากกิจกรรมวิชาการ Administrative
seminar

- ประเมินกิจกรรมวิชาการตาม
EPA2
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ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

6.3. แผนกำรสอน
6.3.1. แผนกำรสอนทฤษฎี
ชั้นปีที่
เข้ำร่วม

ชั่วโมง/
ครั้ง

จำนวน
ครั้ง/ปี

ผู้รับผิดชอบ

Advanced cardiac life support

1

2 วัน

1

ศูนย์แพทย์ฯ

Pediatric cardiac life support

1

2 วัน

1

PALS ของสมาคมฯ

Acute trauma life support

1

2 วัน

1

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ

Emergency medicine toxicology course

3

24

1

วฉท.

Resuscitative procedure

1

2 วัน

1

วฉท.

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมแพทย์ประจาบ้าน

1

7 วัน

1

ศูนย์แพทย์ฯ

1

2 วัน

1

อาจารย์ประจากลุ่มงาน

Lecture: PHTLS

1, 2, 3

1

1

อาจารย์ประจากลุ่มงาน

Lecture: EMS

1, 2, 3

1

1

อาจารย์ประจากลุ่มงาน

Lecture: Emergency airway management

1, 2, 3

1

1

อาจารย์ประจากลุ่มงาน

กิจกรรม

(ภาคผนวกที่ 3)
Resuscitative course
Regular academic activity
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Simulation scenarios

1, 2, 3

3

12

อาจารย์ประจากลุ่มงาน
(แพทย์ประจาบ้านปี 1, 2, 3)

Toxicology interhospital conference

1, 2, 3

2

12

อาจารย์ประจากลุ่มงาน
(แพทย์ประจาบ้านปี 2)

Journal club

1, 2, 3

2

12

อาจารย์ประจากลุ่มงาน
(แพทย์ประจาบ้านปี 1)

Research Progression

1, 2, 3

1

12

อาจารย์ประจากลุ่มงาน
(แพทย์ประจาบ้านปี 1, 2, 3)

Topic

1, 2, 3

2

12

อาจารย์ประจากลุ่มงาน
(แพทย์ประจาบ้านปี 1)

EMS conference

1, 2, 3

2.5

12

อาจารย์ประจากลุ่มงาน
(แพทย์ประจาบ้านปี 2, 3)

Administrative seminar

1, 2, 3

1

12

อาจารย์ประจากลุ่มงาน
(แพทย์ประจาบ้านปี 1, 3)

Risk conference

1, 2, 3

2

12

อาจารย์ประจากลุ่มงาน
(แพทย์ประจาบ้านปี 1, 3)

Mortality & Morbidity conference

1, 2, 3

1

12

อาจารย์ประจากลุ่มงาน
(แพทย์ประจาบ้านปี 2, 3)

CPR conference

1, 2, 3

1

12

อาจารย์ประจากลุ่มงาน
(แพทย์ประจาบ้านปี 2, 3)
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โดยมีตารางกิจกรรมวิชาการแสดงใน ภาคผนวกที่ 4
6.3.2. แผนกำรภำคปฏิบัติงำน
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินวางแผนการฝึกอบรม ให้แพทย์ประจาบ้านได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้รับประสบการณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปี 2561 ดังนี้

วิชำบังคับ

แพทย์ประจำบ้ำนชั้นปีที่ 1

แพทย์ประจำบ้ำนชั้นปีที่ 2

แพทย์ประจำบ้ำนชั้นปีที่ 3

สำขำวิชำ

ระยะเวลำ

สำขำวิชำ

ระยะเวลำ

สำขำวิชำ

ระยะเวลำ

ER

7

ER

6

ER

7

ICU Med

1

EMS

1

EMS

1

0.5/0.5

ER สถาบัน
ฝึกอบรมอื่น

1

CCU

1

ICU trauma

1

PICU/
Pediatric

วิชำเลือก
(ภาคผนวกที่ 5)

0.5/0.5

PICU/
Pediatric

Toxicology

1

Toxicology

1

Admin

0.5

Trauma

0.5

วิชาเลือก

1.5

วิชาเลือก

1

Clinical
research

0.5

Neuro ER

0.5

Cardiology

0.5
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รวม 1 ปี

12 (52 สัปดาห์)

รวม 3 ปี

11.5 (50 สัปดาห์)

11.5 (50 สัปดาห์)

152 สัปดำห์

6.4. จำนวนระดับชั้นกำรฝึกอบรม
มี 3 ระดับชั้นการฝึกอบรม แต่ละระดับชั้นใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี รวมใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 ปี
หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านคุณลักษณะตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นปีหรือไม่ผ่านตาม Milestone ที่กาหนด
สามารถขยายเวลาการฝึกอบรมออกไปได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
6.5. กำรบริหำรกิจกำรและกำรจัดกำรฝึกอบรม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีการออกแบบกระบวนงานการศึกษา โดยการนาปัจจัยภายนอก ความคาดหวัง
ของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต กฎระเบียบจากแพทยสภา วิทยาลัยฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยภายใน
นโยบายของโรงพยาบาล ทรัพยากร มาเป็นกรอบในการจัดทาและบริหารหลักสูตร
โดยมีคณะกรรมการด้านการศึกษาหลังปริญญาของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย
(ภาคผนวกที่ 6)
- ประธานคณะกรรมการด้านการศึกษาหลังปริญญาของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน: ปฎิบัติงานทางเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ
- กรรมการ: ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยฉุกเฉินแห่งประเทศ
ไทย
- หัวหน้าแพทย์ประจาบ้าน แต่ละชั้นปี
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
คณะกรรมการด้านการศึกษาหลังปริญญาของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าที่รับผิดชอบและอานาจใน
การจัดการการประสานงานการบริหารและการประเมินผลสาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม
6.6. สภำวะกำรปฏิบัติงำน
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6.6.1. หลักในกำรปฏิบัติงำนทั่วไป
6.6.1.1. ระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 144 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
สอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามหลักสูตรฉบับ พ.ศ.
2561
6.6.1.2. การส่งสอบวุฒิบัตรฯ ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการด้านการศึกษาหลังปริญญาของ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
6.6.1.3. ในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานต่างๆ ให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตาม
ระเบียบของหน่วยงานหรือสถานที่นั้นๆ
6.6.1.4. การขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงาน (rotation) ต้องมีเหตุผลอันสมควร และขออนุมัติ
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 1 เดือนก่อนปฏิบัติงานจริง และต้องเขียนใบขอเปลี่ยน
ตารางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
6.6.1.5. การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ หากแพทย์ประจาบ้านปฏิบัติงานอย่างไม่
รับผิดชอบ จะมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
- ตักเตือน
- ภาคทัณฑ์
- ให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม
- ไม่ส่งชื่อเข้าสอบ
- ให้ลาออก
- การสิ้นสุดการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้าน เป็นไปตามระเบียบของโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา
6.6.2. กิจกรรมวิชำกำร (ภาคผนวกที่ 4)
6.6.3. กำรปฏิบัติงำนในสถำนที่ต่ำงๆ
6.6.3.1. กำรปฏิบัติงำนในห้องฉุกเฉิน
- แพทย์ประจำบ้ำนปีที่ 1 จะสามารถดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้ในกรณีที่มีความซับซ้อนไม่มาก
สามารถบริหารจัดการผู้ป่วยอย่างเหมาะสมได้เป็นรายๆ ทาหัตถการภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ หรือแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่สูงกว่า
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- แพทย์ประจำบ้ำนปีที่ 2 สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถบริหารจัดการ
ห้องฉุกเฉินที่เริ่มมีความวุ่นวายได้ ทาหัตถการที่พบบ่อยได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถ
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลได้
- แพทย์ประจำบ้ำนปีที่ 3 สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากและพบไม่บ่อย ได้ด้วย
ตนเอง บริหารจัดการห้องฉุกเฉินที่มีความวุ่นวายได้ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น วาง
แผนการรักษา จาหน่ายผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถควบคุมดูแลแพทย์ประจาบ้านชั้น
ปีอื่นในการทาหัตถการได้ เป็นผู้นาในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างดี
การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาราชการ อยู่ใน
ความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม โดยจัดให้อยู่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งจัดให้มีวันพักอย่างน้อยเฉลี่ย 1 วันต่อสัปดาห์
6.6.3.2. กำรปฏิบัติงำนในสถำนที่อื่น (ภาคผนวกที่ 7)
6.6.4. ระเบียบกำรลำของแพทย์ประจำบ้ำน
6.6.4.1. สามารถลาได้ตามระเบียบปฏิบัติของข้าราชการ
6.6.4.2. การลาป่วยต้องแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลในวันลาทุกครั้งและต้องยื่นใบลาทันทีใน
วันที่กลับมาปฏิบัติงาน หากลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต้องยื่นใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย
6.6.4.3. การลาตามระเบียบอื่นๆนอกเหนือจากลาป่วย ต้องแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน เว้นแต่ในกรณีจาเป็น
6.6.4.4. การลาพักผ่อน อนุญาตให้ลาได้ในช่วงเวลาที่จัดไว้ตามความเหมาะสมเท่านั้น
6.6.4.5. การลาประชุมต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ก่อนทุกครั้ง
หมำยเหตุ : การลาทุกประเภท แพทย์ประจาบ้านผู้ลาต้องรายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบเพื่อลงชื่อ
รับทราบทุกครั้งและให้แพทย์ประจาบ้านที่เหลืออยู่ปฏิบัติงานทดแทนตามความจาเป็น หากไม่แจ้ง
ล่วงหน้าให้อาจารย์ประจาสายพิจารณา จะตักเตือนและ/หรือตัดวันลาเพิ่มเป็น 2 เท่า
6.6.4.6. การปฏิบัติงานทดแทน ในกรณีที่ลาและมีระยะเวลาการเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ระยะเวลาที่ฝึกอบรม จะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบัตรฯตามเวลาที่กาหนด จาเป็นต้องมีการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบ
6.6.5. กำรติดตำมปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดประชุมร่วมกับแพทย์ประจาบ้านทุกเดือน เพื่อรับความคิดเห็น ข้อ
ร้องเรียนต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้แพทย์ประจาบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมได้ หากแพทย์ประจาบ้านเกิดปัญหาใดๆทั้งด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านส่วนตัว อาจารย์ผู้รับผิดชอบจะนาปัญหาเข้าปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด้านการศึกษาหลังปริญญาของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข
6.6.6. ค่ำตอบแทนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ 8)
6.7. กำรวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
6.7.1. กำรวัดและประเมินผลระหว่ำงกำรฝึกอบรมและกำรเลื่อนชั้นปี
6.7.1.1. การประเมินระหว่างการฝึกอบรม มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการ
ฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ดังนี้
6.7.1.1.1.
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่ อฝส.กาหนด (ภาคผนวกที่ 9)
6.7.1.1.2.
มิติที่ 2 การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ภาคผนวกที่ 10)
6.7.1.1.3.
มิติที่ 3 การรายงานประสบการณ์การทาหัตถการต่างๆ: E-logbook
6.7.1.1.4.
มิติที่ 4 การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
6.7.1.1.5.
มิติที่ 5 การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal
and communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน (ภาคผนวกที่ 10)
6.7.1.1.6.
มิติที่ 6 การประเมินผลการกู้ชีพขั้นสูง ซึ่งจัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย โดยขอเข้าสอบได้เมื่อผ่านการอบรมแพทย์ประจาบ้านอย่างน้อย 24 เดือน
เป็นต้นไป
การบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาโดย สถาบันฝึกอบรม ทาการ
บันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมิติต่างๆ ตามที่ อฝส.วฉ. กาหนด ในแต่ละปีการศึกษา โดย
ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
- เพื่อเลื่อนระดับชั้นปี โดยมีเกณฑ์การเลื่อนชั้นปีตามที่กาหนดไว้ (ภาคผนวกที่ 11)
- เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
การประเมินระหว่างการฝึกอบรมโดยสม่าเสมอและแจ้งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบจะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สมบูรณ์ขึ้น
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6.7.1.2. กำรอุทธรณ์ผลประเมิน กรณีที่ผู้สอบมีข้อสงสัยในผลประเมิน สามารถอุทธรณ์ผล
ประเมินตามขั้นตอนได้ (ภาคผนวกที่ 12)
6.7.2. กำรวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ
6.7.2.1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบ
- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 144 สัปดาห์
- ผ่านการประเมินผลการกู้ชีพขั้นสูง ซึ่งจัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
- ผ่านการประเมินผลงานวิจัย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินงานวิจัย ของวิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
- สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ โดยมติของคณะกรรมการฯ
6.7.2.2. เอกสำรประกอบ
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่กาหนด
- เอกสารรับรองการผ่านการประเมินผลการกู้ชีพขั้นสูง
- เอกสารรับรองการผ่านหลักสูตรแพทย์อานวยปฏิบัติการฉุกเฉิน
- เอกสารรับรองการผ่านการตรวจงานวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน
6.7.2.3. วิธีกำรประเมินประกอบด้วย
6.7.2.3.1.
กำรสอบภำคทฤษฎี ประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple
choice questions) และข้อสอบประเภทอื่นตามที่ อฝส.วฉ. ประกาศกาหนดก่อนวัน
สอบไม่น้อยกว่า 6 เดือน
6.7.2.3.2.
กำรสอบภำคปฏิบัติ ประกอบด้วยการสอบประมวลผลความรู้ ทักษะ และเจต
คติทางเวชกรรมฉุกเฉิน (comprehensive emergency clinical examinations)
ด้วยการสอบสัมภาษณ์และหรือการสอบอัตนัยเพื่อประเมินผลความรู้ความชานาญใน
การบริบาลเวชกรรมผู้ป่วยฉุกเฉินรายเดียวหรือหลายรายพร้อมกัน รวมทั้งเวชจริย
ศาสตร์และวิทยาการจัดการอันครอบครลุมความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั้ง 6 ด้านหลัก ประกอบกับผลการประเมินประมวล
การกู้ชีพขั้นสูง ผลการประเมินการทาเวชหัตถการฉุกเฉิน และผลการประเมินการ
อานวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการ และการสอบประเภทอื่นๆ ตามที่ อฝส.วฉ.กาหนดโดยความเห็นชอบของ
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วฉท. แล้วรายงานให้แพทยสภาทราบ และประกาศให้ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการสอบทราบ
ล่วงหน้า ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 6 เดือน
6.7.2.4. กำรจัดสอบ ให้ อฝส.วฉ. กาหนดรายละเอียดวิธีการ เงื่อนไข และกาหนดการสอบแต่ละ
ภาคส่วนตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
- ดาเนินการสอบทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่
ละปี โดย อฝส.วฉ. อาจจัดแบ่งการสอบแต่ละภาคเป็นหลายส่วนหรือหลายขั้นตอนโดย
ความเห็นชอบของ วฉท. ก็ได้ แล้วรายงานให้แพทยสภารับทราบ และประกาศให้ผู้ที่จะมี
สิทธิเข้ารับการสอบนั้นทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบในส่วนหรือขั้นตอนนั้นไม่น้อยกว่า 6
เดือน
- การสอบภาคทฤษฎี ให้แพทย์ประจาบ้าน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตั้งแต่ครบ 23 เดือนขึ้นไปเข้าสอบได้
- การสอบภาคปฏิบัติ ในกรณีที่มีการจัดแบ่งการสอบเป็นหลายส่วน หรือหลายขั้นตอน ให้
แพทย์ประจาบ้าน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม/ปฏิบัติงานเฉพาะ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเข้ารับการสอบแต่ละส่วน หรือขั้นตอนดังกล่าวก่อนสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินครบถ้วนได้ เว้นแต่การสอบขั้นต้อน
สุดท้ายนั้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด
6.7.2.5. เกณฑ์กำรตัดสิน กำรสอบผ่ำนต้องได้คะแนนอย่ำงน้อยเท่ำกับเกณฑ์ที่ อฝส.วฉ.
กำหนดทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติดังต่อไปนี้
- เกณฑ์การตัดสินการสอบผ่านภาคทฤษฎี ใช้การอิงเกณฑ์ด้วยการประเมินผลจากค่าเฉลี่ย
ของเกณฑ์การผ่านขั้นต่า (minimal passing level, MPL) ของข้อสอบเป็นหลักเว้นแต่
อฝส.วฉ.พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้อิงกลุ่ม
- เกณฑ์การตัดสินภาคปฏิบัติให้ใช้อิงเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์การผ่านขั้นต่า (minimal
passing level, MPL) ซึ่ง อฝส.วฉ.อาจพิจารณาเสนอใช้คะแนนตามสัดส่วนของทุกส่วน
หรือทุกขั้นตอนรวมกัน หรือพิจารณาแยกแต่ละส่วนหรือขั้นตอนก็ได้ ทั้งนี้โดยความ
เห็นชอบของ วฉท. แล้วรายงานให้แพทยสภาทราบ และประกาศให้ผู้จะมีสิทธิข้ารับการ
สอบนั้นทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบในส่วนแรกหรือขั้นตอนแรกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- การสอบภาคทฤษฎี และการสอบภาคปฏิบัติเมื่อสอบผ่านแต่ละภาคมีสิทธิเก็บผลการ
สอบไว้ใช้ได้อีกสามปี หากสอบผ่านได้ไม่ครบตามกาหนดในอีกสามปีต้องสอบใหม่
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7. กำรรับและคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
7.1. คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
7.1.1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
7.1.1.1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
7.1.1.2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี
7.1.2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
7.2. จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 10 คน (ภาคผนวกที่ 13)
7.3. กระบวนกำรคัดเลือก
7.3.1. แต่งตั้งและจัดทาประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย
ยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินเป็นประธานและกรรมการประกอบด้วยอาจารย์ประจากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7.3.2. พิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการที่ไม่มี Conflict of interest
7.3.3. ดาเนินการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการกาหนดและประกาศเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ได้แก่
7.3.3.1. คะแนนการสอบสัมภาษณ์
7.3.3.2. คะแนนประเภทของต้นสังกัดของผู้สมัคร
7.3.3.3. คะแนนการปฏิบัติงาน (หากผู้สมัครเคยมา Elective)
7.3.4. ประกาศผลการคัดเลือก
8. อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม
8.1. คุณสมบัติของประธำนกำรฝึกอบรม ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์
ฉุกเฉินอย่างน้อย 5 ปีภายหลังได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ
8.2. คุณสมบัติและจำนวนของอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม (ภาคผนวกที่ 14)
8.2.1. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเป็นสมาชิก
สามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
8.2.2. จำนวนของอำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม
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8.2.2.1. จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา 9 คน
8.2.2.2. จานวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา 2 คน โดยมีภาระงานคิดเป็นสัดส่วนดังนี้
8.3. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กาหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามพันธกิจ ด้านการศึกษา การวิจัย
และการบริการอย่างน้อยร้อยละ 30 : 10 : 40 ของเวลาตามลาดับ ภาระงานของอาจารย์ทั้งภาควิชาต้อง
สมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ และสามารถขับเคลื่อนพันธกิจทั้งหมดของ
กลุ่มงานฯได้
8.4. นโยบำยกำรสรรหำและคัดเลือกอำจำรย์ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมต้องได้รับวุฒิบัตร (หรืออนุมัติบัตร)
เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีความ
ตั้งใจที่จะเป็นครูแพทย์ โดยกระบวนการคัดเลือกผ่านมติของกรรมการคัดเลือกในกลุ่มงานฯและผ่านการ
รับรองจากโรงพยาบาล
8.5. กำรประเมินอำจำรย์ มีการติดตามประเมินอาจารย์เป็นระยะ โดย
8.5.1. อาจารย์ประเมินตนเองและประเมินโดยผู้ร่วมงาน ปีละ 2 ครั้ง
8.5.2. ประเมินโดยแพทย์ประจาบ้าน ปีละ 1 ครั้ง
8.6. แผนกำรพัฒนำอำจำรย์
8.6.1. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมผ่านหลักสูตรทักษะการเป็นครูแพทย์เบื้องต้น (Exploratory course
in medical education for rookie teachers)
8.6.2. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความชานาญในสาขาต่อยอด
9. ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
กาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
9.1. สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่
ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์สาหรับ
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติและมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย (ภาคผนวกที่ 15)
9.2. การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่สาหรับการฝึกอบรม จานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วย
หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิก
และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรียนรู้
9.3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
9.4. การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
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9.5. ความรู้และการประยุกต์ความรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม มีการบูร
ณาการ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ
9.6. การนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนการฝึกอบรม การดาเนินการ
ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม
10. กำรประเมินแผนงำนฝึกอบรม
แผนงานฝึกอบรมได้รับการประเมินอย่างสม่าเสมอเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ทาหน้าที่ประธาน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อย่างน้อย 2 คน ทา
หน้าที่เป็นกรรมการ
- ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทาหน้าที่เป็นกรรมการ
- กรรมการภายนอกกลุ่มงาน อย่างน้อย 2 คน ประกอบด้วย
- อาจารย์ผู้มีคุณวุฒิเทียบเท่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม 1 คน
- วุฒิแพทย์ฉุกเฉิน ตัวแทนศิษย์เก่า 1 คน
- ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 1 คน
- ประธานคณะกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและ
ตัวแทนของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา เป็นที่ปรึกษา
โดยดาเนินการกากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจา ตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
แผนการฝึกอบรม
ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรม

29

10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.

การวัดและประเมินผล
พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม
ทรัพยากรทางการศึกษา
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
สถาบันฯร่วม
ข้อควรปรับปรุง

ร่วมกับแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สาเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุกปี
11. กำรทบทวน / พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม
มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการฝึกอบรม รวมถึง
การวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน / พัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวน / พัฒนาให้แพทยสภา
รับทราบ
12. ธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำร
12.1.
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาภาควิชาประจาหลักสูตร
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม/หลักสูตรให้เหมาะสม
12.2.
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงาน
สนับสนุนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการ
ฝึกอบรม
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12.3.
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการ
ฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
12.4.
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การดาเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม
12.5.
มีการออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับและหลักฐานแสดงการผ่านการ
ฝึกอบรมเมื่อฝึกอบรมครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
13. กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับการอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม จะต้องผ่านการ
ประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
13.1.
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก 2 ปี
13.2.
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี
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ภาคผนวก
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
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ภาคผนวกที่ 1
ขอบเขตความรู้ของวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งโรคและภาวะต่างๆ ของผู้ป่วย การส่งตรวจและแปลผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ
ขอบเขตความรู้ของวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งโรคและภาวะต่างๆ ของผู้ป่วย การส่งตรวจและแปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการต่างๆ แบ่งตามระดับความรู้ความชานาญเป็น 3 ระดับดังนี้
-

-

-

ระดับที่ 1 เชี่ยวชาญ (mastery) โรค หรือภาวะที่ต้องมีความรู้ความชานาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากอาจมี
ภาวะคุกคามต่อชีวิต สถานการณ์วกิ ฤติเวลา ที่หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงมาก แพทย์ประจา
บ้านจะต้องดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 ชานาญ (proficiency) ต้องมีความรู้ความชานาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เนื่องจากอาจมี
ภาวะฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอาการที่รนุ แรงขึ้น หรือมีภาวะแทรกซ้อนตามมา อาจส่งผลให้เสียชีวิต
พิการ หรือเจ็บป่วยเรื้อรังในระยะยาว ซึ่งแพทย์ประจาบ้านควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ระดับที่ 3 คุ้นเคย (familiarity) ควรมีความรู้ความชานาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพอสมควร เนื่องจากเป็นภาวะที่ไม่
ฉุกเฉิน สามารถรอรับการบาบัดรักษาในวันทาการปกติได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น หรือภาวะแทรกซ้อนตามมา ซึ่งแพทย์ประจาบ้าน
อาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยายและสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่าง
พอเพียง

1. โรค/ภาวะที่สาคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน
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2. ความรู้และทักษะการอานวยการและการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
เมื่อสาเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านแล้ว วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรู้ทางเวช
กรรมและวิทยาการจัดการ เพื่อประสานงาน ควบคุมดูแล และติดต่อสื่อสารในการอานวยการ ทั้งการอานวยการ
ตรง การอานวยการทั่วไป และให้คาสั่งการแพทย์แก่ผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ช่วยอานวยการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการที่
ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ได้
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3. ความรู้ ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน
เมื่อสาเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านแล้ว วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรู้ทาง
ศิลปศาสตร์ในเวชกรรมทางเวชกรรมฉุกเฉิน
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4. ความรู้และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน
เมื่อสาเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านแล้ว วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรู้ทางเวช
กรรมเพื่อการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย และการตรวจพิเศษอื่นๆ โดยจาแนก
ระดับความรู้ความสามารถเป็น 3 ระดับ
-

-

-

ระดับที่ 1 เชี่ยวชาญ (mastery) ต้องแปลผลได้ คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย และการตรวจ
พิเศษที่จาเป็นต้องทาอย่างเร่งด่วนเพื่อการตัดสินใจเพื่อวินิจฉัยหรือบาบัดรักษาผู้เจ็บป่วยวิกฤตที่แผนกฉุกเฉินและนอก
โรงพยาบาล วุฒิแพทย์ฉุกเฉินซึ่งผ่านการฝึกอบรมแล้วทุกคนต้องสามารถระบุข้อบ่งชี้ ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยสาหรับ
การตรวจ และแปลผลได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ในการสอนนิสติ นักศึกษาแพทย์ให้แปลผลได้
ด้วย และหากเป็นการตรวจ ณ จุดเกิดเหตุ แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความสามารถในการทาการตรวจนั้นได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 ชานาญ (proficiency) ควรแปลผลได้ คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย และการตรวจ
พิเศษที่ใช้บ่อยในแผนกฉุกเฉินเพื่อประเมินปัญหาทีไ่ ม่จาเป็นต้องบาบัดเจาะจงที่แผนกฉุกเฉิน ซึ่งวุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่าน
การฝึกอบรมแล้วต้องสามารถระบุข้อบ่งชี้ ขั้นตอน การเตรียมผู้ป่วยสาหรับการตรวจ และแปลผลได้อย่างถูกต้อง โดย
อาจกระทาได้ด้วยการทบทวนตารา ปรึกษาหรือส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น โดยไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือ
การรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น
ระดับที่ 3 คุ้นเคย (Familiarity) อาจแปลผลได้ คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย และการตรวจ
พิเศษที่ที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ในการวินิจฉัยหรือบาบัดรักษาผู้ป่วยที่แผนกฉุกเฉินหรือเกินขอบเขตมาตรฐานเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน ซึ่งวุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วควรรู้ข้อบ่งชี้ของการตรวจ การเตรียมผู้ป่วยสาหรับการตรวจและ/
หรือการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ และสามารถแปลผลรายงานการตรวจได้ถูกต้อง เพื่อส่งต่อให้แก่แพทย์เฉพาะทางสาขา
อื่นเพื่อการวินิจฉัยหรือบาบัดรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
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ภาคผนวกที่ 2
ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน
เมื่อสาเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านแล้ว วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ความสามารถระบุข้อบ่งชี้ ขั้นตอนวิธี
ทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และสามารถทาเวชหัตถการฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งสอนให้ผู้อื่นทาได้อย่าง
ถูกต้อง ได้อย่างน้อยตามจานวนครั้งที่ วฉท. กาหนด โดยจาแนกระดับความรู้ความสามารถเป็น ๓ ระดับ
-

-

-

ระดับที่ 1 เชี่ยวชาญ (mastery: ต้องทาได้) วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ความชานาญและทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากเป็นหัตถการหรือทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติการเวชกรรมอย่างอิสระ โดยไม่ต้อง
ปรึกษาผู้ใดในการตัดสินใจเพื่อวินจิ ฉัยหรือบาบัดรักษาผู้เจ็บป่วยวิกฤตที่แผนกฉุกเฉินและนอกโรงพยาบาล มีความจาเป็น
ในการจัดการปัญหาทางเวชกรรมซึ่งเป็นการวินิจฉัยหรือการบาบัดรักษาที่วุฒิแพทย์ฉุกเฉินซึ่งผ่านการฝึกอบรมแล้วทุก
คนต้องทาได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ
ระดับที่ 2 ชานาญ (proficiency: ควรทาได้) วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ความชานาญและทักษะเวชกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นหัตถการหรือทักษะที่ใช้บ่อยในแผนกฉุกเฉิน ซึ่งวุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่าน
การฝึกอบรมแล้วควรกระทาได้ด้วยการทบทวนตารา ปรึกษาหรือส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น โดยไม่ก่อให้เกิด
การเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น ซึ่งมักใช้เพียงเพื่อประเมินปัญหาโดยไม่กระทาการ
บาบัดรักษาเจาะจงในแผนกฉุกเฉิน
ระดับที่ 3 คุ้นเคย (Familiarity: อาจทาได้) วุฒิแพทย์ฉุกเฉินควรมีความรู้ความชานาญและทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวพอสมควร เนื่องจากเป็นหัตถการหรือทักษะที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ในการวินิจฉัยหรือบาบัดรักษาผู้ป่วยที่
แผนกฉุกเฉินหรือเกินขอบเขตมาตรฐานเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ซึ่งวุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วควรรู้เพื่อช่วยในการ
วินิจฉัยหรือบาบัดรักษาปัญหาซับซ้อนทางเวชกรรมที่พบได้ในแผนกฉุกเฉิน เพื่อส่งต่อให้แก่แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นเพื่อ
การวินิจฉัยหรือบาบัดรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
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ภาคผนวกที่ 3
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมแพทย์ประจาบ้าน
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ก่าหนดการอบรมปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการส่าหรับแพทย์ประจ่าบ้าน/ แพทย์พี่เลี้ยง ปี 2561
วันที่ 13 - 29 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมรีสอร์ทในจังหวัดนครราชสีมา/ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

วันที่ 13 มิ.ย.61

Go Genius 06.30 - 09.30 น.
Learning Center 09.30 - 09.45 น.
09.45 - 12.00 น.

อ่าเภอปากช่อง
12.00 - 13.00 น.
จังหวัดนครราชสีมา
13.00 - 13.30 น.

13.30 -14.30 น.

14.30 - 16.30 น.
16.30 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 20.00 น.
20.00 - 22.00 น.
22.00 น.
หมายเหตุ
วันที่ 14 มิ.ย.61 06.00 - 08.00 น.
08.30 - 09.00 น.
Go Genius
09.00 - 10.45 น.
Learning Center
10.45 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

อ่าเภอปากช่อง
13.00 - 14.00 น.
จังหวัดนครราชสีมา
14.00 - 16.30 น.
16.30 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 20.00 น.
20.00 - 22.00 น.
22.00 น.
หมายเหตุ

ค่ายเรียนรู้ สู่หมอมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2561
รถออกจากบริเวณหน้าศูนย์แพทยศาสตร ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรม Ice Breaking โดย อ.รณพรหม ชุนงามและคณะ
รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีเปิด
กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ โดย นพ.อนุชิต นิยมปัทมะ รองผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตร ฯ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวเปิดและมอบนโยบาย
Communication skill โดย รศ.นพ. ชิษณุ พันธุ์เจริญและคณะ
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "เสริมสร้างความสามัคคี"
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "ทุกวันนี้ฉันรู้สึกว่า……… "
สาธิตทักษะการสื่อสารในองค์กร
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่่า
กิจกรรม "รับน้อง" โดย แพทย์ประจาบ้าน/ แพทย์พี่เลี้ยง ชั้นที่ 2-3
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม "สรรค์สร้างจินตนาการ" โดย อ.รณพรหม ชุนงามและคณะ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารว่างขณะฟังบรรยาย เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมกลุ
่มสัมพั่อนสารในการดู
ธ์ โดย อ.รณพรหม
นงามและคณะ
สาธิ
ตทักษะการสื
แลผู้ป่วชุยและฝึ
กปฏิบัติ โดย รศ.นพ. ชิษณุ พันธุ์เจริญและ
คณะ
สรุปทักษะการสื่อสาร โดย รศ.นพ. ชิษณุ พันธุ์เจริญและคณะ
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎหมายทางการแพทย์" โดย ผู้พพิ ากษานพพร โพธิรังสิยากร
ปัญหาทางด้านกฎหมายและการเจรจาไกล่เกลี่ย
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่่า
สนุกสนานกับวงดนตรี "Ear Breaker"
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม "สรรค์สร้างจินตนาการ" โดย อ.รณพรหม ชุนงามและคณะ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารว่างขณะฟังบรรยาย เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.
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ก่าหนดการอบรมปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการส่าหรับแพทย์ประจ่าบ้าน/ แพทย์พี่เลี้ยง ปี 2561
วันที่ 13 - 29 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมรีสอร์ทในจังหวัดนครราชสีมา/ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
วันที่ 15 มิ.ย.61 08.30 - 12.00 น. สมดุลชีวิตและการเรียนรู้ ควบคู่งานบริการ
- เป้าหมายชีวิต
Go Genius
- Deep Listening & Dialogue
Learning Center
- Medical Education and Patient Safety
โดย นพ.สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ, นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์และนพ.คมกฤษณ์ โกมุทรินทร์
อ่าเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. - เป้าหมายชีวิต (ต่อ)
- Deep Listening & Dialogue (ต่อ)
- Medical Education and Patient Safety (ต่อ)
โดย นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์, นพ.สายลักษณ์ พิมพ์เกาะและนพ.คมกฤษณ์ โกมุทรินทร์
14.30 - 16.00 น. ปิดการอบรมและเดินทางกลับถึงโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยสวัสดิภาพ
วันที่ 18 - 19 มิ.ย.
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างขณะฟังบรรยาย เวลา 10.30 น. และ 14.00 น.
61
เข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจ่าปี 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วันที่ 20 - 21 มิ.ย. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advance Cardiovascular Life Support: ACLS
ณ ห้องประชุม โดย คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
หลวงพ่อกัณหา
รุ่นที่ 1
สุขกาโม
08.00 - 16.00 น. ACLS/ BLS Overview: นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะและคณะ
small group rotation (25 minutes each)
วันที่ 22 มิ.ย.61 ปฐมนิเทศแพทย์ประจ่าบ้าน/ แพทย์พี่เลี้ยง ปี 2561
ณ ห้องประชุม 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
หลวงพ่อกัณหา 08.30 - 09.00 น. วิดิทัศน์แนะนาโรงพยาบาล
สุขกาโม
09.00 - 09.30 น. บทบาทหน้าที่/ การดูแลตนเองของแพทย์ประจ่าบ้านและสวัสดิการหอพัก
โดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
09.30 - 10.00 น. การท่างานร่วมกันระหว่างแพทย์กับพยาบาล
โดย คุณเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล
10.00 - 12.00 น. ระบบสารสนเทศ
− Over Veiw โดย นพ.จิรรุจน์ ชมเชย
− การใช้สารสนเทศในโรงพยาบาล โดย คุณนงลักษณ์ ประยูรเสริฐ
− การบันทึกเวชระเบียน โดย พญ.นภัทร เขียวอ่อน
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. โปรแกรม Thai Refer โดย หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
14.00 - 15.00 น. สิทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับจากทางราชการและไกล่เกลี่ยสร้างสุขส่าหรับแพทย์ประจ่าบ้าน
โดย นางสาวกิตติมา ศรีสมบัติ นิติกร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
15.00- 16.30 น. ทา Book Bank ธนาคารกรุงไทย/ วัดตัว ตัดชุด/ ถ่ายรูป
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างขณะฟังบรรยาย เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.
วันที่ 25 มิ.ย.61 08.30 - 10.30 น. Create Happiness, Reduce Risk and Work Ethics.
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ก่าหนดการอบรมปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการส่าหรับแพทย์ประจ่าบ้าน/ แพทย์พี่เลี้ยง ปี 2561
วันที่ 13 - 29 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมรีสอร์ทในจังหวัดนครราชสีมา/ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วัน/เดือน/ปี
ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อกัณหา
สุขกาโม

กิจกรรม
โดย นพ.สหรัชต์ ชาติพรหม ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
− การปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยา โดย นพ.กษิพจน์ ก.ศรีสุวรรณ
− การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย คุณศศิกฤษฎิ์ เทพบุตร
รับประทานอาหารกลางวัน
Holistic patient care โดย นพ.เดชา คนธภักดี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
− นิติเวชกับเวชปฏิบัติ โดย นพ.สฤษดิ์ ศรีนุกูล
− การปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดย นพ.นภัสถ์ รัตนวงศา

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.30 น.
11.30- 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.15 น.
14.15 - 14.30 น.
14.30- 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
วันที่ 26 มิ.ย.61 08.30 - 12.00 น. Patient Safety for new comers & Medication safety & Rational Drug Use
ณ ห้องประชุม 08.30 - 11.00 น. Antimicrobial stewardship program and responsible use of antibiotic in URI and AD
หลวงพ่อกัณหา
โดย พญ.วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี
สุขกาโม
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดย คุณสุจินดา ธิติเสรีและคณะ
11.00 - 12.00 น. การดูแลสุขภาพและรู้ทันโรคกับอาชีวอนามัย/ กรอกเอกสารตรวจสุขภาพ
โดย พญ.ภรณ์ทิพย์ พิมดา
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Medication safety & Rational Drug Use
โดย ภญ.กนกวรรณ พรหมพันใจ ภญ.รังสิกานต์ นาคบุรินทร์และภญ.ศิริลักษณ์ คาภิโร
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างขณะฟังบรรยาย 10.00 น. และ14.00 น.
วันที่ 27 มิ.ย.61 08.30 - 12.00 น. Tip for doing research for Residents โดย นพ.วทัญญู พาราพิบูลย์และคณะ
ณ ห้องประชุม 08.30 - 10.45 น. การสนับสนุนงานวิจัยและทาอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ โดย นพ.อุรวิศ ปิยะพรมดี
หลวงพ่อกัณหา 10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
สุขกาโม
11.00 - 12.00 น. การขอ IRB โดย นพ.นิพัทธ์ สีมาขจร
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. Research Question โดย นพ.วทัญญู พาราพิบูลย์
14.00 - 15.00 น. ขั้นตอนการทาวิจัย โดย นพ.วทัญญู พาราพิบูลย์
15.00 - 16.00 น. การวิเคราะห์ทางสถิติ โดย คุณกัญญาลักษณ์ ณ รังษี
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างขณะฟังบรรยาย เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.
วันที่ 28 - 29 มิ.ย. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advance Cardiovascular Life Support: ACLS
ณ ห้องประชุม โดย คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
หลวงพ่อกัณหา
รุ่นที่ 2
สุขกาโม
08.00 - 16.00 น. ACLS/ BLS Overview: นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะและคณะ
small group rotation (25 minutes each)

หมายเหตุ

ก่าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวกที่ 4
กิจกรรมวิชาการ

พฤหัสบดี

ศุกร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
อังคาร

2

2
3
3
3
3
4
4
4
4
4

วันที่

8.30 – 10.30
8.15 – 8.45
8.30 – 10.30
13.00 – 15.00
8.30 – 10.30
8.15 – 8.45
8.45 – 10.30
8.30 – 10.30
8.30 – 10.30
8.30 – 10.30

8.30 – 10.30

เวลา
8.15 – 8.45
8.30 – 10.30
8.30 – 10.30
8.15 – 8.45
8.30 – 10.30

Activity
Journal club
Research progression
Refreshing essential knowledge
Journal club
EMS conference
Risk conference
Administrative seminar
Refreshing essential knowledge
Journal club
Topic conference
Toxicology interhospital conference
Refreshing essential knowledge
Journal club
ประชุมแพทย์ประจาบ้านประจาเดือน
MM conference, CPR conference
Simulation
Refreshing essential knowledge
ตามอาจารย์ผดู้ ูแลมอบหมาย
ตามตาราง
R1
R2, R2
ตามอาจารย์ผดู้ ูแลมอบหมาย
ตามตาราง
ตัวแทนแพทย์ประจาบ้าน
R2, R3
R1, R2, R3
ตามอาจารย์ผดู้ ูแลมอบหมาย

R1, R3

แพทย์ประจาบ้านผู้รับผิดชอบ
ตามตาราง
ตามตาราง
ตามอาจารย์ผดู้ ูแลมอบหมาย
ตามตาราง
R2, R3

อ.อิสระ
อ.นภัสถ์
อ.นภัสถ์
อ.วรางคณา

อ.พิมพ์พร
อ.ณัฐฐาศิริ

อ.วีรวัฒน์

อ.อิสระ
อ.ศุภฤกษ์

อาจารย์ดูแล
อ.อิสระ
อ.อิสระ

เลื่อนเป็นวันที่

แพทย์ประจาบ้านผู้รับผิดชอบ ให้ติดต่ออาจารย์ผู้ดูแล Activity เพื่อเตรียมหัวข้อและเนื้อหา, แจ้ง activity ทางไลน์กลุ่มก่อน 1 วัน
Rotation: EMS …………………………………., Trauma ER …………………., Research ER …………………., Toxico ER …………………., Cardio/Neuro ER ………………….

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

วัน
อังคาร
พฤหัสบดี
ศุกร์
อังคาร
พุธ

สัปดาห์ที่
1
1
1
2
2

ตาราง Activity วิชาการ ประจาเดือน ………………………………………. 25….
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ภาคผนวกที่ 5
รายวิชาเลือก
หลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกต่างๆตามที่วฉท.ระบุในรายวิชาเลือก โดยแบ่งเป็นวิชา
เลือกแบบบังคับ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (pediatric emergency medicine)
วิทยาการบริหารเวชกรรมฉุกเฉิน (administrative emergency medicine)
พิษวิทยาฉุกเฉิน (toxicology)
เวชวิจัยฉุกเฉิน (clinical research in emergency medicine)
เวชศาสตร์การบาดเจ็บฉุกเฉิน (traumatic emergency medicine)
เวชศาสตร์ฉุกเฉินหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular emergency medicine)

และจัดให้มีรายวิชาเลือกที่แพทย์ประจาบ้านอาจเลือกเรียนได้แบบอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
1. จักษุวิทยาฉุกเฉิน (ophthalmological emergency medicine)
2. จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (psychiatric emergency medicine)
3. นิติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (clinical forensic & legal emergency medicine)
4. ภาพวินิจฉัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (diagnostic body imaging emergency medicine)
5. วิทยาการลาเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ (aero-medical transport)
6. วิทยาการควบคุมความเจ็บป่วยฉุกเฉิน (emergency illness and injury control)
7. วิทยาการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉิน (public health emergency medicine)
8. วิทยาการจัดการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร (frontier area emergency medical management)
9. วิสัญญีวิทยาฉุกเฉิน (anesthesiological emergency medicine)
10. เวชประสาทวิทยาฉุกเฉิน (neurological emergency medicine)
11. เวชศาสตร์ฉุกเฉินการกีฬา (sport emergency medicine)
12. เวชศาสตร์การคลังเลือดฉุกเฉิน (blood transfusion emergency medicine)
13. เวชศาสตร์ฉุกเฉินการทหาร (military emergency medicine)
14. เวชศาสตร์การอาชีพและสิ่งแวดล้อมฉุกเฉิน (occupational & environment emergency medicine)
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15. เวชศาสตร์ฉุกเฉินนันทนาการและการผจญภัย (recreation & wilderness emergency medicine)
16. เวชศาสตร์ฉุกเฉินผู้สูงอายุ (geriatric emergency medicine)
17. เวชศาสตร์ระหว่างประเทศ (global international emergency medicine)
18. เวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง (hyperbaric emergency medicine)
19. เวชศาสตร์ฉุกเฉินศึกษา (educational emergency medicine)
20. เวชศาสตร์ภัยพิบัติและกลุ่มชน (disaster and mass gathering emergency medicine)
21. เวชสารสนเทศฉุกเฉิน (emergency medical informatics)
22. โสต นาสิก และลาริงซ์วิทยาฉุกเฉิน (otolaryngological emergency medicine)
23. ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน (Surgical emergency medicine)
24. สูติศาสตร์และนรีเวชฉุกเฉิน (obstetrics & gynecological emergency medicine)
25. ออร์โธปิดิคส์ฉุกเฉิน (orthopedics emergency medicine)
26. อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน (internal emergency medicine)

82

ภาคผนวกที่ 6
คณะกรรมการด้านการศึกษาหลังปริญญาของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
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หมายเหตุ
ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาภาควิชาประจาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน (หนังสือเลขที่ นม.
0032.124/3225) เพื่อให้ครอบคลุมมิติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ คณะกรรมการประจากลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน จึงมีความเห็นให้ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ร่วมประชุมและให้ความเห็นได้เสมือนเป็น
กรรมการด้วยทุกครั้ง
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ภาคผนวกที่ 7
เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรมในสถานที่ต่างๆ
1. ห้องฉุกเฉินของสถาบันฝึกอบรมอื่น
2. หอผู้ป่วยหนักเด็ก (Pediatric ICU) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
3. หอผู้ป่วยหนัก (ICU) แผนกอายุรศาสตร์
4. หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
5. หอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ (ICU Trauma) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
6. กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Pediatric emergency medicine)
7. Traumatic emergency medicine
8. พิษวิทยา (Toxicology)
9. Clinical research in emergency medicine
10. Cardiovascular emergency medicine
11. แพทย์สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS Medical Commander)
12. แพทย์อานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS Medical Director)
13. เนื้อหาและกระบวนการฝึกอบรมในแผนกอื่นๆ
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ห้องฉุกเฉินของสถาบันฝึกอบรมอื่น
สถานที่

แผนกฉุกเฉินของสถาบันฝึกอบรมอื่นๆ

อาจารย์ผู้ดูแล

-

ระยะเวลา

1 เดือน

ผลลัพธ์
-

สามารถให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและมีทักษะการทาหัตถการฉุกเฉินที่เหมาะสม
ภายใต้บริบทความหลากหลายของห้องฉุกเฉินที่แตกต่างจากรพ.มหาราชนครราชสีมา

-

มีทักษะการสื่อสารกับผู้ร่วมงานที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะการเรียนรูด้ ้วยตนเองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์แพทย์

วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ที่ห้องฉุกเฉินของสถาบันนั้นๆ
โดยแพทย์ประจาบ้านมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ร่วมกับแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของสถาบันนั้นๆและอาจารย์แพทย์

-

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการจัดโดยสถาบันนั้นๆ ตามที่อาจารย์แพทย์มอบหมาย

วิธีการประเมินผล
-

ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยแบบประเมินแพทย์ประจาบ้าน (โดยอาจารย์) ปีการศึกษา2561

-

ต้องมีเวลาการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

-

การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตามข้อกาหนดของสถาบันฝึกอบรม
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หอผู้ป่วยหนักเด็ก (Pediatric ICU) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สถานที่

หอผู้ป่วยหนักเด็ก (Pediatric ICU) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อาจารย์ผู้ดูแล

อาจารย์สุรพันธ์ ปรปักษ์เป็นจุณ

ระยะเวลา

1 เดือน

ผลลัพธ์
-

สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กทุกช่วงอายุที่มีภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม

-

มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับโรคหรือภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในเด็ก เช่น ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

-

ระบาดวิทยา อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น
สามารถทาหัตถการในเด็ก เช่น การใส่ umbilical catheter, arterial blood gas, ET intubation, intraosseous
insertion เป็นต้น

วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอผู้ป่วยหนักเด็ก (Pediatric ICU) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

-

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่จดั โดยแผนก ตามที่อาจารย์แพทย์มอบหมาย

วิธีการประเมินผล
-

ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยแบบประเมินแพทย์ประจาบ้าน (โดยอาจารย์) ปีการศึกษา2561
ต้องมีเวลาการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

-

การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ
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หอผู้ป่วยหนัก (ICU) แผนกอายุรศาสตร์
สถานที่ หอผู้ป่วยหนัก (ICU) แผนกอายุรศาสตร์หรือ Emergency Medicine ICU ของแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
อาจารย์ผู้ดูแล

-

ระยะเวลา

1 เดือน

ผลลัพธ์
-

สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้

-

มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับโรคหรือภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย เช่น ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ระบาดวิทยา

-

อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา ยาทีใ่ ช้รักษา เป็นต้น
เข้าใจกระบวนการ hemodynamic monitoring ทั้ง invasive และ non-invasive

-

สามารถใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด invasive และ non-invasive ได้อย่างเหมาะสม

-

ให้การดูแลผู้ป่วย Cardiac arrest ได้อย่างต่อเนื่อง

- เรียนรูค้ วามหลากหลายและข้อจากัดในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในบริบทที่แตกต่าง
วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ที่ ICU แผนกอายุรศาสตร์ของสถาบันนั้นๆหรือ Emergency
Medicine ICU ของแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

- เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่จดั โดยแผนก ตามที่อาจารย์แพทย์มอบหมาย
วิธีการประเมินผล
-

ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยแบบประเมินแพทย์ประจาบ้าน (โดยอาจารย์) ปีการศึกษา2561

-

ต้องมีเวลาการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี
การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ
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หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สถานที่

หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อาจารย์ผู้ดูแล

-

ระยะเวลา

1 เดือน

ผลลัพธ์
-

มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อย เช่น
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ระบาดวิทยา อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น

-

สามารถให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้านหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างเหมาะสม
เข้าใจระบบ STEMI fast track ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด เลือดเฉียบพลันได้

-

สามารถให้การวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้อย่างถูกต้อง และให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม

-

เข้าใจกระบวนการ hemodynamic monitoring ทั้ง invasive และ non-invasive

- สามารถอ่าน EKG ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

-

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการจัดโดยแผนก ตามที่อาจารย์แพทย์มอบหมาย

วิธีการประเมินผล
-

ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยแบบประเมินแพทย์ประจาบ้าน (โดยอาจารย์) ปีการศึกษา2561

-

ต้องมีเวลาการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ
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หอผู้ป่วยหนักอุบตั ิเหตุ (ICU Trauma) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สถานที่

หอผู้ป่วยหนักอุบัตเิ หตุ (ICU Trauma) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อาจารย์ผู้ดูแล

อาจารย์บวร เกียรติมงคล

ระยะเวลา

1 เดือน

ผลลัพธ์
-

มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับโรคหรือภาวะฉุกเฉินในผูป้ ่วยอุบัติเหตุ เช่น ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ระบาดวิทยา อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น

- สามารถให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีภาวะฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ที่ ICU Trauma โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

-

โดยแพทย์ประจาบ้านมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ประจาบ้านสาขาศัลยศาสตร์และอาจารย์แพทย์
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการจัดโดยแผนก ตามที่อาจารย์แพทย์มอบหมาย

วิธีการประเมินผล
-

ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยแบบประเมินแพทย์ประจาบ้าน (โดยอาจารย์) ปีการศึกษา2561

-

ต้องมีเวลาการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี
การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ
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กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Pediatric emergency medicine)
สถานที่

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Pediatric emergency medicine) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อาจารย์ผู้ดูแล

อาจารย์สุรพันธ์ ปรปักษ์เป็นจุณ

ระยะเวลา

1 เดือน

ผลลัพธ์
-

มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับโรคหรือภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในเด็ก เช่น ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ระบาดวิทยา อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น

- สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดได้อย่างเหมาะสม
วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ที่แผนกเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

-

ดูแลรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิด ที่มแี จ้งขอแพทย์ร่วมประเมิน
โดยดูแลร่วมกับแพทย์ประจาบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์และ/หรืออาจารย์แพทย์

-

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการจัดโดยแผนก ตามที่อาจารย์แพทย์มอบหมาย

วิธีการประเมินผล
-

ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยแบบประเมินแพทย์ประจาบ้าน (โดยอาจารย์) ปีการศึกษา2561
ต้องมีเวลาการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

-

การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ
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Traumatic emergency medicine
สถานที่

ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อาจารย์ผู้ดูแล

อาจารย์นภัสถ์ รัตนวงศา

ระยะเวลา

2 สัปดาห์

ผลลัพธ์
-

มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับโรคหรือภาวะฉุกเฉินในผูป้ ่วยอุบัติเหตุ เช่น ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ระบาดวิทยา อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น

-

สามารถให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีภาวะฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
มีทักษะการเรียนรูด้ ้วยตนเองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์แพทย์

วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
แพทย์ประจาบ้านมีหน้าที่ดูแลผู้ปว่ ยอุบัติเหตุที่มภี าวะฉุกเฉินได้รับการคัดแยกเป็นระดับ ESI 1 และ ESI 2 ทุกราย
โดยบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลติดตามผู้ป่วย
ติดตามต่อเนื่องตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉินจนกระทั่งจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล

-

ในสัปดาห์ที่ 2 ให้นาแบบบันทึกข้อมูลติดตามผู้ป่วยนาเสนออาจารย์ผู้ดูแล และสรุปเนื้อหาในประเด็นที่น่าสนใจส่งทาง

email: napat.ep7@gmail.com
วิธีการประเมินผล
-

ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยแบบประเมินแพทย์ประจาบ้าน (โดยอาจารย์) ปีการศึกษา2561

-

ต้องมีเวลาการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี
การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ
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พิษวิทยา (Toxicology)
สถานที่

พิษวิทยา (Toxicology) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อาจารย์ผู้ดูแล

อาจารย์ณัฐฐาศิริ รัฐประเสริฐ

ระยะเวลา

1 เดือน

ผลลัพธ์
-

สามารถดูแลผู้ป่วยทีไ่ ด้รับสารพิษได้อย่างเหมาะสม

-

ทราบถึงหลักการการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ

- ทราบกลไกการออกฤทธิ์ของพิษยาและยาแก้พิษ (antidote)
วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

-

ร่วมดูแลผู้ป่วย ติดตาม และบันทึกอาการของผู้ป่วยที่มีการปรึกษามายังอาจารย์แพทย์ผู้ดูแล
เรียนรูค้ วามรู้ทางพิษวิทยาที่พบบ่อย ในหัวข้อ basic toxidrome, snakebite, pesticide, cyanide, paracetamol
toxicity โดยอาจารย์แพทย์ผู้ดูแล

-

ร่วม inter-hospital medical toxicology conference จัดโดยสมาคมพิษวิทยาในวันพุธที่ 3 ของเดือน

-

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการจัดโดยแผนก ตามที่อาจารย์แพทย์มอบหมาย

วิธีการประเมินผล
-

ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยแบบประเมินแพทย์ประจาบ้าน (โดยอาจารย์) ปีการศึกษา2561

-

ต้องมีเวลาการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

- การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ
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Clinical research in emergency medicine
สถานที่

Clinical research in emergency medicine โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อาจารย์ผู้ดูแล

อาจารย์นภัสถ์ รัตนวงศา

ระยะเวลา

2 สัปดาห์

ผลลัพธ์
-

ตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่งานวิจัยของตนเองได้

-

สืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

- อ่านและทา appraise งานวิจัยในรูปแบบที่สาคัญได้
วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

-

ก่อนเริ่มเรียน
- เตรียมคาถามทีส่ งสัยหรือสนใจจากการทางานที่ผ่านมา 3 คาถาม

-

ช่วงเวลาเรียน เรียนรู้
-

Searching technique ในการค้นข้อมูลจากคาถามที่เตรียมมา

-

Lecture เรื่อง Overview study design

-

Critical appraisal งานวิจัยรูปแบบต่างๆ
ฝึกเขียน Research proposal โดยเริ่มต้นจากคาถามที่จะนาไปสู่งานวิจัย

วิธีการประเมินผล
-

ประเมินความตั้งใจเรียนและการนาเสนองาน
ประเมินการนาเสนอ Concept paper หลังจากได้คาถามวิจยั

-

ต้องมีเวลาการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

-

การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ
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Cardiovascular emergency medicine
สถานที่

Cardiovascular emergency medicine โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อาจารย์ผู้ดูแล

อาจารย์วิภาดา รัตนวงศา

ระยะเวลา

2 สัปดาห์

ผลลัพธ์
-

มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อย ได้แก่ STEMI, Non-STEMI,
Acue heart failure

-

เข้าใจระบบ STEMI fast track ให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด เลือดเฉียบพลันได้
สามารถทา Bedside Echocardiogram ได้

-

สามารถอ่าน EKG ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

-

มีทักษะการเรียนรูด้ ้วยตนเองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์แพทย์

วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

-

แพทย์ประจาบ้านมีหน้าที่ดูแลผู้ปว่ ยที่มีภาวะฉุกเฉินทางหัวใจและหลอดเลือดและได้รับการคัดแยกเป็นระดับ ESI 1 และ
ESI 2 ได้แก่
-

-

ผู้ป่วย STEMI 5 ราย (พร้อมทั้งถ่าย VDO Bedside Echocardiogram)
ผู้ป่วย Non-STEMI 5 ราย

โดยบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลติดตามผู้ป่วยและนาเสนออาจารย์ผู้ดูแล

วิธีการประเมินผล
-

ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยแบบประเมินแพทย์ประจาบ้าน (โดยอาจารย์) ปีการศึกษา2561

-

ต้องมีเวลาการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

-

การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ
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แพทย์สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS Medical Commander)
สถานที่

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อาจารย์ผู้ดูแล

อาจารย์วรางคณา โฉมจังหรีด

ระยะเวลา

1 เดือน

ผลลัพธ์
-

อธิบายหลักการทางานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้

-

บอกระดับขีดความสามารถและข้อจากัดของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน พยาบาล และผู้ช่วยเวชกรรมระดับต่างๆได้

-

ดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เคลื่อนย้าย และนาส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาลได้ (Case review)

วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสัง่ การจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระยะเวลา 4 สัปดาห์
(อย่างน้อย 40 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

-

ออกปฏิบัติงานร่วมกับทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ตั้งแต่ 8.00-16.00 น. วันราชการ

-

เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ตามตารางที่กาหนด

- เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เช่น ออกหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน, ซ้อมแผนสาธารณภัย, สอน BLS เป็นต้น
วิธีการประเมินผล
-

เวลาปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อย่างน้อย 40 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

-

ประสบการณ์การออกปฏิบตั ิการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงอย่างน้อย 10 เหตุ
และมีการอภิปรายสรุปประเด็นการเรียนรู้กับอาจารย์แพทย์ (Case review)

-

ใบประเมินการนาเสนอ และอภิปรายการดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลของผู้ป่วยรายที่น่าสนใจ (Interesting case 1
case)

-

ใบประเมินการนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1 เรื่อง (EMS Topic Review)
ใบประเมินการนาเสนอวารสารวิชาการ (Journal) 1 เรื่อง
การประเมินผลจะประเมินตามแบบประเมินที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินกาหนด โดยผล “ผ่าน” คือ
มีการฝึกปฏิบัติทุกกิจกรรมข้างต้น มีคะแนนความรู้มากกว่าร้อยละ 60
และมีเจตคติตามเกณฑ์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินทุกข้อ
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ตารางกิจกรรมสาหรับแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หลักสูตร EMS Commander

วัน/สัปดาห์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

EMS
Conference
8.30-10.30 น.

Case review
13.00 น

1
2
3

4
5

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สอบ
ประจาเดือน

ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ

ศุกร์

102

แพทย์อานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS Medical Director)
สถานที่

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อาจารย์ผู้ดูแล

อาจารย์วรางคณา โฉมจังหรีด

ระยะเวลา

1 เดือน

ผลลัพธ์
-

อธิบายหลักการทางานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้

-

ให้การอานวยการตรง การอานวยการทั่วไป และให้คาสั่งการแพทย์แก่ผู้ช่วยเวชกรรมและ ผู้ช่วยอานวยการได้

-

เป็นผู้นาทีมหน่วยปฏิบัติงานฉุกเฉินในการทางานบริหารความเสี่ยง
สอนความรู้ หรือทักษะการทาหัตถการ แก่ผู้ช่วยเวชกรรมในหน่วยปฏิบัติงานฉุกเฉิน พยาบาล
หรือนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้

วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสัง่ การจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระยะเวลา 4 สัปดาห์
ฝึกการให้คาแนะนาก่อนการช่วยเหลือมาถึง การให้อานวยการตรง

-

เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตามตารางที่กาหนด

-

เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เช่น ออกหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน, ซ้อมแผนสาธารณภัย, สอน BLS เป็นต้น

วิธีการประเมินผล
-

ประสบการณ์การศึกษาและรับแจ้งเหตุและจ่ายงาน ณ ศูนย์สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน อย่างน้อย 8 ชั่วโมง/สัปดาห์

-

ใบประเมินการการอานวยการตรง หรือให้การแนะนาก่อนมาถึงโรงพยาบาลอย่างน้อย 20 ครั้ง

-

ใบประเมินการสอนบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 1 เรือ่ ง
ใบประเมินการทางานคุณภาพ ความปลอดภัยหรือความเสี่ยงของการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 1 เรื่อง

-

ร่างเอกสารด้วยวิธีการที่กาหนดไว้ล่วงหน้า (Offline Medical Direction) ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์แพทย์ ณ
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนั้นๆ 1 Protocol
การประเมินผลจะประเมินตามแบบประเมินที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินกาหนด โดยผล “ผ่าน” คือ
มีการฝึกปฏิบัติทุกกิจกรรมข้างต้น มีคะแนนความรู้มากกว่าร้อยละ 60
และมีเจตคติตามเกณฑ์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินทุกข้อ
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ตารางกิจกรรมสาหรับแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หลักสูตร EMS Medical Director

วัน/สัปดาห์

จันทร์

อังคาร

พุธ

1
2
3

EMS
Conference
8.30-10.30 น.

4
5

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สอบ
ประจาเดือน

ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ

พฤหัส

ศุกร์

104

เนื้อหาและกระบวนการฝึกอบรมในแผนกอื่นๆ
สถานที่
แพทย์ประจาบ้านสามารถเลือกสถานที่สาหรับเรียนรู้ได้ ตามระบุในหลักสูตร
โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนขึ้นปีการศึกษาถัดไปและต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการผู้ดูแล
ระยะเวลา

อย่างน้อย 2 สัปดาห์

วิธีการฝึกอบรม
-

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ตามสถานที่ที่เลือกฝึกอบรม

วิธีการประเมินผล
-

ต้องมีเวลาการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 การประเมินด้านทฤษฎีในการสอบปลายปี

-

ประเมินโดยการนาเสนอ Reflection
ผลลัพธ์การเรียนรูห้ ลังจบลงกองกับอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจาบ้านและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ไม่มีการอยู่เวรนอกเวลาราชการ

105

ภาคผนวกที่ 8
ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

106

at19,

uuilnton?131
dru:rtnr:
fi

6udflnov.:Ll:.rurJrutau:,nttruffintdur..o.rn::.unrsr:iodruur.qmrh.Inr.dc,bd:tno

ru.spmre,eob..t ./.

d

ll0{

d-N6

,............ . ....ild...h..9....nQnintrrl.."...bddd...-.....

!aa$J.u..tlunrI:Jrvfl }J.........

riuu {druronr:l:{yitJlu'tn!J 1:'tiun::rtdlr
ntrd qutiflnou:l loid'or.l:v1lvrumru?yr6rJ:vlusrjrirrl uavrir'l{drolunr:tduvrr.rl,rJ
:rrnr:rolutr tjrj:vrirriru,rnnvrtjd rdul lulud od vlrlfiinluu bdd6( r?41 oo.oo-o$.oo u.
ru riolrJ:vqlua'lrriotirurar qtnrL, du a iorqrJ:varrirfrobinr:rirriulrlriru?n6rJ:v1utdoir.rl rtav
rirl{drulunr:rduyrltrj:rrnr:to.unrvrrirj:vrirrjru/urvrtidrdurriuhjnr!:vriuuto.il:,lltu'tulnttoi
rfi

ouJ:v?uinrnqrqourio.rrin: riodnr:rJ:v1ildd"uqnal rrdr

tunr:d qutifi nol:! 6qtod.!:rulr!nr:rJ':vqldlndrrslrttonar:duuuuruio!d
6r ri

uurLlfi olj:orvr:ru

Y'J
(urutrdnd nunrYuqlilld)
uruunvrtitdurtrrg (drutrtn::r artrorqrn::u)
{riru{rirurunr:n{lnr:fi od'rlar6orqnarn:urlnr:uraud

'lt e/
Ifrfiiar{ io,rfffr'nirfini
S0qljiJ

nJliLr"-

o yt:1u
(ursaridu
{o'lutun1.r

@ riuu

rirulrn{l'rru

I drtr I 6ut1

Z,riorn,

E quffinar::r lsnsfio

/

/\

a"nrqhrn|-

Lt,!ngluralyr:rtun::udlr

22 U.A 2s51

drio"'fo'
{o:Jn (5730)

nruluiud'.....'.'.'.""""""'

8&--^ ,/
23

T.tl

?559

(urwrf,nd nrynyuqr.ld)
ur_gurryr/,ril'j.:s.r1 ifi,rur":n::u
nrtrorq:nr:l)
_.
{dzu{rinr:,-'-.,i;i..j?r.,,;r. ., r,.,rli"

tfilj]_)]i,

ri,,r

nnor',n udr ......i.9..11.iud ....2..4...1,lt.8.....r.,"-

107

:1u.:1un1:il:utluvtum?uevl6d:vlotrio'ir..r1 uavri'rldsirslunttGuuttrJ:rsnr:
Ttq66n1uu bd<r6( l?41 60.00 - osr.oo u.
tuiud

"<

ru

fiouJ:vrlruarrviafiruur qtnT Tl {u a I:lviaru1ailil1:1{un::1teil1

:rudotr{r{:gqil

".

un.srdnd

nunfi'uclvtlli

iiuori{.*ior
ci. vrrX.inur iuqluBu

<. uvr.firiu

b. un.rvrvrYni

rilrirgleg

d.u1\.trtrusqnr

rdovrritro3ry

a. nrg.fiidnuni

rn:ugdnunl

arufilrinlri
om. u1{$QJa'l{ri f,tur:xri o<. u.a.iaiuvri ri'uqfiorti

oo. nflJ.lY{rrfu

auuralnrnti

ob. u'l.i :cn1fi; rJ:vdudnrgoj

rtnnr:d:uql

oo. nrg.qiriarfi
os,.

m.u'I.{t1fi toutniu':ln:
u.un.6i4i 6:'J:v6uri
ot.uvr.iorqvro rf,o{u

ob.urlriniti taiitqa
od. u'l'l:ou'r notn'lv

u.6.A;u1l rj:ron:vlun

!'ta1 oo.oo u.

uruuuutitrdnd nunfi'uqrnld {rjru{drurernr:n{rLnr:fiodrual6nqnarn:rrlnr:unua
rl:vorudrl:vql kineim rilo n'r:rJ:vql uavrir tiunr:!:vtuorum:vrilfi
)vA
?1lgVi 6r'l'llJt[O{[ViOVll1U

o.o iu:or:tu.lrunr:rJ:vqlfior:rurullur.livrfirJ:vlutrloirl lrravnir't{drotunr:rduvrrl

tA i
'
[!:1tn1lt0!rlavlulJ:u0'lu'lwL[vtvluvi |'a un

u'ruuilvdt?6'nd nunrYuflfl{li rJ:v orunr:rJ: vrlldr lauo a1l:ru {1un'l:tJl vlu
fior:rur uutrr.tivr6rJ:vlutddrl l navrirl{rir ulunr: 16umrlhJ:11n1:1oi rrll tirJ:vrirfru/
?lrarnl bae.t fir.irulr
uvtrtidra*u.: rdoiud
"oi

ufidrJrvqr iu:or:ro.lrunt:r.l:vql udhifior:ru',runrrlCoo[6uotdofio'l5Eu1 {od u.t,to.to
.J.J
ht?'llvvr b onnt{
o.b n.r:6'o6onuwrddrf,udoqjrlfrri6rruriordor"{lu sutr (oror:ejuvrvti) (nttonai: urun.u o )
uruuvivdtrd'nd nunriuclfl{1i ui'l'lfiusiavnrnitrsir ti!nr: uei':dlnrrrn::l n.:
n'o16onuvrvrridr*ur dofior:rurd'o16onGur1iouudr ovrirgrJ:vqrdnnY{ut6ou

nlln! bdbo

u6firJ:vqr ium:rr
".o,

Inrnrunudd16c,l iJ beoo

uruuilildr?fl'nd nunriuqrwd ldlriuirlfinrnrrrvvrtjdrdocfluhJnrudldfirolrifia1n
nlvytr?ialo'l:fuato-ld nrnitrorqrnratti fl-aUnlani n r:trtnrAsli ooiloiJGnairravqfi-uitrtnraoi
nlnirmv m nu d'lunrnitrntn'taoriqnlau n'lnit'lntnlaorinlo!n;? nlnitlav b nu lnnlnit'flo

lrifi{awvriuulu:ouu:n ovsioltndo1nrnrltflrinrnitrdulu:oufiaol ont{unrnitrtrtnraniqnriu
uavntfi ranin:ounir hiarlr:nlnd ulnrn{fi rt!nrnitr6ulti
uf,frrJ:vpr iuvr:ru

108

?i:sd b ?1:c!dofia1:u1
b.o urrrufiyrB{:vltLtririr.rl uavrirt{drulunr:rfiuvrrtrJ:rtnr:to.rurrvttiilrvlirdlu/
ttllvl ulr la u {

durdo.llrornnr:rJ:vqlfior:ruruururr?nGrJ:vlutrjrirll rravrirlddrulunr:i6uur.ltrJ
:rrnr:to.luvrmdrj:vrfrriru/ unvrtidrdu.r rdoiud r"l ilr,trnl bdaot dairulr d'lnrutn::lnr:ki
rirtr.ldoar:lunroitrudr inr:ri'nrix uactilrliudruluildnnr:d'lnrim 6llfrrauo'lvivruvrru Iou
uaos{o6ouiuluar:v eirdrg dld
- unvrddrdu.rrlnnutfludr:rtnr: dlriort:lnururalu'15ltun::'lte!r 61fi?vrBr0n
rirl{'rirulunr:16uurltrJ:rtnr:otu:vriolriurirl{:{1u11r'la hin'l:oYof,vB
- nruvnt:unlllodnr:fiorrrurna'un:olri't{onr:ou:l/rJ:vpr/dllul rtavn?!q'.
rirl{dro'tun'rrrduvrdil:rtnr: rdotiruaorrir'i{rirulo{:qr{urura
- lunr: rfi uvnstrj:1nn15lJon!na1n:I:uaruralur:'ltun::'lna!1 n{llruriouur
minurn:rlanauavqrunll,r (n:a.)ovsr:roaouuava'lriufi ndo4anrl:vuurlnnYl
,fidrJ:v'4u 6iwou'lrisuvr6drdu.rrinrirlddrulunr:rduvr{rJ:rtnrrorrr:ctiuutiurirl{:lnurura

louairuri'rr,trirnrnittflu{fior:oll $auKllovf{eoairu4udfinou:u1:1ul?tlrav
rauodolrJdln{ulrufiruuruinurn:qnnauavqfunln (n:a.) rdon:roaouqrua!rifilfriJuhJnrrr

(onarurr1ur
:v

to)

!iuunr:t!il:vql/ol:l/f,llur
rE.U,iru.ruuvrurjrj:vdrrjru6a:v (Free Training) siorryrvrtiil:vo'rfruisiud{rio

ornnr:rJ:v11fio1:il1ttu?vl1.iail6rJ:vlutrjrirll uavrirlddrulunr:tfiuur{rJ:rtnr:
tuolunudil:vriliru/ unvrddrdul luilld ooi fl.tyrnr bca* fiufihiiurruvrdrj:viirrirutrhou:rL
,.U"r.ar, 6'.rd uvrvrtjr.l:vo'rriru6a:y (Free Training) : $Tvdil:vd1d1ui6'uf,ifio ",o, to rYu
6l
rdoariuarlulvluvrvrdoglu:vuu:rtnr:lrnn'jrttJuuvrvrtjtontuuavtfiorrJ:vltrtrlqlqcrurio':dn:
irudufior:rurdn:rdrunr:iuuvrvuirJ:vdrrirulr,rri usi0iortiln:vflurYunrnitrdiunntirJ:v'irriru

l'ruuriou

lhdrl:vqu $lutoulvftJirldq:reiru rnrutirJ:vo'rdru6a:c (Free Training): rrvrild!:vli']d'ui6ud':fisr
orntat ero: aro lilu do: do

Xq9.-1
ru."oi,rr'l,o;

tJ
^\Toflad

u*'

riuqior d)

al1J:rulrunr:U:vpt

(urlrrdor.:6 f, lr,lt:r.ld)

(urut?frnd nunrYusvrld)

n:?a:'lunlunllu:vltJ

l0n61flil1guni

1

109

I

ta a6 obob.osy' J^,.^
u 'I I^

alun{1!ul 1:Inr!n'ut?lJ
r;
/
aru'r,rvrut
!$ot']?!!uyl
{rv"nlru!dnn:vyr:?aa'r61: ruEn
nutgr't'tuvYl
7

.i
ria.:
riuu

u r

.ii

J

,,\ At 1ru

Staff (orqr:dun d )
,4.
{o'rurunr':t:lnorura..lIl.!.1L}L!.I::?f:.{1................

nr':d'or6on[rfl

rifr rfr urio{rjfr

fi.:ruriarfiortl

nrlfr drrinqrulirar:larrnr:iruerdnurudrfi urdorlrruu
urvrd rf,orjitfirruriuunndCrioflul:lrrurl.rnfr!nr:riuunr:aoufniinsrunfiriluln:rnr:flFn
unvrdrilrfrolrrtuuvlflurJ:vrirvrn0 o'rnriouttnr:Uirif,r'nrto.runnrifrrdulnrurJ:snud.ninlrl
Udcn:vntqflrrr:ruql riolnrriuafn:unvrdCrdu{a:mrudnunvrrirfilrfiotrrorur {a a
'unnriird'u.rdrSrihuun:u o i lriarlr:noqjrJrjfiuulul:rnurtrarCorflrunurjCr{o.rdollfld
dourodrurdooonhJrJlrif,vrudl:wrururn6vnrrrrr:cn1:tilurlici'rirs.rn:cyr:r.ra1or:ruat h16ou
iqrruuuav16oudurrRltorlnil unr{u $rildCr*ardrJ5116nun:u t lul:.:yrerurafrrirunr:
iutorornuruuanr'hirfllaorritydn'lunr:flnou:uunnd{:cn'rfruuacrirunr:U:crii.l+fnunrrr
..:
f ,.-h
,ro,j
trte
-v
nllllt n?1!6ltJ1tnrJ oflou'lruun:tn
[xlt]MufilaU.tri!na12r,etfl60qutut{,t1J9a Ln d{I
o. 6'tt't0'tq:fi16ni qlr:ntlrani flraoti - uir,:tiuur a1tnntaraniqnriuunu
61n1r?tfi 'raniRro!ffi? altJ,l:n0qj!frriilrudodn o il
u. artriaumani uasfraurtranSooilsifinri aln:noqjrllrifilruio1d5n u "
{.,ie&
:lBaVrounn.llr rt'rultn? uu

'

t

lunr:d rarnl:rnur!rarJ:cal6ilrhiunvrriCrdu.:o{rlfr

rifi lruoiorfr

oril!

stafi

(srvr:6unnd) tohirirriunr:utriloslnor!n:t!n'ufrntesn$ffiddrdar truvdrlIrifilrurtuunnri
.ji
-t
tau{ nnu

urwrridrduwru$titfimutvuid c, ( rfiuuryiruriilrir]:c,!'TJru 0d u ) ti{o .
rr. utnriCrduqru"dtsfi.r'ruttuild < ( rfiouvirunyrrir]:u,irriru ilfr . ) ludo u
o,.

#,rd rarnran'r:fis'r:ru'rnr:a'a6onriuuiouud? robi{iuintou.:ruunnriirdortor
audunvuiman{ilnnr,ituaiin dtiunr:rJiurJllanruv{oXaurrvrdCrdurhgrurioqal! tGoogte

Drivebifiuuiou nrutuiufi

fir?:ru

sro

rrnrln!

ro{rntl

G ,iuu il?u{rnd!rlfl;',ll;11'rl',t'"

irriuuurrf,oh]:nfio.r:ordrriunr:dohidru ovrfluvr:vqo,r

{f1g"u"tii'l[j-ft..
-rt"a*"y

....1*1.."r...14.!:,.1:h.{i.itraor"" '
touanrarufudo
pL
IJ

d'fl'

6$'

nrjuxvrriltrpigu'ra

lll:irni

o bccto oraocl lxt61t o

b(do a|cr,.(

{rJ:rarrrru !'r.rltlrl'r rJyrra
ur.rarrnunfintni oidoaiaC

dlurriuu

airirurunrrauiuwrsmnrti{nur{laf,in

*.

ror"o;s, i!Br, ts

nnUnC......t..1,.i..ft....

'4'*l'I"rn--crc

ron61flt 1srnt 2
110

rYunounr:\JrJrtq! 0ut! duuul tu:rtnr:nruuonl:'tnururn
('iluijwrj:vlrru Gu o narnll - *o flvgruu rlol*siavi])

nr:rJr
o. ndr:lruuiur:firhj rilvrilfiofirrirlrlilururardur ril riol

frnrlrvtillor n:11nna trau Rmn11'1
ro. nq!lrur{oirlrvinurnrqnna *av n nrlrfior:

rur

vr1:L

otr:l a'luur hinqrrru

*dl ri ullr.)ri.: nqr'lrl/r'lru/nutj filflorriol

loulvid{uarin:nru'lulrard riru!oli
oitr!onalltlu! b loudo lrrr'
rI
lv l-u u u u
Jtratdorarinr t#rtouh';arlh:nurrlten nQ!l1u/alrul(uu 141J:udiFlxvd]lrrl
'lrJrr
naua v€lmn1 rfiorirriunr:
n:
nr:oqrgrnorn'rvrirn{llru/rJru/qud dilrin{! lrufrslurlti$ u r !fr

'''

L

oltr auur

i'olirr.arilSotoopj6rdlvns'lU:rtnr:*avd'r:rufio{rdrirlrl':v'qr
otl::l d'llur olfiorr rurqruauifr
<' n{urur^TruuT rilrurnrrlnnatravqrunrui'''Golarir':!tvlJu
0nlJ

d.o

lnalnl o nu 6'urllnh!5v1tJ olJlll a'uur

loi

cn

nil^i

<.o.o n:fiurilf, ortrglou:v1fi oqnna ovbjrilnYl
Fr:sl urido':rirurirvrir n{llruzilruzouti
<,o.rp n: ni'lririnrirlddro a r',r: nlloilo u"[rii'r

fior:ruroggroriou

fiUur rfiu r n{l riolornrrTu'jrirrrutjrrihrraviflu
dori.arjr6otoorlrifiduurr,lqc'ratauoridrr'rronr:
r.J:vlo,ridrd'rpoionrrrJirifilru trin{r.:ru/rlru/lurj
ua'rauo: ol{ilruru nr: runr:rrnvrtjnufi b
ioodlr,rrilf,ofin{!{rufis!uryil'tu1m !nna tfio':r oa o''j
<.o.m d]l.JrvalrihJlrvrFr Ourr

fi

or:rurriouuauofr drurunr: orpi6rioltJ

d'bd]u]l]!oa1n:filr].'.t:,rlr,luGol16orduirria;nd']ilu/'.]1Ul(!tjaur:ndilfrlrjlfiu<nu
fiorrrurrfitJril1d
unr{un{lrrunr:rurr.rrn dllffLrjrfiu u nu [oivrnin:njrilui$olfiiirrttuuioeir6'19
nr: rurdru
rr'r!nr1!tr,4:rlvatt dold*l':rr,tqlaoilndmr'J:v nolnr:fi
qn{rlrJ:viir' lrrinlruR:vvt:lla'l01ltuqt
d.sn \oalnlvln5vdu (dr:rtnr:, vifnlru:rtnr:'
. ,- -- ;
lrllrjounir o t) au r: ntr.;rJ:vrlt:
uavani'rlriln:rl fi rJfl f6':rulul:lYltrl!1a!u1l11un:l'r1J irLr
ri'rvirnquru/ilru/qud o''li
ou:u d'ul,u.rtd lotuog'iunr:fior:rurto'r{ri':n'urirytr
d. m.o nl1rrtvulYaluavtijutiollfi orriolrilnrrrJirj6':ru
<

e.

m

b '[jd'rllan:vrlrionrrrJirJfilru

nr:ar\J :tqr: ol:l dllur finurolru riu < 16olilutrl r.aiafi6rldijrorrlfrrvlo'tfrl

do,ooolrvrdtduvrlhj:rtnrrdollirdq;rgrfinurriovioilnotr:lfin{ulruvrinurn:lnnariort6unrl
ltjrrtnr:odrliou oa iulirnrt
u.ndllruvic.luruilurn:lnnattavqfunli,olirvrilSotoolrjfitravur]lfiotilioqnaln:idr
irl!:vtlol:ld,rrllrtalor.irl:olrjdrulunrtr.llunr:rLl^lvrtjorrfirofiar:currioltntlo{iirurunr:
. orlrlfi *avovuilr.ranr:or+i6trif'rtrirn{r.,.rru/lrulflud vl:1!tra rfio*dll#{rfiurtolo"rrirrnr:dl'Ll
drunrfi.iiliol.rilrv
afin:ttayttlunoliltvi{ionr:rJ,,,1u 0,,, fir,r.Ju,l.L,i,i,un.Ulurrarfirirvuar
liolrirrilnrrdrosrutol 6lar'.]r:nlirt1olnr:0lriu
rira{vrctf,0udr.ivldr {rdrirurJ:v1u 01.,,, d,,u,]
tiu (i6r.lnJfinr:EulSutduvr :r'unrr
r'uvrr r,:rrnr:riourduu.,loeirrrjo u re a-!ord ldfineil'rrunr:
ooo enlddo ariufr ttt n5nlln! bddc(
ouonqu.l.tun.tr,iufiu{liluu orlvilio fi ul oomb
srll.lrOnalltru! d)

111

t9

cr.

n:dfiirr,rqHa/nrudtflu dourJduudr{rtrirlJ:;r{!

olr!

durul lfittla!nll:1u/ihu/

0orudlr,rri.rf,od.lndrrfinq!lrufiruuruitrorntrlnnauav
ouJ dodrrarildou{lLrJ6uufir Guu ld.u,ron,'\,,
J..u^."*,o"uq u) uavlviud*'rrjr u'u{'i'crlvivr:rrdru
i';utrailfu dorsirriunr: d'rd
a. vdrornnr:u:"{u
nrutu

filil ffi ;;;ffi ;;;;;
u;"

a.o.lfrailiunr.:r#;;;;.lrl,ildrolunr,:r6uyrrilrJrrtnr:hin{u$unr:riu
oc iu r,rdlna'ulrnnrttduYrl

ru
dlrLur ilrurirufrlru/firvrir n{ulruilvr:
ou:l
:vqtt
a.tg'lfiiflt'lulllJu:rglrunr't
.|rinqllruvivuurulnorntqnnattavqoln,] (outonar:*ul en)
ttdrdluuu:rUlrur
dtJt.ll]r al:c!u
lirnr:fufinrioXanr:trJUrtqri olJ:tr
.t. n(usrufrruurvr;*'*!oo;uo'qrunru

"tut'T:-l:l;l"dvrBtunrrrinrirhiiiru'lunrrr6uvrrrrurilnr:.tf 1"-11-:^::1.*'ut'
,,''"',J;;;;i""gt-ta'ttitutrnurn(u*unrrriuriourduvrr':trJ:'rtnr:4nni'r

rrju rirfivYn

112

etar,

uuilntan?1ll
drultrn:4utiflnou:d:lnernnonn:ttmo:rtilr omr:r,rar.rriorinnar qrinrll t'u < Ivn. cotu*-o
A
'r o
?u1l tt riuuruu bcd*
Yl uttooob.oobo / CeA
A

$0{ toa.!r'10.i1rtn1:Ulcl!
riuu {iiruranr:1:wururawr:rtlnr:rtilr
r'.'rfr qu6fi nou:d:wsrurnlvrl lsun:511e',1 1d6otl:lqufi or: ruruu'lvrr?uE
'1
rue
ru rul $r'rYruYrL61uir
uniltidr*o I lu{ud
rnr:rfi uvrr':lil:rtnrtto':rrvrvrtirj:v rirriru/
UIJIUtugll'!tl (lacnlLtnlUtunllltlulllltu:']1tn-l:l,alnunvluu)vt\J
oo ?.!14ral bddcc !'ln1 6}o.sro - od.oo u. ru riolrl:vprdn: oi o1n1:toa!fl:s rfr a:fi {u a

q''r

rdofti'nr:rirrfiulrudvr6il:vIutdgir.ll uarrirltdrultrnr:rfiurrllti:'wnllrfiollu;ivinrt4'lqo
drirulru6, rfu Jordnr:rJ:vpildduina.!ud1

lunr:d

aurifi

naul!1:n grulalur:rtun:trtilr 6ltodl:ru'trur'r:!:vltL

)vJ.

n'r0lr0na'rT|,luuuJllll 01ru)
o{

r:uu!'ltfi 0 tu:or:'tu

):"-:'
(u'rusrd"nd nunriuvrvr.rri)

urUunudtitlrtrrg (drurrtn::rl drtrors:ntttr)
{tiru{drurunr:n{rLnr:fi odruzu6nqnarn:ut:'rt*r'tv'j

O.*

t
rinu'irn{r^ruI rlru l4"ni'vv'm'!'{'lu'ro
i'tnzttt

f

o

E 6lfinaunr rurda I folo (5730)
rnslufirfi,..'."""

3--'-r

'iL;|".'"

:'u'-G\'/

,n../-..-,-

\/r

( i: rirl)r-ifli iii'iii,r'r;1n t
; ir lri:,it t, ri;, I ii r'l l,n I;r, ;, liil j'n rrrn nlud

(rntlrrf,n{ nlnfiurnrqf)
glgg;y.i'd.r.tr:X (druntnr::l t1'l?'lo1qttnl!)

{rira(fi';'.-

-

tr'ol

r.idru rorr rr i:.1 rlu rtttn uri

;';itfi'nul}r'rlnarn:ilNnrun'vttiP
? 0 n,tr'

r:-

il

r

r.rtrtr, tv?ilr

;"0

i

d.r

r

n.0,2559

nvh/
fr

(uruaur"u Amqoalel
{o"turunr:l:wruru'teunr:

rtuntrrtitrr'

79 nfl

?i.f fNFoMA

$sq

ui.r jlrn ir,fi 2 (l n n

)qqo

113

t1u{1ri

nrrdr!$f, a1mnuu"utailfiJ:ilooid rl gacrirldiirs

tunr:6urndrj:1rn1iro{ urrvlrir.ns,ini,rrr/ unvr dd rdar
iu4ofi oei ilural bddd [?a1 oe.eio - od.oo u.
ru

fiad:;qlua:du a'lar:ro6txrfiu:f, fu

a

o. un.trdn6 nunrYunn.rri

b. uvr.i:c qanhvraig

<. vrq;.r{tlru dgurarrnrRti

<. un.udari

oi.

vrrg.O:n::ru dArqa

oo. urr.rrqcr'n.rd
om. ur'rri'afid

oo. uil.njpj qrgiB
od. u'1.!ruqa1{6 iqnr:xri

taiitqa

ob. u.6.mu'U r.J:rnn:vtyrn

ocr.

U']!lnu'l 00ln1s
uu. u.a.inr lvrfuan

u.a.rYorqfl o{nn:

bo. u.a.?in'l iunurlfr

oc(.

...do

inlrrnr

c. nq;.iaaar lonnurn:lld

nri:a

r0nnrnJ:lqu na1

lrlnarula$urlrun::1lau1

bm.

!.4.il1iill

nrilinf

m.

1r

fU.q?'!a?6 arsfi r|dfi

{d

b. nry.unr::ru inrmna
c(. Lllr.utrna

tn:nrurn:r{fi

un.6igj 6:lJ:s6u;
od. !.a.qfuoYnd qduil
ob.

oa. u.a.c[g6or

bo. U.6.fi:

ifi

onrlorff

e

4a
: lt tilul?tj

u.

ursunildtrfinC nunriunnrf {druronr:qutiunfl0Rran:F{nurduaf,inl:.rvre.,rura
uvr:rrun::rsiilr :ol{druronr:drrin.rT uuim:In:.:nr:drucrfinulrvrdrfirlrCorttuw (a11rr.)
ntsyr:?.ra'r6'r:uarr rJ:vorufi!:vqrL ldnci,l?rflornr:rj:vql o.r!rirn'r.nr:vnr:rJ:vqri ryld

rr:gC. t:ru&rCou:,ru
o.o udrunrur{nr:fi lr:rurunvrtiCrais{r lufl nr:flnu1 bdbo d rJ:corunr:il:cqlu,trlrirln
n'in?!1vr:11_J n.lu

- nr:dlrnruni{arin:iiJrurvrddrdu.:

lfirnnrnitrrilOunr:rirdu drov6riuarin:1,u16ou

riut'u,! bddc( rflld'ull
- nr:iuain:ufivrrix'rdwnulnnodtd'iuorlihd',rd nrrfitrorq:nrani d-aunrani qrr:ntaraori
oofloifinriuav6fi - uirrtnraqi nrnirras 0n nu[aun']ni!,rntnraoiqnriu nrnisrr,:gnrani
n:olnir nrRigrav u nu rarnnrnitrtnlrifi{a'rnvriuutri:our:n osfrolrndulnrqrh]lfinrnitrdu
'[u:oudaor undunrnitt'lrnranin:ouniruavntnraniqnriu
],riarlr:nrnduhrnr'fiidunrni6
01.r

t0
-

n'iridnrnitrlofiunn#rdur.irdudr:ar lfinrnitrriur rirvnioiuaoudlnrunilr.ui

ffi$rJ:ql iun:ru
o.b dusrounr:rauorari.rdadrn'errriolrYuunvrtirj:ydrriru!0.:seiavnrnitr: lvirauor.iru
J aryrusTnou:! nni'i rfioldvror:ruruacfieiru:'rrLlunr:qua,/ u:runruHurarirnaonouarur:0;?u:?u
{oratorunvrdrJ:vo'rriru/ unilddrds{ 'tunrn:rlldqndo,ruarn:urirl loonufinotr:rovrilfiunr:
..,

n'ohiudriaio

lidrJtll

ir.rvr:ru

114

fluvriravBil:clffirjuasiroouununr:rJfrrJfi.rrutro.ruflvtjCrdsv urvrrfu:c,irfr!
SvrBrj'iclsg{uacirnauuvrunr:rJfrrifilruta.rur,rrddrts{/ utlvrrij:sdrfru

o.m

qr:rrd

.

!n/t'au

Ufirnu
unvrdfi

ifu.! (unrdlf,4u)

unil6rJ:sdTiru
(!0ufl{nnJ
unvrrirjrcdrfru
(Free Training)

rillrir{trt
u[ut

rirnv rlu
OT (ir|lr?o

(oo,ooo)

riu nna.
(d,ooo)

riu pee

l,9l

Ifl

to

to

t9l

n!6.tfrn

tn

uJtfl

nua{nn

t9l

fn

ttl

utJ

tn

tn

ttl

uf,drJr4r iuvr:ru
-d

?1rJlt b ?1t3tro1:

1

u.o filr:rurivrfrtunr:rindrldiirutunr:rfiuvrr.thj:rln1:/ Etective,/ Setective/ ouilnvuc
du (Aru) unvou:lnrotd:.:'lrfl1u1a!oltrlr 6drdu.r tanvrtili'r1uV unrdrJ:viirri'ruifr'udrn-qunv
r$ryr&i:g,frdru6a:s (Free Training)

ui$rtr:qr riruuohi'unvtjdrda.rr6unr.:hJ:rtnr:lrifiorf,u{uar

usirfinrira,ryrvrfisuuavrirrfiunxlil

:rlnr:l6roircnr:ou:u:re,rtu GTls) n'urfi.irtiilsrdaf,aun::il rrrnraniqnriuuavooflofl6nri
rirruo r,lrn:rtirsrdudufinr:rUduuuda.!viadi!fldnq1n:dndronftn-unr:ou:n an-s tvirjrrdrd
r.l:vquaru:n::unr:uvrvrdr,rdlGrgrgro'nni.:

b.b d'lu?uuilylrh..l:vrirdT uda:v

(Free Tnining) dodud.rn'n

ornnr:U:vglnruvuru6{guaurnrirJ:c,irfru il uac< n:'ld r ;ud c( rrqBnlnil bddd
riu ilfihiiuunvrdrj:ce'rfrurtlat:rnuo'n:rdrrr dld unvuirj:sdrriru6a:c (Free Trainine):
uwrdrj:viirriTufidud{dn = oio: cro
nr:rsd u d'n:rrinrunyrdn'dsv $Xni#ni'ufllfrriounyrrfthcdrf-il6 a:c

.J .V
utl?tu $u{

a'lll'l
0'rqrfi16nl

an

n!1:t?iftl6nl
ilaaalani

lt'lr?tuu:J 01lJ'lll

6{nn

6a:v

il.

b

si

6.

00ilounna

o

o

?aruq?vlu'l

o

60

cl

- u:r?rfi'ran:

ntnraniqnriu

b
b

r?tfi1an:n:aua:'l

t?ll

o

1!:lrunvrriCrdtn

bo%

bd.d:cl

b

Vo

do%

gl
d.

.'|C

bd%

|o

od

.b

SAUAU |'l1{ylt]U:V Q1UlUOA5V

te t
:?lJU ylUnutot

d
d

5n

(Free Traininq) IJ bddc(

om.cno 96

od
&

dct

A.<sl

o/o

r

m.bb

9o

115

uf,

Srl:up rsutoutrilidn:rdrunnlfi

l

.tJ

11:i,'n .n l1:OtJ 1

c'.o nr:6'or4{u!:cnrfiiiudn:ouudn6n:unndrl:c,irfru

iColfirfluronar:r.rn"nEru/

ifl utiq uav

rirfttilriuri unnfi J:drrirrfi ouraa'n4n :dlnrim
rouqudilnou:tdtiunrr
m.b nlii'n{ru ooo iuo'utftoqj if,olfrunvrdrj:s,irrirufilonranlilcd{a::ri uanuJdEu
rJ:caunr:flidun"u Gnulariadlfl rgnT uavqUa::nlunrrrlfr rlh.rrumruiacnrnlsr
-.,t .
rfiltou lou4ua?nau:la'rriiunr:
lifirJ::rp
d
-J .
ffifitJrqu
rfiutau

m.$

rruud:sriiunr:rJirihlrurolsflrri{:cdrfruz

rr,lrvrriiltrdul

lsfinr:il:vri]unr:

-J o aft lntrvrrqutfinou:rirriunr:{nriruavd.rbindavnrnitrhiritiunr:ionrulu
rJfrrlfi.rrliau
:cuurarfiririlln tfiorirnr::ru:udoqauavriruuurJ:vGlnr:rJfrtBvrubiyrr.r aunt.uauulryruan'l
dotlj

lidrJ:41 !fiutou

ua$riasnrjl.rnrdrriiunrrbiudT rairnrstu:cscna.dn'r*r"

&'s>In{uon) (lrlrurgulr{ ?.rurrr.rf)
a1{:rarrunr:r.hrp :runlnr:!:vqti
(urwtlinr

?'r
(urat'rflnd nunrYuvrvnd)

or:ro:rolrlnr: :vpr

116

ภาคผนวกที่ 9
แบบประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
Milestone และ Entrustable Performance Activities (EPA)
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care)
a. สามารถให้การตรวจรักษาเพื่อให้พ้นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยมีเสถียรภาพ
(stabilization) รวมถึงทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในทุกกลุ่มอายุ ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน PC1
b. มีทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกายที่ตรงประเด็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สาคัญ ในบริบทที่มีความ
จากัดต่างๆ รวมถึงการส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคและ
การวางแผนรักษาที่เหมาะสม PC2
c. สามารถสังเกตอาการและการประเมินซ้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัย และการรักษาตาม
ข้อมูลที่ได้ใหม่ สามารถตัดสินใจจาหน่ายผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินอย่างเหมาะสม PC3
d. สามารถทางานในลักษณะของพหุภารกิจได้ PC4
e. ทักษะการทาหัตถการฉุกเฉิน เช่น การดูแลบาดแผล การเปิดหลอดเลือด (vascular access)
การตรวจคลื่นความถี่สูงในการวินิจฉัยแบบตรงเป้า (goal-directed ultrasound) การดูแล
ทางเดินหายใจ ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงสูง มีระบบไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ เป็นต้น โดยหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะทาให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน และตระหนักถึงผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น PC5
2. ความรู้และทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill)
a. มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เช่นหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับโรคและภาวะ
ฉุกเฉินทุกสาขาวิชา อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น
MK1
b. ความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด เช่น ความรู้ด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติ การลาเลียง
พิษวิทยา ความรู้ด้านโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น MK2
3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication)
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a. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงทักษะในการนาเสนอทางวิชาการต่างๆ และการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่น เป็นผู้นาทีมใน
การให้การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง ICS
4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement)
a. สามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในด้านระบบงานในแผนกฉุกเฉิน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการดูแลผู้ป่วย การทาวิจัย การจดบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น PBLI
5. ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) PF
a. มีความเมตตา กรุณา เคารพผู้อื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร์
b. มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง
6. การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (systems-based practice)
a. มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย SBP
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แบบประเมิน Milestones โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา …………..

ชื่อแพทย์ประจาบ้าน

........................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษา

........................................................................

ชั้นปีที่ ❑1 ❑2 ❑3

คาชี้แจง
การประเมินแพทย์ประจาบ้านโดยแบบประเมิน Milestones โดยอาจารย์ที่ปรึกษานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการติดตามการพัฒนาของแพทย์ประจาบ้าน ตามมาตรฐานเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจา
บ้านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านแสดง
ความเห็น ตามความเป็นจริง โดยเลือกให้คะแนนในช่องที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
-

กาหนดให้มีการประเมินอย่างน้อย 2 ครั้งใน 1 ปีการฝึกอบรม

ประเมินครั้งที่ 1 วันที่.........................................
ประเมินครั้งที่ 2 วันที่.........................................
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ประเมินโดย Direct observation
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ประเมินโดย Direct observation
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ประเมินโดย Direct observation
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ประเมินโดย Direct observation
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ประเมินโดย Direct observation
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129

130
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Entrustable Performance Activities
Entrustable Performance Activities (EPA) คือ กิจกรรมที่ผู้จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์ฉุกเฉินทุกคน
ต้องทาได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้
กาหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจาบ้านทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทาได้ด้วยตนเองในระหว่างการฝึกอบรมดังนี้
EPA 1 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
EPA 2 การนาเสนองานทางวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
EPA 3 การบันทึกเวชระเบียน
EPA 4 ทักษะการทาหัตถการต่างๆ ซึ่งประเมินโดย direct observation of procedural skills ดังนี้
DOPS 1 Rapid sequence intubation
DOPS 2 Central venous catheter insertion
DOPS 3 Point of care ultrasonography
DOPS 4 CPR team leader

โดย EPA แต่ละหัวข้อ สามารถประเมินศักยภาพหลักของแพทย์ประจาบ้านได้ ดังต่อไปนี้
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EPA1: กระบวนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

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

ชื่อแพทย์ประจาบ้าน........................................................................

ชั้นปีที่ ❑1 ❑2 ❑3

เป้าหมายการประเมิน ในผู้ป่วยรุนแรงระดับ 1-2
ขั้นที่ 1 ก่อนสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ 3 ขึ้นไปอย่างน้อย 12 ครั้ง
ขั้นที่ 2 ก่อนสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ 4 ขึ้นไปอย่างน้อย 12 ครั้ง
ขั้นที่ 3 ก่อนสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ 5 อย่างน้อย 6 ครั้ง
คาชี้แจง การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดฝึกอบรม จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านแสดงความเห็น ตามความเป็นจริง โดยเลือกให้
คะแนนในช่องที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
ความรุนแรงของผู้ป่วย ❑ 1-Resuscitative ❑ 2-Emergent
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ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม
❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติได้ (ให้สังเกตการณ์เท่านั้น)
❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็นต์)
ข้อควรพัฒนา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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EPA2: ทักษะการนาเสนอ และการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่...................................................
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน......................................................................... ชั้นปีที่ ❑1 ❑2 ❑3
ทาการประเมิน โดย
เมื่อสิ้นสุด 12 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 ครั้ง
เมื่อสิ้นสุด 24 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 2 ครั้ง
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 5 : 2 ครั้ง
คาชี้แจง การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดฝึกอบรม จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านแสดงความเห็น ตามความเป็นจริง โดยเลือกให้
คะแนนในช่องที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
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ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม
❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถสื่อสาร หรือนาเสนอข้อมูลทางวิชาการได้
❑ ระดับ 2 = สามารถสื่อสารหรือนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
อย่างใกล้ชิด
❑ ระดับ 3 = สามารถสื่อสารหรือนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
❑ ระดับ 4 =สามารถสื่อสารหรือนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่จาเป็น
ต้องมีอาจารย์ควบคุมดูแล
❑ ระดับ 5 = สามารถให้คาปรึกษา ควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็นต์)
ข้อควรพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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EPA 3 การบันทึกเวชระเบียน และเอกสารทางการแพทย์ต่างๆ
วันที่...................................................
ชื่อแพทย์ประจาบ้าน......................................................................... ชั้นปีที่ ❑1 ❑2 ❑3
ทาการประเมิน โดย
เมื่อสิ้นสุด 12 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 5 ครั้ง
เมือ่ สิ้นสุด 24 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 5 ครั้ง
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 5 : 2 ครั้ง
ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม
❑ ระดับ 1 ต้องปรับปรุงการเขียนเวชระเบียนทั้งในแง่ความถูกต้อง
และความครบถ้วน

ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50

❑ ระดับ 2 ต้องปรับปรุงการเขียนเวชระเบียนในแง่ความถูกต้องหรือ
ความครบถ้วนอย่างใดอย่างหนึ่ง

ได้คะแนนร้อยละ 50-59

❑ ระดับ 3 สามารถบันทึกข้อมูลถูกต้องแต่ยังขาดรายละเอียดที่สาคัญ ได้คะแนนร้อยละ 60-69
ในบางประเด็น
❑ ระดับ 4 สามารถบันทึกข้อมูลถูกต้องแต่ยังขาดรายละเอียด

ได้คะแนนร้อยละ 70-79

เล็กน้อย
❑ ระดับ 5 สามารถบันทึกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนทั้งในแง่ของการ ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการแปลผลการตรวจเพิ่มเติมทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงการรักษาและให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วย
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Direct observation of emergency procedural skill assessment
DOPS 1 Rapid Sequence Intubation

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

ชื่อแพทย์ประจาบ้าน......................................................................... ชั้นปีที่ ❑1 ❑2 ❑3
เกณฑ์การประเมินสาหรับ Rapid sequence intubation (RSI) โดย
ขั้นที่ 1 ก่อนสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 1 ครั้ง
ขั้นที่ 2 ก่อนสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 3 ครั้ง ระดับ 4 : 1 ครั้ง
ขั้นที่ 3 ก่อนสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 3 ครั้ง ระดับ 5 : 1 ครั้ง
Difficulty level of case

❑easy

❑intermediate ❑difficult
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DOPS 1 Rapid Sequence Intubation (ต่อ)
ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม
❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติได้ (ให้สังเกตการณ์เท่านั้น)
❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็นต์)
ข้อควรพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Direct observation of emergency procedural skill assessment
DOPS 2 Central venous Catheter

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

ชื่อแพทย์ประจาบ้าน......................................................................... ชั้นปีที่ ❑1 ❑2 ❑3
เกณฑ์การประเมินสาหรับ Central venous catheter (CVC) โดย
ขั้นที่ 1 ก่อนสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 ครั้ง
ขั้นที่ 2 ก่อนสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 2 ครั้ง
ขั้นที่ 3 ก่อนสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 5 : 2 ครั้ง
Difficulty level of case

❑easy

❑intermediate ❑difficult
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DOPS 2 Central venous Catheter (ต่อ)
ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม
❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติได้ (ให้สังเกตการณ์เท่านั้น)
❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็นต์)
ข้อควรพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Direct observation of emergency procedural skill assessment
DOPS 3 Point of care ultrasonography

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

ชื่อแพทย์ประจาบ้าน......................................................................... ชั้นปีที่ ❑1 ❑2 ❑3
เกณฑ์การประเมินสาหรับ Point of care ultrasound (POCUS) โดย
ขั้นที่ 1 ก่อนสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 5 ครั้ง
ขั้นที่ 2 ก่อนสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 4 ครั้ง
ขั้นที่ 3 ก่อนสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 5 : 3 ครั้ง
Difficulty level of case

❑easy

❑intermediate ❑difficult
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DOPS 3 Point of care ultrasonography (ต่อ)
ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม
❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติได้ (ให้สังเกตการณ์เท่านั้น)
❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็นต์)
ข้อควรพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Direct observation of emergency procedural skill assessment
DOPS 4 CPR leader

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

ชื่อแพทย์ประจาบ้าน......................................................................... ชั้นปีที่ ❑1 ❑2 ❑3
เกณฑ์การประเมินสาหรับ CPR leader โดย
ขั้นที่ 1 ก่อนสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 ครั้ง
ขั้นที่ 2 ก่อนสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 2 ครั้ง
ขั้นที่ 3 ก่อนสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 5 : 1 ครั้ง
Difficulty level of case

❑Adult

❑Pediatric

❑Neonate
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DOPS 4 CPR leader (ต่อ)
ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม
❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติได้ (ให้สังเกตการณ์เท่านั้น)
❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็นต์)
ข้อควรพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวกที่ 10
แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทย์ประจาบ้าน

EPA 2 (activity)

EPA 3 (Medical record)

RSI

Central venous catheter

Point of care U/S

CPR leader

ประเมิน 360 องศา โดยอาจารย์

ประเมิน 360 องศา โดยแพทย์ประจำบ้าน (ปี 3)

ประเมิน 360 องศา โดยพยาบาล

2

3*

4

5

6

7

8*

9

10

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมิน feedback

แพทย์ประจำบ้านประเมินความสุขในการทำงาน

Milestone
(PC1, PC2, PC3, PC4, PC5,
MK1, MK2, ICS, PBLI, PF, SBP)

1

2

3

รูปแบบการประเมิน

ทุก 6 เดือน (ในเดือนพฤศจิกายน, พฤษภาคม)

ทุก 3 เดือน (ในเดือนสิงหาคม, พฤศจิกายน, กุมภาพันธ์, พฤษภาคม)

ทุก 3 เดือน (ในเดือนสิงหาคม, พฤศจิกายน, กุมภาพันธ์, พฤษภาคม)

จำนวนคร้งที่ต้องประเมินต่อเดือนต่อคน (อย่างน้อย)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

จำนวนคร้งที่ต้องประเมินต่อเดือนต่อคน (อย่างน้อย)

การประเมินราย Period ประจำปีการศึกษา 2562

EPA 1 (Long case)

1*

รูปแบบการประเมิน

การประเมินรายเดือน Rotation ER ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
ดำเนินการนัดหมายกับอาจารยไดตามความเหมาะสม
ไมจำเปนตองเปน rotation ER
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พลอยไพลิน
วงศกร

ขัตติยาพร
ภัทรา

พลอยไพลิน
ณัฐณิชา
เขมนิจภรณ

ธนโชติ
ทยากร
ศิริวุฒิ

สุจารี
ขัตติยาพร

วาทินี
ภัณฑิรา

อ.นภัสถ์

อ.วรางคณา

อ.อิสระ

อ.พิมพ์พร

อ.กฤชสิริ

ณัฐชัย
สุพิชชา

ณัฐชัย
สุภิญญา

อ.ณัฐฐาศิริ

ปริยดา
ปยธิดา
ภัณฑิรา

ยศกร
อัญชสา

ทองธวัช

ปริยดา
พัณณชิตา

อ.ศุภฤกษ์

ดวงสมณญ์

ยศกร
ธนภัทร

ธนโชติ
ดวงสมณญ

ทยากร
กอ

ภัทรา

วงศกร

ณัฐณิชา
ชนิญญา

วาทินี
สุพิชชา
สิรินาถ

สุจารี
อัญชสา

กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62

อ.วีรวัฒน์

Staff

เขมนิจภรณ์
ดวงสมณญ
ภัทรา

วาทินี
ปยธิดา
ชนิญญา

สุพิชชา

ณัฐณิชา
ภัณฑิรา

สุภิญญา

ปริยดา
ธนภัทร

ยศกร
ศิริวุฒิ

ณัฐชัย
ทองธวัช

สุจารี

ธนโชติ
สิรินาถ

พลอยไพลิน
ทองธวัช

ณัฐชัย
ขัตติยาพร

เขมนิจภรณ
กอ

ธนภัทร์

พัณณ์ชิตา

ณัฐณิชา
พัณณชิตา

พลอยไพลิน
ชนิญญา

ปริยดา

ปยธิดา
วงศกร

สุจารี
อัญชสา

ขัตติยาพร

ทยากร
ภัทรา

ศิริวุฒิ

ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62

อัญชสา
สิรินาถ

ทยากร

เขมนิจภรณ
วงศกร

วาทินี
พัณณชิตา

ยศกร
ธนภัทร

สุจารี

ณัฐชัย
กอ

ธนโชติ
ปยธิดา

พลอยไพลิน
สุภิญญา

ปริยดา
สิรินาถ

วาทินี
ชนิญญา

สุพิชชา

ทองธวัช
กอ

ดวงสมณญ
ภัณฑิรา

ขัตติยาพร

ณัฐณิชา

ทยากร
ภัทรา

อัญชสา

ดวงสมณญ์

ยศกร

ธนโชติ
ศิริวุฒิ

พลอยไพลิน
พัณณชิตา

สุจารี
ชนิญญา

เขมนิจภรณ
ธนภัทร

มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63

รายชื่อการประเมินรายเดือน ปีการศึกษา 2562

ปริยดา
วงศกร

ณัฐณิชา
กอ

ณัฐชัย
ภัณฑิรา

อัญชสา

สุพิชชา
สิรินาถ

ทองธวัช

ปิยธิดา

วาทินี
สุภิญญา

ขัตติยาพร
กอ

ปยธิดา
ศิริวุฒิ

ยศกร
เขมนิจภรณ

สุจารี
วงศกร

ณัฐณิชา

ณัฐชัย

ธนโชติ
ภัทรา

ภัณฑิรา

ธนโชติ
ธนภัทร

ยศกร
สุภิญญา

พัณณ์ชิตา

สิรินาถ

ทองธวัช

วาทินี
สุพิชชา

พลอยไพลิน
ดวงสมณญ

ปริยดา
ทยากร
ชนิญญา

เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63
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แบบประเมินแพทย์ประจำบ้ำน (โดยอำจำรย์) ปีกำรศึกษำ25…..

แบบประเมินการปฏิบัติงาน แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน (โดยอาจารย์) ปีการศึกษา 25…….
แพทย์ประจำบ้ำน _____________________________

ชั้นปีที่ ____

สถำนที่ปฏิบัติงำน _____________________________

ช่วงเวลำปฏิบัติงำน _____________________________

ไม่ผ่าน

ควรปรับปรุง

ปานกลาง (ผ่าน)

ดี

ดีมาก

กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ หรือ  คะแนนในแต่ละหัวข้อ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

มีควำมรู้วิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับเวชศำสตร์ฉุกเฉิน
เช่น หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำน ควำมรู้ทำงคลินิก
เกี่ยวกับโรค พยำธิสรีรวิทยำของกำรเกิดโรค ยำที่ใช้รักษำ เป็นต้น
3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal Skills and
Communication)
- สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้ปว่ ย ญำติ และเพื่อนร่วมงำน
- ให้ควำมรูแ้ ก่นกั ศึกษำแพทย์ หรือแพทย์ประจำบ้ำนรุ่นหลังได้
- นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น

1

2

3

4

5

4. ความเป็นนักวิชาชีพ (Professionalism)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

หัวข้อและคำชี้แจง

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
-

-

สำมำรถให้กำรตรวจรักษำเพื่อให้พ้นจำกภำวะวิกฤต/ฉุกเฉิน รวมถึง
ทักษะกำรช่วยฟื้นคืนชีพในทุกกลุ่มอำยุ
มีทักษะกำรซักประวัติและตรวจร่ำงกำยที่ตรงประเด็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สำคัญ ในบริบทที่มีควำมจำกัดต่ำงๆ รวมถึงกำรส่งตรวจและแปลผล
ทำงห้องปฏิบัติกำร กำรวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และกำรวำงแผนรักษำ
ที่เหมำะสม
สำมำรถสังเกตอำกำรและกำรประเมินซ้ำ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกำร
วินิจฉัย และกำรรักษำตำมข้อมูลที่ได้ใหม่
เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนดูแลผู้ปว่ ยในห้องฉุกเฉิน ในกำรให้กำรบริบำล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ครั้งละหลำยรำยพร้อมกัน
ทักษะกำรทำหัตถกำรฉุกเฉิน

2. ความรู้และทักษะเวชกรรม (Medical Knowledge and Skill)
-

-

แสดงให้เห็นคุณสมบัติที่เหมำะสมกับวิชำชีพ รับผิดชอบงำนในหน้ำที่
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
- แสดงออกซึ่งควำมใส่ใจและเคำรพสิทธิของผู้ป่วย ยึดถือประโยชน์ของ
ผู้ป่วยและญำติเป็นศูนย์กลำง
5. การเรียนรูแ้ ละการพัฒนาบนพื้นฐานแห่งเวชปฏิบัติ (Practice-based
learning and improvement)
- มีกำรประเมินตนเองและพัฒนำสม่ำเสมอ

หมำยเหตุ
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แบบประเมินแพทย์ประจำบ้ำน (โดยอำจำรย์) ปีกำรศึกษำ25…..
-

นำข้อมูลย้อนกลับที่ได้จำกแหล่งต่ำงๆ ไปใช้เพื่อกำรปรับปรุงอย่ำง
เหมำะสม
บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์

6. การปฏิบตั ิบนฐานแห่งระบบ (Systems-based Practice)
-

1

2

3

4

5

ใช้ทรัพยำกรสุขภำพในทุกๆส่วนอย่ำงเหมำะสม
ปฏิบัติงำนโดยคำนึงถึง patient safety

ความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ ……………………………………………………………………
(……………………………………………………………………………)
วันที่ ……………………………………………………………………..

แบบประเมินแพทย์ประจำบ้ำน (โดยพยำบำล) ปีกำรศึกษำ25…..

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินของผู้ร่วมงาน (พยาบาล)
แพทย์ประจาบ้าน _____________________________ ชั้นปีที่ ____
สถานที่ปฏิบัติงาน _____________________________ ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ______________________

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ในข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

กิริยำมำรยำทและควำมสุภำพ

1

2

3

4

5

ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว

1

2

3

4

5

ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร

1

2

3

4

5

กำรทำงำนเป็นทีม

1

2

3

4

5

กำรให้ข้อมูลเรื่องโรคและกำรรักษำ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

หัวข้อ

ควำมเป็นส่วนตัวและกำรรักษำควำมลับผู้ป่วย
ในกำรตรวจรักษำ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………………………………………………………
(……………………………………………………………………………)
วันที่ ……………………………………………………………………..
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แบบประเมินแพทย์ประจำบ้ำน (โดยแพทย์ประจำบ้ำน) ปีกำรศึกษำ25…..

แบบประเมินการปฏิบัติงาน แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน (โดยแพทย์ประจาบ้าน) ปีการศึกษา 25……
แพทย์ประจำบ้ำน _____________________________

ชั้นปีที่ ____

สถำนที่ปฏิบัติงำน _____________________________

ช่วงเวลำปฏิบัติงำน _____________________________

คาชี้แจง - กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ หรือ  คะแนนในแต่ละหัวข้อ
- แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีที่ 1 และ 2 ให้แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ประเมิน

ไม่ผ่าน

ควรปรับปรุง

ปานกลาง (ผ่าน)

ดี

ดีมาก

- แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปีที่ 3 ให้แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 ที่อยู่ ER ด้วยกันเป็นผู้ประเมิน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

มีควำมรู้วิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับเวชศำสตร์ฉุกเฉิน
เช่น หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำน ควำมรู้ทำงคลินิก
เกี่ยวกับโรค พยำธิสรีรวิทยำของกำรเกิดโรค ยำที่ใช้รักษำ เป็นต้น
3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal Skills and
Communication)
- สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้ปว่ ย ญำติ และเพื่อนร่วมงำน
- ให้ควำมรูแ้ ก่นกั ศึกษำแพทย์ หรือแพทย์ประจำบ้ำนรุ่นหลังได้
- นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น

1

2

3

4

5

4. ความเป็นนักวิชาชีพ (Professionalism)

1

2

3

4

5

หัวข้อและคำชี้แจง

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
-

-

สำมำรถให้กำรตรวจรักษำเพื่อให้พ้นจำกภำวะวิกฤต/ฉุกเฉิน รวมถึง
ทักษะกำรช่วยฟื้นคืนชีพในทุกกลุ่มอำยุ
มีทักษะกำรซักประวัติและตรวจร่ำงกำยที่ตรงประเด็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สำคัญ ในบริบทที่มีควำมจำกัดต่ำงๆ รวมถึงกำรส่งตรวจและแปลผล
ทำงห้องปฏิบัติกำร กำรวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และกำรวำงแผนรักษำ
ที่เหมำะสม
สำมำรถสังเกตอำกำรและกำรประเมินซ้ำ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกำร
วินิจฉัย และกำรรักษำตำมข้อมูลที่ได้ใหม่
เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนดูแลผู้ปว่ ยในห้องฉุกเฉิน ในกำรให้กำรบริบำล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ครั้งละหลำยรำยพร้อมกัน
ทักษะกำรทำหัตถกำรฉุกเฉิน

2. ความรู้และทักษะเวชกรรม (Medical Knowledge and Skill)
-

-

แสดงให้เห็นคุณสมบัติที่เหมำะสมกับวิชำชีพ รับผิดชอบงำนในหน้ำที่
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
แสดงออกซึ่งควำมใส่ใจและเคำรพสิทธิของผู้ป่วย ยึดถือประโยชน์ของ
ผู้ป่วยและญำติเป็นศูนย์กลำง

หมำยเหตุ
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แบบประเมินแพทย์ประจำบ้ำน (โดยแพทย์ประจำบ้ำน) ปีกำรศึกษำ25…..
5. การเรียนรูแ้ ละการพัฒนาบนพื้นฐานแห่งเวชปฏิบัติ (Practice-based
learning and improvement)
- มีกำรประเมินตนเองและพัฒนำสม่ำเสมอ
- นำข้อมูลย้อนกลับที่ได้จำกแหล่งต่ำงๆ ไปใช้เพื่อกำรปรับปรุงอย่ำง
เหมำะสม
- บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์
6. การปฏิบตั ิบนฐานแห่งระบบ (Systems-based Practice)
-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ใช้ทรัพยำกรสุขภำพในทุกๆส่วนอย่ำงเหมำะสม
ปฏิบัติงำนโดยคำนึงถึง patient safety

ความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ ……………………………………………………………………
(……………………………………………………………………………)
แพทย์ประจำบ้ำนชั้นปีที่ …… วันที่ ……………………………………………………………………..
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รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 (อัพเดท 1 กรกฎาคม 2562)
อาจารย์

แพทย์ประจาบ้านปี 1

แพทย์ประจาบ้านปี 2

แพทย์ประจาบ้านปี 3

อ.วีรวัฒน์

ณัฐณิชา

ขัตติยาพร

สุภิญญา

อ.ศุภฤกษ์

พลอยไพลิน

ปิยธิดา

ภัทรา

อ.ณัฐฐาศิริ

ธนโชติ

สุพิชชา, ดวงสมณญ์

ก่อ

อ.นภัสถ์

วาทินี

ทยากร

พัณณ์ชิตา, สิรินาถ

อ.วรางคณา

ณัฐชัย

ทองธวัช

ธนภัทร์, ศิริวุฒิ

อ.อิสระ

ยศกร

อัญชสา

ภัณฑิรา, วงศกร

อ.พิมพ์พร

สุจารี

เขมนิจภรณ์

ชนิญญา

อ.กฤชสิริ

ปริยดา

-

-

หมายเหตุ สาหรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ติดตามประเมินผลและ feedback
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แบบฟอร์ม Feedback แพทย์ประจำบ้ำน

วันที่ ____________________

แพทย์ประจำบ้ำน ชื่อสกุล _________________________________ ชั้นปีที่ _____
1. เรื่องที่ติดตามจากการ Feedback ก่อนหน้า
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
2. แพทย์ประจาบ้านประเมินตนเอง
a. ความรู้ (Knowledge)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
b. ทักษะ (Skill)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
c. เจตคติ (Attitude)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
d. Feedback และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกอบรม
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. อาจารย์ผู้ดูแลประเมิน
a. จุดเด่น (Strength)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
b. จุดอ่อน (Weakness)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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c. โอกาสพัฒนา (Opportunity)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
d. อุปสรรค (Threat)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
e. อื่นๆ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. แนะนาด้านวิชาชีพและการวางแผนในอนาคต (Career guidance and planning)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................................................
(...................................................................................)

= ครั้งที่ 3 ประเมินวันที่ ____________

= ครั้งที่ 4 ประเมินวันที่ ____________



∆

O = ครั้งที่ 2 ประเมินวันที่ ____________

X = ครั้งที่ 1 ประเมินวันที่ ____________

10 = มีมำกที่สุด (ห่ำงจำกศูนย์กลำงที่สุด)

0 = มีน้อยที่สุด (ใกล้ศูนย์กลำงที่สุด)

ให้แพทย์ประจำบ้ำนประเมินตนเอง โดยใช้เครื่องหมำยตำมที่กำหนด

แพทย์ประจาบ้าน ______________________________________________ ชั้นปีที่ ____ ปีการศึกษา 25___

แบบประเมินความสุขในการทางาน (Wheel of life)
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ภาคผนวกที่ 11
เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี

161

เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
หัวข้อ
1. การประเมินภาคทฤษฎี
1.1. MCQ (สอบภายใน)
1.2. In-training
1.3. สอบ Oral (สอบภายใน)

เกณฑ์ผ่านการประเมิน
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
MPL - 2SD
MPL - 2SD
-

MPL - 1SD
MPL - 1SD
ผ่าน MPL รายข้อ
n-1 ข้อ
MPL - 1SD

MPL
MPL
ผ่าน MPL รายข้อ
ทุกข้อ
MPL

1.4. สอบ Spot diagnosis
MPL - 2SD
2. การประเมินภาคปฏิบัติ
2.1. Milestone
ผ่านตามระดับชั้นปี ผ่านตามระดับชั้นปี ผ่านตามระดับชั้นปี
2.2. Entrustable Performance Activities (EPA)
2.2.1. EPA1: กระบวนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ระดับ 3 ≥ 12 ครั้ง ระดับ 4 ≥ 12 ครั้ง ระดับ 5 ≥ 6 ครั้ง
2.2.2. EPA2: ทักษะการนาเสนอ และการ
ระดับ 3 ≥ 2 ครั้ง ระดับ 4 ≥ 2 ครั้ง ระดับ 5 ≥ 2 ครั้ง
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยทาง
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2.2.3. EPA 3 การบันทึกเวชระเบียน และ
ระดับ 3 ≥ 5 ครั้ง ระดับ 4 ≥ 5 ครั้ง ระดับ 5 ≥ 2 ครั้ง
เอกสารทางการแพทย์ต่างๆ
2.3. Direct observation of emergency
procedural skill assessment (DOPS)
2.3.1. DOPS 1 Rapid Sequence Intubation ระดับ 3 ≥ 1 ครั้ง ระดับ 3 ≥ 3 ครั้ง, ระดับ 4 ≥ 3 ครั้ง,
ระดับ 4 ≥ 1 ครั้ง ระดับ 5 ≥ 1 ครั้ง
2.3.2. DOPS 2 Central venous Catheter
ระดับ 3 ≥ 2 ครั้ง ระดับ 4 ≥ 2 ครั้ง ระดับ 5 ≥ 2 ครัง้
2.3.3. DOPS 3 Point of care
ระดับ 3 ≥ 5 ครั้ง ระดับ 4 ≥ 4 ครั้ง ระดับ 5 ≥ 3 ครัง้
ultrasonography
2.3.4. DOPS 4 CPR leader
ระดับ 3 ≥ 2 ครั้ง ระดับ 4 ≥ 2 ครั้ง ระดับ 5 ≥ 1 ครัง้
3. Portfolio
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
4. แบบประเมิน 360 องศา (3 ด้าน)
เฉลี่ยรวมไม่น้อย
เฉลี่ยรวมไม่น้อย
เฉลี่ยรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60
กว่าร้อยละ 60
กว่าร้อยละ 60
5. การรายงานประสบการณ์การทาหัตถการ
ผ่าน
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เกณฑ์การติดตามแก้ไขเมื่อไม่ผ่านการประเมินภาคทฤษฎี
MCQ (สอบภายใน)
In-training
สอบ Oral (สอบภายใน)
สอบ Spot diagnosis

สอบแก้ตัวภายใน 1 เดือนได้ 2 ครั้ง (รวมมีเวลา 2 เดือน)
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้นาเสนอ Topic ในเรื่องที่ควรพัฒนาตาม
ความเหมาะสม
ติดต่ออาจารย์ข้อที่ไม่ถึงเกณฑ์เพื่อสอบแก้ตัวภายใน 1 เดือนได้ 2 ครั้ง
สอบแก้ตัวภายใน 1 เดือนได้ 2 ครั้ง (รวมมีเวลา 2 เดือน)
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ภาคผนวกที่ 12
การอุทธรณ์ผลประเมิน
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แนวทางการอุทธรณ์ผลการสอบ/การประเมินแพทย์ประจาบ้าน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
กรณีที่แพทย์ประจาบ้านมีข้อสงสัยผลการสอบ
ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาชี้แจงเบื้องต้น

หากแพทย์ประจาบ้านต้องการอุทธรณ์
ต้องขออุทธรณ์ภายใน 30 วันหลังประกาศผลการสอบ/ประเมิน

กรอกแบบฟอร์มยื่นที่ธุรการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นาเรื่องอุทธรณ์เข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการด้านการศึกษาหลังปริญญาของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ชี้แจงผลการอุทธรณ์

หากยังไม่พอใจผลการอุทธรณ์
สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการดูแลหลังปริญญา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เพื่อพิจารณาตัดสินผลการอุทธรณ์ต่อไป
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แบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลการสอบ/การประเมินของแพทย์ประจาบ้าน
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วันที่ ................................................
เรียน ประธานคณะกรรมการดูแลการศึกษาหลังปริญญา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เรื่อง ขออุทธรณ์ผลการสอบ/การประเมินของแพทย์ประจาบ้าน ครั้งที่ ..... /วันที่ ................................................
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง ............................................................................ มีความประสงค์จะขอ
อุทธรณ์ผลการสอบ/การประเมิน ของข้าพเจ้า ในการสอบ/การประเมิน ...............................................................
วันที่ ............................................ เนื่องจาก ข้าพเจ้ามีข้อสงสัย ดังต่อไปนี้
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................
ทั้งนี้สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ................................................. หรือ email :
.................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ ........................................................................
(.................................................................................)
แพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ ...... ผู้ขออุทธรณ์

สาหรับเจ้าหน้าที่
รับเรื่องอุทธรณ์

วันที่ .................................... เวลา ................... น. ลงชื่อเจ้าหน้าที่ .....................................

แจ้งผลการอุทธรณ์ วันที่ .................................... เวลา ................... น. ลงชื่อเจ้าหน้าที่ .....................................
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ภาคผนวกที่ 13
ศักยภาพการฝึกอบรม

167

168

ภาคผนวกที่ 14
รายชื่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
รายชื่ออาจารย์

คุณวุฒิ

1

อาจารย์วีรวัฒน์ คชินทักษ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พบ., วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2

อาจารย์สุรพันธ์ ปรปักษ์เป็นจุณ (ปฏิบตั ิงานบางเวลา)

พบ.
วว.กุมารเวชศาสตร์
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อว.โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

3

อาจารย์อนุชิต นิยมปัทมะ (ปฏิบัติงานบางเวลา)

พบ.,
วว.อายุรศาสตร์
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อว.เวชศาสตร์บาบัดวิกฤต
อว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข
อว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

4

อาจารย์ศุภฤกษ์ สัทธาพงศ์

พบ., วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

5

อาจารย์ณัฐฐาศิริ รัฐประเสริฐ

พบ., วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว.อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

6

อาจารย์วภิ าดา รัตนวงศา

พบ., วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

7

อาจารย์นภัสถ์ รัตนวงศา

พบ., วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

8

อาจารย์วรางคณา โฉมจังหรีด

พบ., วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

9

อาจารย์พิมพ์พร จึงธนาวิวัฒน์

พบ., วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

10

อาจารย์อิสระ บุญยรางกูร

พบ., วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

11

อาจารย์วัลลภา ไตรคุณากรวงศ์

พบ., วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
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ภาคผนวกที่ 15

170

แบบบันทึกข้ อมูล ฉบับ ก
ข้ อมูลตามเกณฑ์ ทวั่ ไปสาหรับการเป็ นสถาบันฝึ กอบรม
หลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นผู้มคี วามรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาต่ างๆ

ชื่ อสถาบันฝึ กอบรม

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2
1. คุณสมบัติทวั่ ไป
1.1 ได้ รับการรับรองคุณภาพ หรื อกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
 ได้รับการรับรองแล้ว (โปรดระบุระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง)
HA (Hospital accreditation) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 10 มี.ค.2546- 9 มี.ค. 2548
 กาลังดาเนินการพัฒนา (โปรดระบุระบบคุณภาพที่ตอ้ งการขอการรับรอง และขั้นตอนที่กาลัง
ดาเนินการ)
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการเพื่อขอการรับรองคุณภาพซ้ า (Reaccreditation) HA
และจัดตั้งศูนย์พฒั นาระบบส่ งต่อระดับเขต
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ได้รับรางวัล โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง
1.2 มีหน่ วยงานเทียบเท่าภาควิชา / แผนก / กอง รับผิดชอบการดาเนินการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน
 มี โปรดระบุชื่อหน่วยงาน
1. ภาควิชา อายุรศาสตร์ , ศัลยศาสตร์ , กุมารเวชศาสตร์ , ออร์โธปิ ดิกส์, เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน มีการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
2. ภาควิชา อายุรศาสตร์ , ศัลยศาสตร์, สู ตินรี เวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ , ออร์โธปิ ดิกส์ มีการฝึ กอบรม
แพทย์ใช้ทุนเพื่อสอบวุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญ
 ไม่มี
1.3 มีปณิธานและพันธกิจของสถาบันระบุไว้ ชัดเจนว่ ามุ่งผลิตแพทย์ ประจาบ้ านทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
 มี โปรดระบุปณิ ธานและพันธกิจ
วิสัยทัศน์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
“เป็ นสถาบันการแพทย์ช้ นั นาระดับภูมิภาค”
พันธกิจโรงพยาบาล
1. ให้บริ การและเป็ นศูนย์รับส่ งต่อผูป้ ่ วยระดับตติยภูมิ
2. ให้บริ การระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในเขตรับผิดชอบ
3. เป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
4. ผลิตแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
5. ส่ งเสริ มและพัฒนาการวิจยั
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3

1.4 จานวนผู้ป่วยและจานวนเตียงผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาล (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี )
ผู้ป่วยใน
จานวน
จานวนเตียง
ห้ องฉุ กเฉิน
ผู้ป่วยนอก
จานวน
พ.ศ.
(ครั้งการรับไว้ / เตียง
ในหอผู้ป่วย
(ครั้งการตรวจ/ปี ) (ครั้งการตรวจ/ปี )
เตียงพิเศษ
ปี )
สามัญ
วิกฤต
2552
108,524
772,370
86,500
1,219
161
121
2553
113,986
738,942
91,930
1,217
184
110
2554
121,473
932,776
96,901
1,368
184
149
1.5 จานวนผู้ป่วยและจานวนเตียงผู้ป่วยแยกตามภาควิชา / แผนก / กอง (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี )
ผู้ป่วยนอก
จานวน
จานวน
ภาควิชา / แผนก /
ผู้ป่วยใน (ครั้ง
จานวน
ลาดับ
พ.ศ. (ครั้งการตรวจ/
เตียง
เตียงในหอ
กอง
การรับไว้ /ปี )
เตียงพิเศษ
ปี )
สามัญ
ผู้ป่วยวิกฤต
1
อายุรศาสตร์
2552
184,463
23,217
299
42
34
2553
184,468
24,043
217
81
52
2554
208,280
28,669
217
81
52
2
ศัลยศาสตร์
2552
86,039
19,735
306
40
20
2553
85,756
21,308
282
43
28
2554
93,826
20,099
282
43
28
3
กุมารเวชศาสตร์ 2552
48,925
11,327
125
6
20
2553
48,642
11,902
126
6
20
2554
50,816
13,855
126
6
20
4
สู ติ-นรี เวชวิทยา 2552
48,408
16,281
122
38
2553
51,820
16,632
131
38
2554
58,898
15,195
131
38
5
โสต ศอ นาสิ ก
2552
22,737
1,206
36
2
วิทยา
2553
25,816
1,184
36
2
2554
28,039
1,360
36
2
6
จักษุวทิ ยา
2552
34,322
2,439
36
6
2553
44,156
3,731
36
6
2554
53,867
3,631
36
14
-

172

4
ลาดับ
7

8

9

10

11

12

13

14

15

ผู้ป่วยนอก
ภาควิชา / แผนก /
ผู้ป่วยใน (ครั้ง
พ.ศ. (ครั้งการตรวจ/
กอง
การรับไว้ /ปี )
ปี )
ออร์โธปิ ดิกส์
2552
50,182
8,355
2553
56,246
8,938
2554
57,236
9,451
จิตเวชศาสตร์
2552
3,982
2553
11,262
2554
12,326
รังสี วทิ ยา
2552
26,311
2553
31,908
2554
40,792
วิสัญญีวทิ ยา
2552
2,962
2553
3,105
2554
5,456
เวชศาสตร์
2552
40,676
186
ฟื้ นฟู
2553
39,594
174
2554
45,727
174
เวชศาสตร์
2552
98,269
ครอบครัว
2553
102,010
2554
113,802
เวชศาสตร์
2552
108,524
3,972
ฉุกเฉิน
2553
113,986
3,885
2554
121,473
3,885
แพทย์แผนไทย 2552
9,532
และแพทย์
2553
11,844
ทางเลือก
2554
12,859
ศูนย์มะเร็ ง
2552
163
2553
493
2554
1,364
2,050

จานวน
เตียง
สามัญ
186
200
200
30
30
30
12
12
12
8
25
25
-

จานวน
จานวน
เตียงในหอ
เตียงพิเศษ
ผู้ป่วยวิกฤต
15
6
15
10
15
10
-

-
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5
1.6 จานวนแพทย์ ผ้ มู ีความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขาต่ างๆ ปฏิบัติงานประจา
(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี )
ลาดับ
ภาควิชา / แผนก / กอง
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
1 อายุรศาสตร์
40
34
40
2 ศัลยศาสตร์
33
37
38
3 กุมารเวชศาสตร์
21
26
28
4 สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
18
18
20
5 โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา
10
9
9
6 จักษุวทิ ยา
8
11
11
7 ศัลยกรรมออร์ โธปิ ดิกส์
16
17
17
8 จิตเวชศาสตร์
2
2
4
9 รังสี วทิ ยา
5
9
11
10 วิสัญญีวทิ ยา
10
10
10
11 เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
4
4
4
12 เวชศาสตร์ครอบครัว
8
10
11
13 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
1
2
4
14 พยาธิวทิ ยา
9
9
8
15 พยาธิวทิ ยาคลินิก (เวชศาสตร์ชนั สู ตร)
6
6
6
16 นิติเวชศาสตร์
3
2
4
17 อื่นๆ (โปรดระบุ)
1.7 จานวนบุคลากรผู้ช่วยวิชาการหรื อวิชาชี พสาขาอื่นทีม่ ีส่วนในการฝึ กอบรม
(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี )
ภาควิชา / แผนก / กอง
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ลาดับ
1 ทันตแพทย์
23
22
2 เภสัชกร
52
54
3 นักเทคนิคการแพทย์
36
45
4 นักกายภาพบาบัด
7
10
5 นักจิตวิทยา
2
2
6 นักวิชาการสาธารณสุ ข
4
19
8 นักสังคมสงเคราะห์
3
5
9 นักเวชระเบียน / นักเวชสถิติ
5
5

พ.ศ.2554
22
52
46
10
2
19
5
10
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ลาดับ
10
11
12
13
14

ภาควิชา / แผนก / กอง
นักกิจกรรมบาบัด
นักแก้ไขการพูด
บรรณารักษ์หอ้ งสมุด
นักวิชาการศึกษา
อื่น (โปรดระบุ)

พ.ศ.2552
2
1
25
-

2. หน่ วยงานกลางพืน้ ฐาน
2.1 ห้ องปฏิบัติการสาหรับการชั นสู ตร
(1) ห้ องปฏิบัติการด้ านพยาธิวิทยากายวิภาค
(ก) ประเภทงานบริการ
 ศัลยพยาธิวทิ ยา (ตรวจชิ้นเนื้ อ)

 Frozen section

(ข) ภาระงานบริการ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี )
ภาระงานบริการ
จานวนการตรวจชิ้นเนื้ อ (ครั้ง)
จานวนการตรวจทางเซลล์วทิ ยา (ครั้ง)
จานวนการตรวจ frozen section (ครั้ง)
จานวนผูป้ ่ วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาล (ราย)
(ไม่รวมศพนิ ติเวชศาสตร์ )
จานวนการตรวจศพ (ราย)
อัตราการตรวจศพ (ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
ผูป้ ่ วยถึงแก่กรรม)
กรุ ณาให้ ข้อมูลต่ อไปนี้ กรณีอตั ราการตรวจศพ
ไม่ ถึงร้ อยละ 10 #
• ผูป
้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้รับการทา necropsy (ราย)
• ผูป
้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้รับการทา morbidity &
mortality conference (ราย)

พ.ศ.2553
3
4
27
-

พ.ศ.2554
3
4
27
-

เซลล์วทิ ยา
ตรวจศพ

พ.ศ.2552
13,522
42,126
5,117

พ.ศ.2553
14,246
53,620
5,569

พ.ศ.2554
14,963
39,811

613
11.98

1,013
18.19

968

584
1,830

874
1,845
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# สถาบันฝึ กอบรมจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและใส่ ใจในการค้นหา
สาเหตุ การดาเนิ นโรค การประเมินผลการรักษา เช่น แสดงจานวน necropsy อัตราการทา mortality
conference เป็ นต้น
ระบุระบบควบคุมคุณภาพห้ องปฏิบัติการทีใ่ ช้ และ/หรื อใบรับรองทีไ่ ด้ รับ
(2) ห้ องปฏิบัติการด้ านพยาธิวิทยาคลินิก หรื อ เวชศาสตร์ ชันสู ตร
(ก) ประเภทงานบริการ
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
เคมีคลินิก
เคมีคลินิก
จุลทรรศนศาสตร์
จุลทรรศนศาสตร์
 จุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา
จุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา
ซี โรโลยีและวิทยาภูมิคุม้ กัน
ซี โรโลยีและวิทยาภูมิคุม้ กัน
โลหิ ตวิทยา
โลหิตวิทยา
คลังเลือด
คลังเลือด
(ข) บุคลากรและภาระงานบริการ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี )
พ.ศ.2552
ชนิดและปริมาณของงานบริการ
เคมีคลินิก
1,884,474
จุลทรรศนศาสตร์
107,430
จุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา
139,285
ซีโรโลยีและวิทยาภูมิคุม้ กัน
157,214
โลหิตวิทยา
266,303
คลังเลือด (crossmatching)
135,514

พ.ศ.2553
2,084,408
127,840
166,356
163,890
331,216
139,599

ระบุระบบควบคุมคุณภาพห้ องปฏิบัติการทีใ่ ช้ และ/หรื อใบรับรองทีไ่ ด้ รับ
ISO 15189 , LA จากสมาคมเทคนิคการแพทย์

พ.ศ.2554
1,609,309
138,145
153,706
195,603
358,578
190,707
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2.2 หน่ วยรังสี วิทยา
(ก) ประเภทงานบริการ
การตรวจทางเอ็กซเรย์
การตรวจทาง Ultrasound การตรวจ CT scan
การตรวจ MRI (ส่ งตรวจภายนอกโรงพยาบาล)  Intervention radiology
การตรวจทางนิวเคลียร์
การฉายรังสี
อื่นๆ Bone mass density
(ข) ภาระงานบริการ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี )
ชนิดและปริมาณของของงานบริการ
จานวนการตรวจทางเอ็กซเรย์ (ครั้ง/ปี )
จานวนการตรวจทาง Ultrasound (ครั้ง/ปี )
จานวนการตรวจ CT scan (ครั้ง/ปี )
จานวนการตรวจ MRI (ครั้ง/ปี )
จานวนการทา intervention radiology (ครั้ง/ปี )
จานวนการตรวจทางนิวเคลียร์ (ครั้ง/ปี )
จานวนการฉายรังสี (ราย/ปี )

พ.ศ.2552
360,471
14,275
15,946
1,457
0
4,399
2,380

พ.ศ.2553
280,945
15,516
19,566
3,350
0
5,755
1,411

พ.ศ.2554
380,571
17,552
23,590
3,495
0
6,220
1,520

ระบุระบบควบคุมคุณภาพห้ องปฏิบัติการทีใ่ ช้ และ/หรื อใบรับรองทีไ่ ด้ รับ
หนังสื อรับรองและอนุญาตใช้รังสี
2.3 ห้ องสมุดทางการแพทย์
(1) เวลาทาการห้องสมุด จันทร์ -ศุกร์ 8.00 - 20.00 น.
เสาร์ 8.00 – 16.00 น.
อาทิตย์ 8.00 – 12.00 น.
(2) พื้นที่ของห้องสมุด 1,375 ตารางเมตร
1. ห้องอ่านหนังสื อใหญ่
จานวน 1 ห้อง ขนาด 10.60 x 19.50ม2
2. ห้องศึกษาค้นคว้า
จานวน 1 ห้อง ขนาด 4.50 x 5.30 ม2
3. ห้องหนังสื ออ้างอิง
จานวน 1 ห้อง ขนาด 4.50 x 5.30 ม2
4. ห้องอ่านหนังสื อ, รับ–ส่ งหนังสื อรู ปตัว c จานวน 1 ห้อง ขนาด 6 x13ม2 + 6 x 6ม2
5. ห้องวารสารรวมเล่ม
จานวน 1 ห้อง ขนาด 10 x 15.90 ม2
6. ห้องประชุมกลุ่มย่อย
จานวน 1 ห้อง ขนาด 4.50 x 5 ม2
7. ห้องประชุมกลุ่มย่อย
จานวน 1 ห้อง ขนาด 3.70 x 5.20 ม2
8. ห้องประชุมกลุ่มย่อย
จานวน 1 ห้อง ขนาด 6 x 6 ม2
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9. ห้อง V.D.O.
จานวน 1 ห้อง ขนาด 2.60 x 3.70 ม2
(3) จานวนตารา ภาษาต่างประเทศ
5,399
รายการ
ภาษาไทย
7,191
รายการ
(4) จานวนวารสารที่บอกรับ ภาษาต่างประเทศ 67 รายการ
ภาษาไทย
118 รายการ
(5) E-library
 มี จานวน
3 รายการ  ไม่มี
ฐานข้อมูล online 3 ฐาน คือ
1. MD consult
1 ฐาน
2. Up to Date
1 ฐาน
3. Procedurse consult 3 ฐาน
- One year subscription for emergency medicine procedures consult 1 ฐาน
- One year subscription for family medicine procedures consult
1 ฐาน
- One year subscription for internal medicine procedures consult 1 ฐาน
(6) ดัชนีคน้ รายการตีพิมพ์ในวารสาร
 มี ลักษณะที่มี
 ไม่มี
2.4 หน่ วยเวชระเบียนและสถิติ
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ
 มี ชื่อหน่วยงาน ฝ่ ายแผนงานและสารสนเทศ
 ไม่มี
(2) จานวนผูป้ ฏิบตั ิงานด้านเวชระเบียน
54
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ลงรหัส
4
เจ้าหน้าที่จดั เก็บเวชระเบียน
5
อื่นๆ
42
(3) จานวนผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสถิติ
3
(4) แบบฟอร์มเวชระเบียน ประกอบด้วย
 ข้อมูลทัว่ ไป
 แบบบันทึกประวัติ, ตรวจร่ างกาย การวินิจฉัย วางแผนการรักษา
 การตรวจชันสู ตรทางห้องปฏิบตั ิการ
 ฟอร์มปรอท
 แบบพิมพ์บนั ทึกคาสั่งการรักษา
 แบบบันทึกของพยาบาล

คน
คน
คน
คน
คน
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(5)
(6)
(7)
(8)

 แบบบันทึกความก้าวหน้า (progress note)
 แบบสรุ ปเมื่อจาหน่ายผูป้ ่ วย (discharge summary)
การค้นหาเวชระเบียน อัตราการค้นพบ ร้อยละ 99
สถิติการสรุ ปเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน เสร็ จภายใน 7 วัน หลังจาหน่าย ร้อยละ 95
การตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของเวชระเบียน (chart audit)
 มี
 ไม่มี
มีระบบบริ การการค้นหาเวชระเบียนเพื่อทารายงานหรื อการศึกษาวิจยั
 มี
 ไม่มี

3. กิจกรรมวิชาการระดับคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล (เช่น การบรรยาย, ฝึ กอบรม,
ประชุมวิชาการ, กิจกรรมระหว่างหน่วยงาน) (ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี )
ชื่ อกิจกรรม
บรรยายประจา บรรยายวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ปี 2553
บรรยายพิเศษ
Morbidity / Mortality conference
Case conference
Interdepartmental conference
Clinical-pathological conference
Tissue conference

จานวนครั้ง / ปี
50
2
4
12
4
12
6

สาขาประเภทที่ 1
จิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่ น
นิติเวชศาสตร์
พยาธิวทิ ยากายวิภาค

รับจริง

ศักยภาพ

รับจริง

ศักยภาพ

รับจริง

สาขา / อนุสาขา

ศักยภาพ

4. ประสบการณ์การฝึ กอบรม (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ) ระบุเฉพาะสาขา / อนุสาขา ที่ได้รับการอนุมตั ิจากแพทยสภา
(ศักยภาพ หมายถึง ตัวเลขที่แพทยสภาอนุมตั ิให้สถาบันฝึ กอบรมแห่งนั้นรับแพทย์เข้าฝึ กอบรมได้ในแต่ละปี ตาม
เกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ในสาขา/อนุสาขานั้นกาหนดไว้)
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
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รับจริง

ศักยภาพ

รับจริง

ศักยภาพ

รับจริง

พยาธิวทิ ยาคลินิก
พยาธิ วทิ ยาทัว่ ไป
รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ นิวเคลียร์
อายุรศาสตร์มะเร็ งวิทยา
อายุรศาสตร์โรคเลือด
สาขาประเภทที่ 2
กุมารเวชศาสตร์
กุมารศัลยศาสตร์
จักษุวทิ ยา
ตจวิทยา
ประสาทวิทยา
ประสาทศัลยศาสตร์
รังสี วทิ ยาทัว่ ไป
รังสี วทิ ยาวินิจฉัย
วิสัญญีวทิ ยา
เวชศาสตร์ ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
เวชศาสตร์ ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)
เวชศาสตร์ ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ ป้องกันคลินิก)
เวชศาสตร์ ป้องกัน (แขนงสาธารณสุ ขศาสตร์ )
เวชศาสตร์ ป้องกัน (แขนงสุ ขภาพจิตชุมชุน)
เวชศาสตร์ ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์ )
เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ศักยภาพ

สาขา / อนุสาขา

พ.ศ.2552

6
-

2
-

6
-

1
-

6
6

1
1

10

6

10

3

10

3

6

3

6

3

6

3
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พ.ศ.2552

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

สาขา / อนุสาขา

ศักยภาพ

รับจริง

ศักยภาพ

รับจริง

ศักยภาพ

รับจริง

12

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ *
สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
อายุรศาสตร์
สาขาประเภทที่ 3
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริ กาเนิด
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
กุมารเวชศาสตร์พฒั นาการและพฤติกรรม
กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้ อ
กุมารเวชศาสตร์โรคไต
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุม้ กัน
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาพวินิจฉัยชั้นสู ง
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
มะเร็ งนรี เวชวิทยา
รังสี ร่วมรักษาของลาตัว
รังสี ร่วมรักษาระบบประสาท
โลหิตวิทยาและมะเร็ งในเด็ก
วิสัญญีวทิ ยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และ
ทรวงอก
วิสัญญีวทิ ยาสาหรับผูป้ ่ วยโรคทางระบบประสาท
เวชบาบัดวิกฤติ
เวชศาสตร์การเจริ ญพันธุ์
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า

2
1

1
1

2
2

2
2

6
2

3
2

12

10

12

12

12

12
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รับจริง

ศักยภาพ

ศักยภาพ

รับจริง

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

รับจริง

สาขา / อนุสาขา

พ.ศ.2552

ศักยภาพ
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ศัลยศาสตร์มะเร็ งวิทยา
ศัลยศาสตร์ ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์อุบตั ิเหตุ
อายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่
อายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้ อ
อายุรศาสตร์โรคไต
อายุรศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุม้ กันทางคลินิก
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบ
การหายใจ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
* ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ รับเฉพาะแพทย์ใช้ทุน เริ่ มรับแพทย์ประจาบ้านปี การศึกษา 2554
5. ความพร้ อมในด้ านสถานที่
5.1 ห้ องประชุ ม / บรรยาย (จานวนห้องและจานวนที่นงั่ ในแต่ละห้องซึ่ งใช้จดั กิจกรรมวิชาการของคณะ
แพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น
- ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ชั้น 9
ความจุ 300 คน ไม่เกิน 400 คน
- ห้องประชุมฉัตรทอง ชั้น 8
ความจุ 35 คน ไม่เกิน 40 คน
- ห้องประชุมพันชนะ ชั้น 7
ความจุ 20 คน ไม่เกิน 30 คน
- ห้องประชุมมาบจะบก ชั้น 6
ความจุ 30 คน ไม่เกิน 40 คน
- ห้องประชุมครบปรัชญา ชั้น 1
ความจุ 20 คน ไม่เกิน 30 คน
ห้องประชุมศูนย์จกั ษุ
ความจุ 100 คน ไม่เกิน 150 คน
ห้องประชุม 95 ปี อาคารโภชนาการ ความจุ 80 คน ไม่เกิน 150 คน
ห้องประชุมควง – เพ็ญจันทร์ อาคารรังสี รักษา ความจุ 20 คน ไม่เกิน 30 คน
อาคารศูนย์ แพทย์
- ห้องเรี ยนรวม (ห้อง slope ใหญ่) ชั้น 3 ความจุ 150 คน ไม่เกิน 180 คน
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- ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
ความจุ 40 คน ไม่เกิน 50 คน
- ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2
ความจุ 20 คน ไม่เกิน 30 คน
อาคารออร์ โธปิ ดิกส์
- ห้องประชุมสุ ขเสถียร ชั้น 4
ความจุ 60 คน ไม่เกิน 100 คน
อาคารเวชกรรมฟื้ นฟู
- ห้องประชุมเวชกรรมฟื้ นฟู
ความจุ 20 คน ไม่เกิน 40 คน
ระบุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่สามารถจัดให้มีในห้องประชุม / บรรยาย
 Visualizer
 LCD projector
 Computer
 Teleconference  เครื่ องบันทึกเสี ยง
5.2 หอพักแพทย์ประจาบ้ าน
 มี จานวน 64 ห้อง รองรับแพทย์ 128 คน
 ไม่มี
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แบบบันทึกข้อมูล ฉบับ

ข

ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะสาหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาต่างๆ

ชื่อสถาบันฝึกอบรม (คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ภาควิชา / แผนก / กอง ที่รับผิดชอบดาเนินการฝึกอบรม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ชื่อสาขา / อนุสาขาที่ขอเปิดฝึกอบรม
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม (กรุณาระบุตามบทบาทในการฝึกอบรม)
 สถาบันฝึกอบรมหลัก  สถาบันฝึกอบรมสมทบ

 สถาบันร่วมฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลที่จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านใน
หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขาต่างๆ ของแพทยสภา
คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลใด มีความประสงค์จะเป็นสถาบันฝึกอบรม จะต้องจัดทาบันทึก
ข้อมูล ฉบับ ก และ ฉบับ ข เพื่อประกอบการขออนุมัติจากแพทยสภา
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๑. ภาระงานบริการของสาขา / อนุสาขาที่ขอเปิดฝึกอบรม (ข้อมูลจานวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่งตรวจ ฯลฯ
ที่เป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะของสาขา/อนุสาขาที่ขอเปิดฝึกอบรมซึ่งระบุไว้ในเกณฑ์หลักสูตรฯที่แพทยสภา
อนุมัติ หรือที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา/อนุสาขานั้นพิจารณาเห็นสมควรให้คณะ
แพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลให้ข้อมูล)
๑.๑. จานวนผู้ป่วย เตียงตามหอผู้ป่วย และข้อมูลการรักษา
ก. จานวนผู้ป่วยของภาควิชา / แผนก / กอง และเฉพาะสาขา / อนุสาขาที่ฝึกอบรม
(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)
- จานวนและลักษณะของผู้มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน
ลักษณะผู้มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

จานวน (ราย)

ร้อยละ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 เฉลี่ย 3 ปี

ของผู้มารับ
บริการ
ทั้งหมด

ผู้ป่วยฉุกเฉินรวม (ราย/ปี)

112,796 116,931 115,004

114,910

100

- ผู้ป่วยเด็กและเยาวชน (ราย/ปี)

2,411*

1,914*

5,878

5,878

5.1

- ผู้ป่วยวิกฤติ (ราย/ปี)

27,338

30,411

31,112

29,620

25.8

- Cardiopulmonary resuscitation

621

706

707

678

- Point of care ultrasonography

9,113

10,137

10,371

9,874

- Central venous access

610

830

630

690

การทาเวชหัตถการฉุกเฉิน (ครั้ง/ปี)

หมายเหตุ ข้อมูลผู้ป่วยเด็กและเยาวชน * เป็นจานวนเฉพาะผู้ป่วยระดับที่ 1 และ 2 เท่านั้น
ข้อมูลการรักษาพยาบาล (ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) ข้อมูล พ.ศ.2560
• ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยฉุกเฉินระดับต่างๆ อยู่รักษาพยาบาลที่แผนกฉุกเฉิน
- ระดับที่ 1
2.1 ชั่วโมง
ระดับที่ 2
2.1 ชั่วโมง
- ระดับที่ 3
3.1 ชั่วโมง
ระดับที่ 4
1.4 ชั่วโมง
• จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่รับไว้ในโรงพยาบาล 44,545 ราย
• จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่เสียชีวิตที่แผนกฉุกเฉิน 250 ราย อัตราตายคิดเป็น ร้อยละ 0.22
• จานวนศพที่ได้รับการตรวจทางนิติเวชศาสตร์ 1,322 ราย อัตราการตรวจศพคิดเป็น ร้อยละ 1.15
• จานวนศพที่ได้รับการตรวจทางพยาธิวิทยา 0
ราย อัตราการตรวจศพคิดเป็น ร้อยละ 0
* ในกรณีอัตราการตรวจศพทางพยาธิวิทยาไม่ถึงร้อยละ 10 มีข้อมูลซึ่งแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความ
สนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การดาเนินโรค และการประเมินผลการรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่นๆ ดังต่อไปนี้
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- จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตและได้รับการทา necropsy
0
- จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตและได้รับการทา morbidity & mortality conference 250
- หลักฐานอื่นๆ (ระบุ)
- (1) จานวน Activity รายคนตลอดปีการศึกษา 2560
- (2) Rotation ในระยะเวลา 3 ปี
- (3) ตารางปฏิบัติงานและ Activity
- (4) ตารางเวรแพทย์ประจาบ้าน
(หมายเหตุ เอกสารแนบ)

ราย
ราย
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ข. ข้อมูลการปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน (ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี)
ข้อมูล พ.ศ./ปีงบประมาณ 2559
(๑) จานวนเวชหัตถการ/ปฏิบัติการที่ทาโดยแผนกฉุกเฉิน
1.0 Airway Techniques
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Intubation
Airway adjuncts
Surgical airway
Mechanical ventilation
Non-invasive ventilatory management
Ventilatory monitoring

ICD-9 จานวน (ครั้ง)
96.04

96.7
93.90

10,089
-6
10,089
7,105

2.0 Resuscitation
2.1
2.2
2.3
2.4

Cardiopulmonary resuscitation
Neonatal resuscitation
Pediatric resuscitation
Post-resuscitative care

99.60
99.60
99.60

2.5 Blood, fluid, and component therapy

99.0-,
99.18

2.6 Arterial catheter insertion
2.7 Central venous access
2.8 Intraosseous infusion

38.91

2.9 Defibrillation

99.61,
99.62

38.93

2.10 Open Thoracotomy for cardiac massage/stop bleeding

707
124
1,791
2,622
4,100
660
353
0

3.0 Anesthesia and Acute Pain Management
3.1 Local anesthesia
3.2 Regional nerve block
3.3 Procedural sedation and analgesia

04.81

3,523
-

4.0 Diagnostic and Therapeutic Procedures
4.1 Abdominal and gastrointestinal
4.1.1 Anoscopy
4.1.2 Excision of thrombosed hemorrhoid
4.1.3 Gastric lavage
4.1.4 Gastrostomy tube replacement

49.21
49.46
96.33
97.02

4.1.5 Nasogastric tube

96.07,
96.6

4.1.6 Paracentesis

54.91

4.2 Cardiovascular and Thoracic

2,531
-3,002
160
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(๑) จานวนเวชหัตถการ/ปฏิบัติการที่ทาโดยแผนกฉุกเฉิน

ICD-9 จานวน (ครั้ง)

4.2.1 Cardiac pacing, external

99.62

4.2.2 Cardioversion

99.61,
99.62

4.2.3 ECG interpretation

89.52

4.2.4 Pericardiocentesis

37.0

4.2.5 Thoracentesis

34.91

4.2.6 Thoracostomy

34.09

4.3 Cutaneous
4.3.1 Escharotomy
4.3.2 Incision and drainage
4.3.3 Trephination, nails
4.3.4 Wound closure techniques
4.3.5 Wound management
4.4 Head, ear, eye, nose, and throat
4.4.1 Control of epistaxis
4.4.2 Drainage of peritonsillar abscess
4.4.3 Laryngoscopy
4.4.4 Lateral canthotomy
4.4.5 Slit lamp examination
4.4.6 Tonometry
4.4.7 Tooth stabilization
4.4.8 Corneal foreign body removal
4.4.9 Drainage of hematoma
4.5 Systemic infectious
4.5.1 Personal protection (equipment and techniques)
4.5.2 Universal precautions and exposure management
4.6 Musculoskeletal
4.6.1 Arthrocentesis
4.6.2 Compartment pressure measurement

86.09
86.04
86.23
86.59
86.22

21.0
28.3
31.42
08.51

89.11

98.21
86.04

120
51,060
4
903
3,523
17,347
-

81.91
89.39

4.6.3 Fracture/Dislocation immobilization techniques

93.53,
93.54

4.6.4 Fracture/Dislocation reduction techniques

96.7-

4.6.5 Spine immobilization techniques

93.52

4.6.6 Fasciotomy

83.14

4.7 Nervous system
4.7.1 Lumbar puncture
4.8 Obstetrics and gynecology

03.31

200
161

0
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(๑) จานวนเวชหัตถการ/ปฏิบัติการที่ทาโดยแผนกฉุกเฉิน

ICD-9 จานวน (ครั้ง)

4.8.1 Delivery of newborn

73.59

4.8.2 Perimortem c-section

74.4

4.8.3 Sexual assault examination

89.26

4.9 Psychobehavioral
4.9.1 Psychiatric screening examination
4.9.2 Violent patient management/Restraint
4.10 Renal and urogenital
4.10.1 Bladder catheterization
4.10.1.1 Urethral catheter
4.10.1.2 Suprapubic catheter
4.10.2 Cystourethrogram
4.10.3 Testicular detorsion
4.11 Toxicologic
4.11.1 Decontamination

30
0
-

94.11

-

5794

3,883
--

5717
8776
6352

-

5.0 Other Diagnostic and Therapeutic Procedures
5.1 Foreign body removal
5.2 Collection and handling of forensic material
5.3 Point of care Ultrasound
5.3.1 Diagnostic
5.3.2 Procedural

98.2-

88.7-

10,137
-

(๒) จานวนครั้งการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน จานวน (ครั้ง)
1 Point of Care (POC) Testing1
1.1 Basic Metabolic Panel
1.2 B-Type Natriuretic Peptide
1.3 Cardiac Markers
1.4 Coagulation Studies
1.5 D-Dimer Test
1.6 Drug Screens
1.7 Electrocardiography
1.8 Glucose Test
1.9 Ketone Test
1.10 Rapid Flu Test
1 http://www.acep.org/Content.aspx?id=79745

44,545
2,550
4,180
10,133
603
62,153
600
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(๒) จานวนครั้งการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน จานวน (ครั้ง)
1.11 Rapid HIV Test
1.12 Ultrasonography
1.13 Whole blood clotting test

17,493
10,137
156

2 ED Stat Labs
2.1 Complete Blood Count
2.2 Peripheral blood smear
2.3 Malarial parasite
2.4 ESR
2.5 ABO blood group, Rh and cross matching
2.6 Urine analysis
2.7 Body fluid analysis: CSF, pleural, etc.
2.8 Stool exam including stool occult blood
2.9 Gram stain, AFB stain
2.10 Venous clotting time, clot retraction, clot lysis

44,545
9,168
8,489
156

3 ED based Lab Technician
3.1 Chest x-ray
3.2 Acute abdomen series
3.3 Plain KUB
3.4 Skull and sinuses
3.5 Bones and joints
3.6 CT Scan
3.7 MRI
3.8 Intravenous contrast arterial and venous studies
3.9 Echocardiography
3.10 Red cell indices, Reticulocyte count, Inclusion body, Platelet count
3.11 Coagulation study
3.12 การเก็บตัวอย่างจากทีต่ ่างๆ เพื่อการเพาะเชื้อและการตรวจความไวต่อยาต้านจุลชีพ
3.13 Cytology
3.14 Endocrinologic studies: plasma glucose (fasting and non-fasting), thyroid
function test, serum cortisol
3.15 Liver profile
3.16 Kidney profile
3.17 Lipid profile
3.18 การตรวจทางเวชพิษวิทยา
3.19 การตรวจ HIV
3.20 Serologic studies

44,545
373
5,955
1,356
10,133
19.050
26,727
44,545
1,695
17,493
-
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(๒) จานวนครั้งการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน จานวน (ครั้ง)
3.21 Arterial blood gas analysis
3.22 Spirometry, Peak Expiratory Flow Rate measurement
3.23 Radionuclide scan
3.24 Barium contrast GI studies
3.25 การตรวจวัตถุพยานทางนิติเวชกรรม

(๓) จานวนครั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล
การอานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
- การอานวยการทั่วไป
- การอานวยการตรง
การลาเลียงผู้ป่วย/ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นอกสถานพยาบาล
- การลาเลียงผู้ป่วย/ปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ
- การลาเลียงผู้ป่วย/ปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้า
- การลาเลียงผู้ป่วย/ปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ทางบก
- Unstable patient transport
- Stable with high risk of deterioration
- Stable with medium risk of deterioration
- Stable with low risk of deterioration
- Stable with no risk of deterioration

6,887
104
-

จานวน (ครั้ง)
71,728
8,395
0
0
2,650
508
-
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2. คุณวุฒิของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา / อนุสาขาที่ขอเปิดฝึกอบรม
ชั่วโมงปฏิบัติงาน*
เต็ม
บาง
เวลา
เวลา

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

อายุ

คุณวุฒิ

ตาแหน่ง

สมาชิก
วฉท.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์
นพ.วีรวัฒน์ คชินทักษ
นพ.ศุภฤกษ์ สัทธาพงศ์
พญ.ณัฐฐาศิริ รัฐประเสริฐ
พญ.วิภาดา ครรชิตกุล
นพ.นภัสถ์ รัตนวงศา
พญ.วรางคณา โฉมจังหรีด
นพ.อิสระ บุญยรางกูร
พญ.วัลลภา ไตรคุณากรวงศ์
พญ.พิมพ์พร จึงธนาวิวัฒน์
พญ.กัญญาณัฐ กลิ่นหอมโสภณ
พญ.ลักษณาวดี นิติวัฒนา

60
36
36
34
33
34
32
32
32
33
27
28

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

อ.ว.
ว.ว.
ว.ว.
ว.ว.
ว.ว.
ว.ว.
ว.ว.
ว.ว.
ว.ว.
ว.ว.
ว.ว.
ว.ว.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

13.

นพ.อนุชิต นิยมปัทมะ

39

อ.ว.

✓

20

14.
15.

นพ.สุรพันธุ์ ปรปักษ์เป็นจุณ
นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

50
51

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

อ.ว.
อ.ว.

✓
✓

12
8

16.

นพ.สฤษดิ์ ศรีนุกูล

41

นายแพทย์ชานาญการ

-

-

นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์ชานาญการ
พิเศษ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

หมายเหตุ

**
**

-

แพทย์นิติเวช
(ที่ปรึกษา)

* ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (บริบาลเวชกรรม สอน วิจัย บริหาร ฯลฯ) ในภาควิชา/กอง/กลุ่มงาน/แผนกฉุกเฉิน กรณีปฏิบัติงานบาง
เวลา ให้ระบุจานวนชั่วโมงปฏิบัติงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ปฏิบัติงาน
** จบการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านในปีการศึกษา 2560
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3. กิจกรรมวิชาการของสาขา / อนุสาขาที่ขอเปิดฝึกอบรม (เช่น การบรรยาย, ฝึกอบรม, ประชุมวิชาการ, กิจกรรมระหว่างหน่วยงาน)
(ระบุกิจกรรมและจานวนครั้ง/ปี)
ชื่อกิจกรรม
จานวนครั้ง / ปี
บรรยายประจา
48
บรรยายพิเศษ
24
การประชุมทบทวนวารสารวิชาการ (journal review)
36
การประชุมเสนอเหตุการณ์เวชกรรมอันไม่พึงประสงค์ (adverse medical events)
12
รวมถึงภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิต (morbidity and mortality conferences)
การประชุมทบทวนการกู้ชีพ (cardiopulmonary resuscitation conference)
12
การประชุมสัมมนาการบริหาร (administrative seminars)
การประชุมวิจัย (research meeting)
12
Fast track review (ได้แก่ Stroke, STEMI, SEPSIS)
36

4. ความพร้อมในด้านสถานที่/ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน
4.1 ห้องประชุม/บรรยาย (จานวนห้องและจานวนที่นั่งในแต่ละห้องซึ่งใช้จัดกิจกรรมวิชาการของสาขา/อนุสาขาที่ขอเปิดฝึกอบรม)
ห้องบรรยาย 1 ห้อง

ระบุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่สามารถจัดให้มีในห้องประชุม / บรรยาย
Visualizer

 LCD projector

 Computer  Teleconference  เครื่องบันทึกเสียง

 อื่นๆ
4.2 ห้องพักสาหรับแพทย์ประจาบ้านที่ปฏิบัติงานอยู่เวรของสาขา / อนุสาขา
 มี จานวนแพทย์ประจาบ้านที่เข้าพักอาศัยได้พร้อมกัน
 ไม่มี

2

คน
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4.3 ลักษณะเฉพาะของห้องฉุกเฉิน/การปฏิบัติการ

ไม่มี

มี

( )

( )

( )

( )

๑) ระบบการคัดกรองผู้ป่วย

( )

( )

๒) ห้องปฏิบัติการกู้ชีพ

( )

( )

๓) หน่วยสังเกตอาการ

( )

( )

๔) ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล

( )

( )

๕) ระบบการติดต่อสื่อสาร

( )

( )

๑) อายุรศาสตร์

( )

( )

๒) ศัลยศาสตร์

( )

( )

๓) กุมารเวชศาสตร์

( )

( )

๔) สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

( )

( )

๕) สาขาอื่นๆ

( )

( )

ก. การปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยและการทาหัตถการตามที่กาหนดไว้ใน
เนื้อหาหลักสูตร รวมทั้งมีพื้นที่ในการปฏิบัติการดังกล่าวอย่างเพียงพอ
ข. พื้นที่สาหรับงานบริการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ค. ระบบ/หน่วยงานหลักในการบริการฉุกเฉิน

ง. ระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ที่จาเป็น พร้อมให้คาปรึกษา
และรับผู้ป่วยไปรักษาต่อได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
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4.3 ลักษณะเฉพาะของห้องฉุกเฉิน/การปฏิบัติการ (ต่อ)

ไม่มี

มี

( )

( )

( )

( )

๑) ผังการจัดองค์กรของหน่วยเวชกรรมฉุกเฉิน

( )

( )

๒) ผังการจัดการฝึกอบรม

( )

( )

๓) ผังระบบการคัดกรอง การรับและจาหน่ายผู้ป่วย

( )

( )

๔) ผังระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

( )

( )

( )

( )

( )

( )

จ. หน่วยงานสนับสนุน พร้อมช่วยการปฏิบัติงานเวชกรรมฉุกเฉิน
๑) การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัยที่จาเป็นต่อการวินิจฉัยใน
ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสามารถตรวจได้ทันทีและได้ผลกลับมาทันท่วงที
๒) คลังเลือด เวชภัณฑ์ และเภสัชภัณฑ์ พร้อมให้การสนับสนุนสิ่งของ
ที่จาเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ทันที
ฉ. โครงสร้าง/ผังการจัด ซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน

ช. พื้นที่ในการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมอย่างเพียงพอ รวมทั้งพื้นที่
สานักงานสาหรับอาจารย์แพทย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ซ. มีห้องสมุดทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเวชสารสนเทศ
และข้อมูลทางการแพทย์
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(หน้าเว้นว่างสาหรับหน้าสุดท้าย)

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค้ วามชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

