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๑

คํานํา
โรงพยาบาลขอนแกน เปนโรงพยาบาลศูนยระดับตติยภูมิของรัฐ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีแพทยเฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขา ภารกิจ
ด.านการบริบาลผู.ป0วย ประกอบด.วยการให.การบริบาลทางการแพทยแกประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ขอนแกนและจังหวัดใกล.เคียงในเขตสุขภาพที่ ๗ ซึ่งมีลักษณะมีความซับซ.อนในด.านการสงตอและการ
รักษาพยาบาล สําหรับภารกิจด.านวิชาการและการศึกษานั้น โรงพยาบาลขอนแกน เปนหนึ่งใน
โรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแพทยในชั้นป6ที่ ๔ - ๖ โดยมีศูนยแพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิกรวมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งยังเปนสถาบันหลักในการฝ<กอบรมแพทย
ประจําบ.านและแพทยพี่เลี้ยง และผานการประเมินศักยภาพ ความรู. ความสามารถเพื่อสอบวุฒิบัตรได.
ในการนี้ กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกน จึงได.กําหนดและจัดทําหลักสูตรการ
ฝ<กอบรมแพทยประจําบ.านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู.ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
เวชศาสตรฉุกเฉิน นี้ เพื่อให.การผลิตแพทยฉุกเฉินที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่เหมาะสมตอความต.องการ
ของทั้งประชาชนและระบบบริบาลสุขภาพตอไป
คณะกรรมการฝ<กอบรมแพทยประจําบ.าน
สาชาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒
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หลักสูตรและเกณฑการฝ#กอบรมแพทยประจําบ%าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู%ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา เวชศาสตรฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแกน
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
Residency Training in Emergency Medicine
๒. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
วุฒิบัตรเแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
Diploma, Thai Board of Emergency Medicine
คําแสดงวุฒิการฝ#กอบรมท%ายชื่อ
วว.สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
Diploma, Thai Board of Emergency Medicine หรือ Dip., Thai Board of Emergency Medicine
๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย

๖

๔. พันธกิจของการฝ#กอบรม/หลักสูตร
โรงพยาบาลขอนแกKน เปNนโรงพยาบาลศูนยระดับตติยภูมิชั้นสูงของรัฐ สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ขอนแกKน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เปNนโรงพยาบาลขนาด ๑,๐๐๐
เตียง ในพื้นที่ภาคอิสานตอนบน มีแพทยเฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขาดูแลรักษาผู$ปWวยทุกสาขามีศูนย
ความเชี่ยวชาญระดับสูง ๕ สาขา ได$แกK สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารกแรกเกิด สาขาโรคมะเร็ง สาขาโรคหัวใจ
และ สาขารับบริจาคปลูกถKายอวัยวะ
นอกจากนี้ยังมีองคการความรKวมมือระหวKางประเทศรัฐบาลญี่ปุWน (JICA) ให$การสนับสนุนรถพยาบาล
ฉุกเฉินพร$อมอุปกรณ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธตKางๆ และสนับสนุนการจัดทําระบบฐานข$อมูล trauma
registry เปNนแหKงแรกของกระทรวงสาธารณสุข
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เปNนแผนกที่มีผู$เข$ารับการบริบาลจํานวนมาก (ประมาณ
๑๒๐,๐๐๐ รายตKอปa) ลักษณะผู$ปWวยมีความหลากหลายทั้งผู$ปWวยเด็กและผูใ$ หญK ผู$ปWวยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรก
รรมและผู$บาดเจ็บ ทั้งผู$เจ็บ ปWวยฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบและผู$KปWวยวิกฤตฉุกเฉินที่รับสKงตKอมาจากโรงพยาบาล
ชุมชนอื่นๆ และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดใกล$เคียง ได$แกK กาฬสินธุ มหาสารคาม และร$อยเอ็ด จึงเปNนแหลKงฝกอ
บรมที่มีผู$ปWวยหลากหลาย เปNนแหลKงเรียนรู$และฝกทักษะได$เปNนอยKางดี กลุKมงานมุKงเน$นการรักษาพยาบาลผู$ปWวย
วิกฤต ให$การดูแลระยะกKอนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล เปNนต$นแบบทางด$านเวชศาสตรฉุกเฉินของประเทศ
ไทย รKวมผลิตบัณฑิตแพทยและแพทยฉุกเฉินที่มีคุณภาพ เพื่อปฏิบัติงานได$อยKางมีความสุข ผลิตและสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อสร$างองคความรู$ใหมKและเผยแพรKสูKสาธารณชน
ในการนี้ กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน จึงได$กําหนดพันธกิจของหลักสูตรการฝกอบรม
แพทยประจําบ$านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
ในการผลิต แพทยฉุกเฉินที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่เหมาะสมตKอความต$องการของทั้งประชาชนและระบบบริบาล
สุขภาพที่อาจมี โอกาสเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนี้
(๑) ผลิตแพทยฉุกเฉินที่มีความรู$ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปNน กิจ
ที่หนึ่งตามเกณฑมาตรฐานความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินของ
แพทยสภา ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ สามารถให$บริการทางวิชาการ การศึกษาและฝกอบรม รวมถึง
สร$าง งานวิจัยและนวัตกรรมด$านเวชกรรมฉุกเฉิน โดยจัดให$ผู$รับการฝกอบรมมีประสบการณการเรียนรู$ผKานก
ระบวนการ เรียนรู$เชิงรุก (Active learning) โดยมีผู$รับการฝกอบรมเปNนศูนยกลาง ในสถานพยาบาลหรือ
แหลKงให$การศึกษา และฝกอบรมทางการแพทย เพื่อตอบสนองความขาดแคลน ความจําเปNนในการบริบาล
เวชกรรมฉุกเฉินของรัฐ อัน จะเปNนประโยชนตKอการแก$ปgญหาด$านเวชกรรมฉุกเฉินของประชาชนและ
สังคมไทย
(๒) เพิ่มการผลิตแพทยฉุกเฉินเข$าสูKระบบบริบาลสุขภาพของรัฐให$เปNนอาจารยแพทยในศูนยแพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิกหรือแหลKงฝกอบรมแพทยเพิ่มพูนทักษะเปNนหลัก ที่มีพื้นฐานความรู$ความเข$าใจในระบบ
บริบาล สุขภาพ ระบบบริหารจัดการภาครัฐ สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในระบบบริบาลสุขภาพอยKางมี
ความสุข และยั่งยืน
๗

ภารกิจ
๑. เปNนต$นแบบการให$บริการผู$ปWวยวิกฤตและการให$การดูแลระยะกKอนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล
ของประเทศไทย
๒. มุKงเน$นความเปNนเลิศในการแก$ไขภาวะวิกฤตของผู$ปWวยและจัดเตรียมเพื่อสKงตKอให$แพทยเฉพาะทาง
๓. รKวมกับแพทยสภาและวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย ในการผลิตแพทยฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
๔. ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร$างองคความรู$ใหมK และเผยแพรKสูKสาธารณชน
๕. สนับสนุนทางด$านวิชาการด$านการแพทยแกKบุคลากรของโรงพยาบาล
๖. ให$บริการทางด$านวิชาการแกKประชาชนด$านการปjองกันและดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต$นกKอนถึง
โรงพยาบาล
๕. ผลสัมฤทธิ์ของการฝ#กอบรม/หลักสูตร
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน กําหนดรายละเอียดการผลลัพธของการฝกอบรม โดย
อ$างอิงตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ ปa ๒๕๖๑ ระดับความสําเร็จของในการ
ฝกอบรม (Milestone) ตามแนวทางของ Accreditation council for graduated medical education
(ACGME) และพันธกิจของการฝกอบรมของกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน โดยแพทยที่จบ
การฝกอบรมเปNนแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ต$องมีคุณสมบัติและความรู$ความสามารถขั้นต่ําตาม
สมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด$านดังนี้
สมรรถนะที่ 1 การดูแลรักษาผู:ปJวย (Patient Care; PC)
ก. สามารถใหการตรวจรักษาเพื่อใหพนจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน (PC1: Emergency Stabilization)
เพื่อใหผูปวยมีเสถียรภาพ (stabilization) รวมถึงทักษะการช>วยฟ•€นคืนชีพในทุกกลุ>มอายุ ในดานต>างๆ อย>าง
ครบถวน
ข. มีทักษะการซักประวัติและตรวจร>างกายที่ตรงประเด็น (PC2: Performance of focused history
and Physical exam) เพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญต>อการวินิจฉัยโรค ในบริบทที่มีความจํากัดในดานเวลา และ
ทรัพยากรอื่น ๆ
ค. ทักษะในการส>งตรวจและแปลผลทางหองปฏิบัติการ (PC3: Diagnostic studies) เลือกส>งตรวจ ทาง
หองปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมกับบริบทในหองฉุกเฉิน และแปลผลทางหองปฏิบัติการไดอย>างถูกตอง
ง. ทักษะในการวินิจฉัย วินจิ ฉัยแยกโรค และการวางแผนรักษาที่เหมาะสม (PC4: Diagnosis and
Management) สามารถใหการวินิจฉัยภาวะฉุกเฉินและวินิจฉัยแยกโรคไดอย>างถูกตอง รวมถึงวางแผนการ
รักษา เพิ่มเติมหลังจากผูปวยมีเสถียรภาพ (stabilization) พนจากภาวะวิกฤตแลว
จ. ทักษะด:านการสังเกตอาการและการประเมินซ้ํา (PC6: Observation and reassessment)
สามารถสังเกตอาการและการประเมินซ้ํา รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัย และการรักษาตามขอมูลที่ไดใหม>
สามารถตัดสินใจจําหน>ายผูปวยจากหองฉุกเฉินอย>างเหมาะสม

๘

ฉ. ทักษะในการปรึกษาและจําหน%ายผู:ปJวย (PC7: Consultation and Disposition) ปรึกษาแพทย)
สาขาอื่น ๆ เพื่อมาร>วมดูแลผูปวยฉุกเฉินอย>างเหมาะสม สามารถจําหน>ายผูปวยและใหขอมูลเกี่ยวกับตัวโรค
ขอมูล ดานการรักษา และแผนการนัดติดตามการรักษา
ช. ทักษะพหุภารกิจ (PC8: Multi-tasking) สามารถทํางานในลักษณะของพหุภารกิจได
จ. ทักษะการทําหัตถการฉุกเฉิน (PC9: Emergency procedures) มีทักษะในการทําหัตถการฉุกเฉิน
ดังต>อไปนี้
PC9-1: ทักษะการจัดการทางเดินหายใจ (Airway management) มีทักษะในการประเมิน จัดการ
ทางเดินหายใจและใส>ท>อช>วยหายใจ ที่เหมาะสมต>อผูปวยในสถานการณ)ต>าง ๆ
PC9-2:
ทักษะการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงในการช%วยวินิจฉัยแบบตรงเปnา
(Focused
emergency ultrasound) ใชการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงในการช>วยการประเมิน การวินิจฉัยแบบตรง เป…า
รวมถึงช>วยในการกูชีพในผูปวยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บวิกฤติและการทําหัตถการได
PC9-3: ทักษะการเปpดหลอดเลือด (Vascular access) มีทักษะในการเป†ดหลอดเลือดดํา เพื่อใหสาร
น้ํา เช>น หลอดเลือดดําสวนปลาย หลอดเลือดดําส>วนกลาง เปนตน รวมถึงสามารถเป†ดเสนเลือด เพื่อใหสารน้ํา
ทางไขกระดูก (Interosseous)
PC9-4: ทักษะในการบริหารยาระงับความรู:สึกและการจัดการระงับปวดเฉียบพลัน (Procedural
sedation skill and pain management) มีทักษะการใหยาระงับความรูสึกทั้งแบบทั่วไปและเฉพาะที่
และจัดการกับความเจ็บปวดของผูปวยดวยการใหยาและวิธีการอื่น ๆ ไดอย>าง เหมาะสม
PC9-5 ทักษะการดูแลบาดแผล (Wound management) มีทักษะในการประเมินบาดแผล และให
การดูแลบาดแผลต>าง ๆ อย>างเหมาะสม
PC9-6 ทักษะการทําหัตถการฉุกเฉิน ทั่วไป (Emergency procedure) มีทักษะในการทํา หัตถการ
ฉุกเฉินทั่วไป เช>น การเจาะสารน้ําจากช>องทอง (Abdominal Paracentesis) การใส>สายระบาย ทรวงอก
(chest tube insertion) เปzนตน
สมรรถนะที่ 2 ความรู:ทางการแพทย>พื้นฐาน ความรู:ทางด:านเวชศาสตร>ฉุกเฉิน (medical
knowledge; MK)
ก. มีความรู:ในด:านเวชศาสตร>ฉุกเฉินทั่วไป (MK1: General emergency medicine) มีความรู
วิทยาศาสตร)การแพทย)พื้นฐานที่เกี่ยวของกับเวชศาสตร)ฉุกเฉิน เช>นหลักการทางวิทยาศาสตร) การแพทย)
พื้นฐานของร>างกายและจิตใจ ความรูทางคลินิกเกี่ยวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา อาการ อาการแสดง
พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาที่ใชรักษา เปzนตน
ข. มีความรู:ในด:านเวชศาสตร>ฉุกเฉินต%อยอด (MK2: Subspecialty emergency medicine) มี
ความรู ความเชี่ยวชาญในดานเวชศาสตร)ฉุกเฉินต>อยอด เช>น ความรูดานเวชศาสตร)ภัยพิบัติ ความรูดาน
การแพทย)ฉุกเฉิน การลําเลียง พิษวิทยา ความรูดานโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดลอม เปzนตน เพื่อที่วุฒิ
แพทย)ฉุกเฉินสามารถพัฒนา ตนเองต>อยอดต>อไปในอนาคต
๙

สมรรถนะที่3 ทักษะระหว%างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal skills and Communication
Skill; ICS)
ก.
ทักษะการปฏิสัมพันธ>และการสื่อสารในทีมผู:ให:การรักษาผู:ปJวย
(ICS1:
Team
communication) มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ)ระหว>างบุคคล เพื่อนร>วมงาน แพท)ยสาขาอื่น ๆ และสห
สาขาวิชาที่
ปฏิบัติงานร>วมกันในแผนกฉุกเฉินไดอย>างมีประสิทธิภาพ
ทําใหเกิดความสอดคลอง
(Harmonized) ในการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน และมีบรรยากาศการทํางานที่ดี
ข. ทักษะการสื่อสารกับผู:ปJวยและญาติ(ICS2: Patient centered communication) มีทักษะใน
การสื่อสาร ใหขอมูล ตอบขอซักถามกับผูปวยและญาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัย การรักษา และ
แผนการนัดติดตามการรักษา
ค. ทักษะการจัดการทีม (ICS3: Team management) เปzนผูนําทีมในการใหการรักษาผูปวย ทําให
แน>ใจว>า ทีมงานมีการสื่อสารอย>างมีประสิทธิภาพและใหความเคารพระหว>างสมาชิกในทีม
ง. ทักษะการให:ความรู:และการฝ.กอบรม (ICS4: Teaching and educational skills) มีทักษะใน
การนําเสนอทางวิชาการ และการถ>ายทอดความรูอื่น ๆ ไปยังผูอื่นในทุกระดับได เช>น นักศึกษาแพทย) แพทย)
บุคลากรทางการแพทย)ประชาชนทั่วไป เปzนตน
สมรรถนะที่ 4 การเรียนรู:จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and
improvement; PBL) สามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในดานต>อไปนี้
ก. การเรียนรู:ด:วยตนเองจากประสบการณ>การทํางานร%วมกับใช:เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน
Evidence based medicine)

(PBL1:

ข. มีความสามารถในการทําวิจัยทางการแพทย>(PBL2: Medical research) เขาใจในหลักการวิจัย
และสามารถทําวิจัยทางการแพทย)ได
ค. มีความสนใจใฝรู:และพัฒนาไปสู%ความเป~นผู:เรียนรู:ต%อเนื่องตลอดชีวิต (PBL3: Continuous
professional development) มีความสนใจใฝรูและมีความสามารถในการคนควาขอมูลที่น>าเชื่อถือ
นําไปสู>การ เรียนรูอย>างต>อเนื่องดวยตนเองตลอดชีวิต
สมรรถนะที่ 5 ความเป~นวิชาชีพแพทย> (medical professionalism; PROF) ก. ความเป~นมือ
อาชีพทางการแพทย>(PROF1: Professional values) ทําตัวเปzนที่เคารพ น>าเชื่อถือ (respect) เปzนที่
ไววางใจ (trust) เห็นใจในทุกข)ของผูอื่น (compassion) ปฏิบัติโดยเห็นแก>ประโยชน)ของผูอื่นเปzนที่ตั้ง
(altruism) มีความซื่อสัตย)ต>อตนเอง ผูอื่น วิชาชีพ (Integrity) เคารพ ต>อผูอื่น (Respect for others) รวมถึง
ยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร)
ข. มีความรับผิดชอบเชื่อถือได:(PROF2: Accountability) แสดงใหเห็นถึงการมีความรับผิดชอบ
อย>างสูงสุดต>อผูปวย สังคม วิชาชีพ และต>อตนเอง

๑๐

สมรรถนะที่ ๖ การทําเวชปฏิบัติให:สอดคล:องกับระบบสุขภาพของประเทศ (systems-based
practice; SBP)
ก.
เข:าใจและปฏบตตามระบบนโยบายสขภาพของประเทศ
management) ในประเด็นดังต>อไปนี้

(SBP1:

System-based

1. ระบบประกันสุขภาพ (Health insurance) เช>น หลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ เปzนตน
2. ระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาล เช>น การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation)
และ Joint Commission International (JCI)
3. มีความรูเกี่ยวกับนโยบายการใชยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห>งชาติ การใชยาอย>างสมเหตุผล (Health
economy and National list of essential medicines)
4. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย)(Medical legislation) เช>นกฎหมายเกี่ยวกับ การแพทย)
ฉุกเฉิน
ข. มีความรู:เกี่ยวกับบทบาทของการแพทย>ทางเลือก (SBP2 :Complementary medicine)
ค. คํานึงถึงความปลอดภัยของผู:ปJวยและตนเอง (SBP3: Patient and personnel safety) มีส>วน
ร>วมในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยต>อผูปวย โดยไม>ละเลยการดูแลรักษา สุขภาพของ
ตนเอง
ง. ใช:เทคโนโลยีอย%างเหมาะสม (SBP4: Technology) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในการใหบริบาลสุขภาพ
จ. ใช:ทรัพยากรสุขภาพอย%างเหมาะสม (SBP5: Resource management and cost
consciousness medicine) มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู>อย>างจํากัด ทั้งดาน เวลา
สถานที่ วัสดุครุภัณฑ)และบุคลากร โดยสามารถปรับเปลี่ยนการบริบาลใหเขากับบริบทของ การบริบาล
สาธารณสุขใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝ#กอบรม/หลักสูตร
กรอบโครงสร%าง (Educational frameworks)
กรอบโครงสร%างของการฝ#กอบรม
การฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เปNนไปตามเกณฑการ
ฝกอบรมแพทยประจําบ$านที่แพทยสภา และวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทยประกาศ โดยอ$างอิงตาม
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ ปa ๒๕๖๑ ผู$สมัครเข$ารับการฝกอบรมต$องมีความรู$ด$าน
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานและความรู$พื้นฐานด$านเวชกรรมฉุกเฉิน รวมถึงทักษะและเจตคติที่ดีตKองานด$าน
เวชกรรมฉุกเฉินจากการศึกษาในระดับกKอนปริญญา รวมถึงผKานการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา
อยKางน$อย ๑ ปa
๑๑

แพทยประจําบ$านต$องผKานการประเมินตามเกณฑสมรรถนะทั้ง ๖ ด$านในระดับที่ ๓ กKอนจบการ
ฝกอบรม เพื่อเข$ารับการสอบประเมินตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมถึงปลูกฝgงทัศนคติที่ดีตKอการศึกษา
ตKอเนื่อง การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัย เพื่อให$เปNนแพทยฉุกเฉินที่มีสมรรถนะในระดับที่ ๔ ตKอไป
ดังแผนภูมิที่ ๑
แผนภูมิที่ ๑ แสดงกรอบโครงสร$างของการฝกอบรม
พ.บ.(มาตรฐานแพทย)
สภา)

แพทยเพิ่มพูนทักษะ

พจบ. ปa 1

พจบ. ปa 2

พจบ. ปa 3

แพทยฉุกเฉิน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน

ความรู% (Cognitive domain)
พื้นฐานวิทยาศาสตร (Basic medical
science)
ความรู$พื้นฐานด$านเวชกรรมฉุกเฉิน
(Basic emergency medicine)

สมรรถ
นะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

PC

ให$การดูแลผู$ปWวยที่มีความ
ซับซ$อนมากขึ้น สามารถ
บริหารจัดการห$องฉุกเฉินได$
ทําหัตถการที่พบบKอยได$อยKาง
คลKองแคลKว เปNนผู$นําในการ
ชKวยกู$ชีพ เปNนต$น

ให$การดูแลผู$ปWวยที่มีความ
ซับซ$อนมาก และไมKพบบKอย
ด$วยตนเอง บริหารจัดการ
ปgญหาที่มีความซับซ$อนได$ วาง
แผนการรักษา จําหนKายผู$ปWวย
ได$เปNนอยKางดี รวมทั้งสามารถ
ควบคุมดูแลแพทยประจําบ$าน
ชั้นปaอื่นได$ เปNนต$น

ให$การดูแลผูป$ Wวยฉุกเฉินได$ทุก
รูปแบบจัดการปgญหาที่มีความ
ซับซ$อนได$อยKางดี วางแผนการรักษา
รวมทั้งสามารถประสานงานกับ
แพทยเฉพาะทางสาขาอื่น ในฐานะ
แพทยเฉพาะทางได$อยKางเต็มภาคภูมิ

MK

ให$การดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินได$ใน
กรณีที่มีความซับซ$อนไมKมาก
สามารถบริหาร จัดการผู$ปWวย
อยKางเหมาะสมได$เปNนรายๆ
ทําหัตถการภายใต$การ
ควบคุมของแพทยที่มี
ประสบการณสูงกวKา เปNนต$น

ICS

ความรู$พื้นฐานและประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการแพทย
ด$านเวชศาสตรฉุกเฉิน

ทักษะ (Psychomotor domain)
ทักษะการรวบรวมข$อมูล (History
taking physical examination)
ทักษะการวินจิ ฉัยภาวะฉุกเฉิน
(Clinical thinking and diagnosis)
ทักษะการรักษาเสถียรภาพและการกู$
ชีพเบื้องต$น (initial resuscitation
and stabilization)
ทักษะการแปรผลทางรังสีวิทยาและ
ห$องปฏิบัติการ (X-ray and
Laboratory interpretation)
ทักษะการสื่อสาร ประสานงาน การสKง
ปรึกษาผู$เชี่ยวชาญอยKางเหมาะสม
(Communication and
consultation)
เจตคติ (Attitude domain)
ความรับผิดชอบ,คุณธรรม ความเปNน
มืออาชีพ (Professionalism),เวชจริย
ศาสตร(Medical ethic)
กฎหมายทางการแพทย(medical
legislation), การสื่อสารสังคม
(Information literacy),นโยบาย
สาธารณสุข(Health policy),การ
จัดการเชิงคุณภาพ(Quality
assurance)

PBLI

มีทักษะการสื่อสารและมนุษย
สัมพันธที่ดีทั่วไป
มีความรับผิดชอบ มีทักษะใน
การค$นหาข$อมูลทางวิชาการ

PROF

SBM

มีความเข$าใจแนวคิด
จริยธรรมทางการแพทย
ปฏิบัติตKอผู$ปWวยด$วยความเทKา
เทียมและเคารพ
ตระหนักเรื่องความเสี่ยง
และสามารถบันทึกเวช
ระเบียนได$อยKางเหมาะสม

ความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉิน
ทั่วไป
ทักษะการสื่อสารกับผู$ปWวย
และญาติ และทักษะในการ
สKงตKอข$อมูล
นําเสนอข$อมูล วิเคราะห
คุณภาพของข$อมูลทาง
วิชาการ และสามารถให$
ความเห็นสะท$อน
ตัดสินใจบนพื้นฐานทาง
จริยธรรม รักษามาตรฐาน
การดูแลผู$ปWวยให$ดีที่สุด
เข$าใจและประยุกตใช$การ
วิเคราะหความคุ$มคKาในการ
ดูแลรักษาผู$ปWวย

ความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉิน
ตKอยอด
ทักษะถKายทอดความรู$ และมี
ทักษะในการแก$ไขปgญหาที่เกิด
จากการสื่อสาร
วิเคราะหข$อมูล และปริมาณ
คุณภาพของข$อมูลทางปgญหาที่
เกิดจากการสื่อสาร

ความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉินตKอ
ยอด และสามารถให$บริการทาง
วิชาการแกKบุคลากรทาง
สาธารณสุข
ทักษะเปNนอาจารยและผู$
ฝกอบรม และมีทักษะในการ
สื่อสารประสานงานองคกร
เปNนนักวิจัย สามารถสร$างองค
ความรู$และผลงานวิชาการได$
ด$วยตนเอง

ประยุกตใช$หลักฐานข$อมูลอยKาง
ผู$มีความรู$ความชํานาญ ปjองกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

มีความเปNนมืออาชีพ ปฏิบัติงาน
ด$านเวชกรรมฉุกเฉินอยKางมี
ความสุข ในระบบบริบาล
สุขภาพภาครัฐ

มีสKวนรKวมในกิจกรรมคุณภาพ
ประสานงานได$อยKางเหมาะสม

มีสKวนรKวมในการพัฒนานโยบาย
สาธารณสุขของประเทศ

กรอบโครงสร%างหลักสูตร
กรอบโครงสร$างหลักสูตร ใช$หลักการของเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๖๑ ซึ่งผKานการจัดทําโดยคณะกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
โดยกําหนดกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได$ (Entrustable professional activity) ของแพทยฉุกเฉินจํานวน
๔ เรื่อง และจําแนกเปNนเปjาประสงคหลักในแตKละระดับ (Milestones) ตามสมรรถนะ ทั้ง ๖ ด$าน ดังแผนภูมิ
ที่ ๒ รายละเอียดดังในภาคผนวก ก.

๑๒

แผนภูมิที่ ๒ แสดงกรอบโครงสร$างหลักสูตร

Entrustable Professional Activities

Milestone

PC

EPA1 : การดูแลผู%ปiวยฉุกเฉิน

แพทยฉุกเฉิน

MK

EPA2 : การนําเสนองานทาง
วิชาการและพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลรักษาผู%ปiวย

EPA3 : การบันทึกเวชระเบียน

ICS

PBU

PROF

EPA4 : ทักษะการทําหัตการตางๆ
SBM

๑๓

๖.๑ วิธีการให%การฝ#กอบรม
การจัดประสบการณการเรียนรู%
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน ได$ออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานการเรียนรู$รKวมกับการ
ปฏิบัติงานจริง (experiential learning) เน$นการฝกอบรมโดยใช$การปฏิบัติเปNนฐาน (Practical-based
training) มีแพทยประจําบ$านเปNนศูนยกลางของการเรียนรู$ (Trainee center) และปฏิบัติงานภายใต$หลัก
ความเทKาเทียม (Principle of equality) ภายใต$คําแนะนําและการกํากับดูแล (Supervision) ของอาจารย
ตามแผนการฝกอบรม และให$ข$อมูลปjอนกลับ (Feedback) อยKางสมํ่าเสมอ
กระบวนการจัดฝกอบรมประกอบด$วยการเรียนรู$ในรูปแบบตKาง ๆ ทั้งภาคทฤษฎี (Theory) ภาคปฏิบัติ
(Practical) และการศึกษาด$วยตนเอง (Self directed learning) ตามกระบวนการตKาง ๆ ดังตKอไปนี้
๖.๑.๑ ภาคทฤษฎี (Theory) ความรู$และทักษะทางเวชกรรม (medical knowledge and skills)
ก. ความรู%ด%านเวชศาสตรฉุกเฉินทั่วไป (General emergency medicine) มีการจัด
ประสบการณการเรียนการสอน ให$แกKแพทยประจําบ$านทุกชั้นปa ดังนี้
(๑) การนําเสนอทางวิชาการและการฟrงบรรยาย จัดให$แพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตร
ฉุกเฉินทุกคน เตรียมการและนําเสนอทางวิชาการในหัวข$อที่กําหนดให$ตามความสนใจของแพทยประจําบ$าน
ได$แกK
ก. กรณีศึกษาผู$ปWวยที่นKาสนใจ (Interesting cases)
ข. การนําเสนอหัวข$อทางวิชาการ (Topic review)
ค. การถามตอบ (Question and answer) การฝกการวินิจฉัยจําเพาะ (Spot diagnosis)
ง. การประชุมทบทวนการกู$ชีพ (Dead cases)
จ. การทบทวนและนําเสนอเหตุการณเวชกรรมอันไมKพึงประสงคซึ่ง รวมถึงภาวะแทรกซ$อน
และการเสียชีวิต (adverse medical events, morbidity and mortality conferences)
ฉ. การประชุมติดตามความคืบหน$างานวิจัยของแพทยประจําบ$าน
ช. การประชุมทบทวนวารสารวิชาการ (Journal club)
โดยการนําเสนอดังกลKาว มีอาจารยประจําหนKวยงานให$คําปรึกษาและตรวจสอบเนื้อหาให$มีความ
ถูกต$อง รวมถึงการบรรยายความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉินโดยอาจารยประจํากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน และ
อาจารยรับเชิญพิเศษจากกลุKมงานอื่นๆ ในโรงพยาบาลขอนแกKน เชKน อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม
ศัลยกรรมกระดูก เปNนต$น ในการประชุมวิชาการประจําสัปดาหทุกวันอังคาร วันละ ๓.๕ ชั่วโมง และวันพฤหัส
วันละ ๓ ชั่วโมง
(๒) การนําเสนอทางวิชาการรวมกับหนวยงานอื่น ได%แก interhospital conference
รKวมกับกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกKน โดยจัดทุก ๒ เดือน ครั้งละ
๓ ชั่วโมง, toxicology conference รKวมกับกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินทั่วประเทศผKานทาง Teleconference
โดยจัดทุก ๑ เดือน ครั้งละ ๒ ชั่วโมง, interdepartmental conference รKวมกับกลุKมงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลขอนแกKน โดยจัดทุก ๒ เดือน ครั้งละ ๒ ชั่วโมง
๑๔

(๓) การเข%ารวมประชุมวิชาการ จัดให$แพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน มีโอกาสเข$า
รKวมประชุมวิชาการทางเวชศาสตรฉุกเฉินในสถาบันตKางๆ ตามความสนใจของแพทยประจําบ$าน หรือการเข$า
อบรมหลักสูตรกู$ชีพขั้นสูงตKางๆและ หลักสูตรสั่งการและอํานวยการการแพทยฉุกเฉิน หรือเข$ารKวมฟgงการ
บรรยายพิเศษ โดยคํานึงถึงการจัดการเวลาการให$บริบาลทางการแพทยในห$องฉุกเฉินตามความเหมาะสม
(๔) การอภิปรายเกี่ยวกับผู%ปiวยที่ดูแลในแผนกฉุกเฉิน อาจารยที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน มี
หน$าที่ให$คําปรึกษา รวมถึงรKวมอภิปรายเกี่ยวกับผู$ปWวยที่ดูแลในแผนกฉุกเฉิน และเสริมความรู$ด$านเวชศาสตร
ฉุกเฉินทั่วไปให$แกKแพทยประจําบ$าน เพื่อให$แพทยประจําบ$านสามารถนําเนื้อหาความรู$ไปประยุกตใช$ในการ
ดูแลผู$ปWวยได$อยKางเหมาะสม
(๕) กิจกรรมอื่นๆ ที่แพทยประจําบ%านดําเนินการ แพทยประจําบ$านอาจดําเนินกิจกรรมอื่นๆ
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉินทั่วไป เชKน จัดกิจกรรมกลุKมในการเสริมความรู$ โดยกลุKมงานมี
หน$าที่ให$ความสนับสนุนในด$านตKางๆ ตามความเหมาะสม
ข. ความรู%วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน (Basic medical science) กลุKมงานเวชศาตรฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแกKนมีการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานเข$าใน
การเรียนการสอนวิชาเวชศาสตรฉุกเฉินในรูปแบบการบรรยาย ซึ่งมีการจัดตารางการเรียนการสอนอยKาง
ตKอเนื่องตลอดปa โดยมีวัตถุประสงคให$แพทยประจําบ$านสามารถนําความรู$วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานมา
ประยุกตใช$ในความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉินทั่วไป และตKอยอดได$
ค. ความรู%ด%านเวชศาสตรฉุกเฉินตอยอด (Subspecialties emergency medicine) มีการจัด
ประสบการณการเรียนการสอน โดยการจัดให$แพทยประจําบ$านมีโอกาสเลือกหัวข$อการฝกปฏิบัติงานเสริม
ประสบการณ (Selective) เพื่อเสริมความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉินตKอยอดในด$านที่ตนเองสนใจ ซึ่งอาจเปNน
หนKวยงาน/สถาบันการศึกษาทั้งในและตKางประเทศก็ได$ โดยกลุKมงานมีหน$าที่ให$ความสนับสนุนในด$านตKางๆ
ตามความเหมาะสม
ประเมินโดยการอภิปรายระหวKางปฏิบัติงาน การสอบประเมินระหวKางการฝกอบรม (In-training
examination) และการสอบประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๑.๒ ภาคปฏิบัติ (Practical)
(๑) ทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิกในการดูแลรักษาผู$ปWวย (patient care)
จัดตารางการฝกอบรม โดยมีการมอบหมายให$ผู$รับการฝกอบรม มีความรับผิดชอบด$านตKางๆ ใน
ความควบคุมของอาจารยผู$ฝกอบรมดังนี้
แพทยประจําบ%านปwที่ ๑ จะสามารถดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินได$ในกรณีที่มีความซับซ$อนไมKมาก สามารถ
บริหารจัดการผู$ปWวยอยKางเหมาะสมได$เปNนรายๆ ทําหัตถการภายใต$การควบคุมของอาจารย หรือแพทยประจํา
บ$านชั้นปaที่สูงกวKา

๑๕

แพทยประจําบ%านปwที่ ๒ สามารถดูแลผู$ปWวยที่มีความซับซ$อนมากขึ้น สามารถบริหารจัดการห$อง
ฉุกเฉินที่เริ่มมีความวุKนวายได$ ทําหัตถการที่พบบKอยได$อยKางคลKองแคลKว สามารถปฏิบัติการดูแลผู$ปWวยนอก
โรงพยาบาลได$
แพทยประจําบ%านปwที่ ๓ สามารถดูแลผู$ปWวยที่มีความซับซ$อนมากและพบไมKบKอย ได$ด$วยตนเอง
บริหารจัดการห$องฉุกเฉินที่มีความวุKนวายได$ สามารถแก$ไขปgญหาเบื้องต$น วางแผนการรักษา จําหนKายผู$ปWวยได$
เปNนอยKางดี รวมทั้งสามารถควบคุมดูแลแพทยประจําบ$านชั้นปaอื่นในการทําหัตถการได$ เปNนผู$นําในการ
ปฏิบัติการชKวยฟ•‚นคืนชีพได$อยKางดี สามารถเปNนแพทยอํานวยการได$เปNนอยKางดี
แพทยประจําบ$านทุกคนต$องผKานการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน (ทั้งในโรงพยาบาลขอนแกKน หรือ
โรงพยาบาลอื่นตามที่ได$รับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแกKน) ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให$
แนKใจวKา แพทยประจําบ$านที่ผKานการฝกอบรมได$ฝกประสบการณการให$การบริบาลผู$ปWวยในแผนกฉุกเฉินอยKาง
เพียงพอ อาทิเชKน ทั้งการสั่งการและอํานวยการทางการแพทยฉุกเฉิน การดูแลผู$ปWวยนอกโรงพยาบาล การคัด
แยกผู$ปWวย การรวบรวมข$อมูลบนพื้นฐานความจํากัดด$านข$อมูล การให$การวินิจฉัย การสั่งการตรวจวินิจฉัย
เพิ่มเติม การสั่งการรักษาเบื้องต$นหรือจําเพาะ การทําหัตถการฉุกเฉิน การสังเกตอาการ การติดตามอาการ
การจําหนKายผู$ปWวยออกจากแผนกฉุกเฉิน การดําเนินการทางนิติเวชศาสตร และอื่นๆ โดยการจัดกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินให$เปNนไปตามประกาศกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินกําหนด โดยมีความยุติธรรม
และเทKาเทียมกันในด$านปริมาณงานระหวKางแพทยประจําบ$านแตKละคน
แพทยประจําบ$านที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินต$องให$การบริบาลและรับผิดชอบผู$ปWวยด$วยตัวเองใน
ฐานะแพทยปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน การให$การบริบาลผู$ปWวยและการทําหัตถการที่มีความซับซ$อนจะได$รับ
คําแนะนําและการกํากับดูแลจากอาจารยที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินตามระดับของแพทยประจําบ$านที่ระบุไว$
ในเปjาประสงคหลักในแตKละระดับ (Milestones) หากมีหัตถการที่พบได$ยาก หรือไมKสามารถปฏิบัติกับผู$ปWวย
ได$โดยตรง แผนกฉุกเฉินมีหน$าที่อํานวยการให$เกิดการฝกอบรมโดยใช$หุKนจําลอง และสถานการณจําลองเพื่อให$
แพทยประจําบ$านผKานประสบการณการทําหัตถการที่จําเปNนครบถ$วน
ในระหวKางการฝกอบรมแพทยประจําบ$านจะต$องผKานการฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะการชKวยฟ•‚นคืนชีพ
ในด$านตKางๆ เชKน การชKวยฟ•‚นคืนชีพขั้นสูงในผู$ใหญK การชKวยฟ•‚นคืนชีพขั้นสูงในเด็ก การชKวยฟ•‚นคืนชีพในทารก
การชKวยผู$ปWวยกKอนถึงโรงพยาบาล การชKวยเหลือผู$ปWวยที่ประสบอุบัติเหตุ และการชKวยเหลือผู$ปWวยที่มีปgญหา
ด$านพิษวิทยา และการชKวยเหลือผู$ปWวยในกรณีอุบัติภัย
นอกจากนี้ หากแพทยประจําบ$านมีความสนใจเข$ารKวมอบรมเชิงปฏิบัติการตKางๆ โดยไมKสKงผล
กระทบการจัดการเวลาการให$บริบาลทางการแพทยในห$องฉุกเฉิน กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินมีหน$าที่
อํานวยการ สKงเสริมและสนับสนุนแพทยประจําบ$านตามความเหมาะสม
การประเมินการฝกปฏิบัติใช$กระบวนการอภิปรายและการสังเกตการทําหัตถการโดยตรง (Direct
observation) ประเมินการสอบประเมินระหวKางการฝกอบรม (In-training examination) และการสอบ
ประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๒) การเรียนรู$และการพัฒนาบนฐานแหKงเวชปฏิบัติทักษะระหวKางบุคคลและการสื่อสาร
(interpersonal skills and communication)
๑๖

การสื่อสารและการสร$างความสัมพันธภาพอันดีตKอแพทย, ผู$รKวมงาน, ผู$ปWวยและญาติ
๑. การดูแลผู$ปWวยและญาติในวาระใกล$เสียชีวิต
๒. การบอกขKาวร$าย
๓. ปgจจัยที่สKงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวKางแพทยและผู$ปWวย
๔. การบริหารจัดการ difficult case
๕. การตระหนักรู$พื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตKางกัน
แพทยประจําบ$านทุกชั้นปaควรเรียนรู$เกี่ยวกับทักษะการปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร ปฏิบัติงานสอน
นักศึกษาแพทย หรือแพทยประจําบ$านรุKนหลังได$ รวมถึงนําเสนอข$อมูลผู$ปWวย และอภิปรายปgญหาในกิจกรรม
วิชาการได$
การฝกทักษะระหวKางบุคคลและการสื่อสาร ใช$กระบวนการปฏิบัติการให$เปNนแบบอยKาง
(Mentoring) ของอาจารยแพทยฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานในหนKวยงาน รวมถึงการให$ความเห็นปjอนกลับ
(Reflective feedback) แกKแพทยประจําบ$าน อาจารยแพทยฉุกเฉินและแพทยประจําบ$านจะได$รับการ
สนับสนุนให$ผKานการฝกอบรมเรื่องการสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) หรือ การฝกอบรมเกี่ยวกับ
การสื่อสารอื่นๆ
ในระหวKางการปฎิบัติงานแพทยประจําบ$านมีหน$าที่สื่อสารกับผู$ปWวยและญาติที่ตนเองดูแล รวมถึง
สื่อสารกับผู$รKวมงานที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน โดยแพทยประจําบ$านจะได$รับการประเมินทักษะระหวKาง
บุคคลและการสื่อสารทุก ๓ เดือน โดยอาจารยที่ดูแล อาจารยที่ปรึกษา พยาบาลแผนกฉุกเฉิน แพทยประจํา
บ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยประจําบ$านสาขาอื่น รวมถึง ผู$ปWวยและญาติ หากพบปgญหาระหวKางการ
ฝกอบรม เชKน การร$องเรียนจากผู$ปWวยหรือผู$รKวมงานเรื่องการสื่อสาร ได$รับการประเมินในระดับควรปรับปรุง
อาจารยที่ปรึกษามีหน$าที่สืบค$นปgญหา และพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก$ไข ในขณะที่กลุKมงานอาจมีการพิจารณา
ให$รางวัล หรือการประกาศชมเชยแพทยประจําบ$านที่ได$รับการประเมินจากผู$มีสKวนเกี่ยวข$องในระดับดีเลิศ
นอกจากนี้ การประเมินการฝกปฏิบัติใช$ประเมินการสอบประเมินระหวKางการฝกอบรม (In-training
examination) และการสอบประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอีก
ด$วย
(๓) ทักษะการใช%เวชศาสตรอิงหลักฐานประจักษ
การฝกทักษะการใช$เวชศาสตรอิงหลักฐานประจักษ ใช$กระบวนการนําเสนอทางวิชาการผKานการทํา
วารสารสัมมนา โดยอาจารยที่ปรึกษามีหน$าที่ชKวยเหลือกระบวนการประเมินความนKาเชื่อถือของงานวิจัย
(Critical appraisal) การประเมินนัยสําคัญของผลการศึกษา (Statistical significance) การประเมิน
นัยสําคัญทางคลินิก (Clinical significance) เพื่อฝกฝนให$แพทยประจําบ$านมีทักษะในการนําความรู$จาก
วารสารที่มีความทันสมัยมาใช$ในการปฏิบัติงาน
ในระหวKางปฏิบัติงานแพทยประจําบ$านต$องได$รับการสKงเสริมให$มีทัศนคติที่ดี มีความเข$าใจใน
หลักการของเวชศาสตรอิงหลักฐานประจักษและสามารถนํามาใช$ในกระบวนการบริบาลผู$ปWวยได$อยKางถูกต$อง
๑๗

โดยอาจารยที่ปฏิบัติงานมีหน$าที่อภิปรายผู$ปWวยรKวมกับแพทยประจําบ$าน รวมถึงรKวมประเมินผลจากการนํา
หลักฐานเชิงประจักษทางคลินิกมาใช$กับผู$ปWวยอยKางเหมาะสม
การประเมินการฝกปฏิบัติใช$กระบวนการอภิปรายและการสังเกตการอภิปรายผู$ปWวย ประเมินการ
สอบประเมิน ระหวKางการฝกอบรม (In-training examination) และการสอบประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดง
ความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๔) ความเปxนมืออาชีพ และจริยธรรมทางการแพทย (professionalism and medical ethics)
ความเปNนมืออาชีพ และจริยธรรมทางการแพทยใช$กระบวนการปฏิบัติการให$เปNนแบบอยKาง
(Mentoring) ของอาจารยแพทยฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานในหนKวยงาน รวมถึงการให$ความเห็นปjอนกลับ
(Reflective feedback) แกKแพทยประจําบ$าน เชKน ความรับผิดชอบตKอตนเองและผู$อื่น ความซื่อสัตย ความ
เมตตากรุณา การรักษาความลับของผู$ปWวย จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามประกาศแพทยสภา เปNนต$น แพทย
ประจําบ$านทุกชั้นปaต$องเข$ารKวมกิจกรรมการให$ความรู$ทางด$านบูรณาการทางการแพทยและพัฒนาตนเองให$มี
เจตคติที่ดีระหวKางการปฏิบัติงานดูแลผู$ปWวย โดยผKานการอบรมการให$คําปรึกษาผู$ปWวย การแจ$งขKาวร$าย
๔.๑ การบริบาลโดยมีผู$ปWวยเปNนศูนยกลาง patient-centered care
- การยึดถือประโยชนของผู$ปWวยเปNนหลัก
- การรักษาความนKาเชื่อถือแกK ผู$ปWวย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษา
ผู$ปWวยให$ดีที่สุด
- การให$เกียรติและยอมรับเพื่อนรKวมวิชาชีพ เพื่อนรKวมงาน ผู$ปWวย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให$เข$ากับสภาวะหรือเหตุการณที่ไมKคาดคิดไว$กKอน
๔.๒ พฤตินิสัย
- ความรับผิดชอบ ความตรงตKอเวลา ความซื่อสัตย และมีวินัย
- การแตKงกายให$เหมาะสมกับกาลเทศะ
๔.๓ จริยธรรมการแพทย
- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสKวนตัวในทุกกรณี
- การนับถือให$เกียรติ สิทธิ และรับฟgงความเห็นของผู$ปWวย ในกรณีผู$ปWวยไมKเห็นด$วย
กับ การรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู$ปWวยร$องขอตามสิทธิผู$ปWวย
- การขอความยินยอมจากผู$ปWวยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีที่ผู$ปWวย
ตัดสินใจไมKได$ต$องสามารถเลือกผู$ตัดสินใจแทนผู$ปWวยได$
- การปฏิบัติในกรณีที่ผู$ปWวยร$องขอการรักษาที่ไมKมีประโยชนหรือมีอันตราย
- การรักษาความลับและการเปƒดเผยข$อมูลผู$ปWวย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข$อผิดพลาดของตนเอง

๑๘

๔.๔ การเรียนรู$อยKางตKอเนื่องตลอดชีวิต
- การกําหนดความต$องการในการเรียนรู$ของตนเอง
- การค$นคว$าความรู$ และประเมินความนKาเชื่อถือได$ด$วยตนเอง
- การประยุกตความรู$ที่ค$นคว$ากับปgญหาของผู$ปWวยได$อยKางเหมาะสม
- การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ
- การเข$ารKวมกิจกรรมวิชาการอยKางสม่ําเสมอ
- การใช$ electronic databases และการใช$โปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนรู$
- การถKายทอดความรู$แกKแพทย บุคลากรทางการแพทย นิสิต นักศึกษา ผู$ปWวยและ
ญาติ
ในระหวKางการปฎิบัติงานแพทยประจําบ$านมีหน$าที่ให$การดูแลผู$ปWวยอยKางมีความเปNนมืออาชีพ โดย
แพทยประจํา บ$านจะได$รับการประเมินทักษะดังกลKาวทุก ๓ เดือน โดยอาจารยที่ดูแลและอาจารยที่ปรึกษา
หากพบปgญหาระหวKางการฝกอบรม เชKน การมาทํางานสาย ไมKมีความรับผิดชอบ ไมKซื่อสัตย ไมKรักษาความลับ
ของผู$ปWวย หรือได$รับการประเมิน ในระดับควรปรับปรุง อาจารยที่ปรึกษามีหน$าที่สืบค$นปgญหา และพูดคุยเพื่อ
หาแนวทางแก$ไข
การประเมินการฝกปฏิบัติใช$ประเมินระหวKางการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน การสอบประเมิน
ระหวKางการฝกอบรม (In-training examination) และการสอบประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยสรุปผลการประเมินสKวนบุคคลทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในภาพรวม ต$องมีการประเมินทุกสาม
เดือน และนําเสนอผลการประเมินตKอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบประเมิน สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
แสดงแนวโน$มของพัฒนาการของแพทยประจําบ$าน หากมีปgญหาจากการประเมิน อาจารยที่ปรึกษามีหน$าที่
ค$นหาปgญหาและพูดคุยเพื่อหาทางแก$ไขตKอไป
๕.) การเรียนรู$และการพัฒนาบนพื้นฐานแหKงเวชปฏิบัติ (practice-based learning and
improvement) แพทยประจําบ$านต$องมีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู$จากการปฏิบัติ ได$แกK
-

ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
การดูแลรักษาผู$ปWวยแบบทีมสหวิชาชีพ
การใช$ยาและทรัพยากรอยKางสมเหตุผล
การบันทึกเวชระเบียนครบถ$วนถูกต$อง
การเสริมสร$างสุขภาพและการปjองกันโรค
การประเมินความพอใจของผู$ปWวย
การมีสKวนรKวมในองคกร เชKน ภาควิชา/แผนก/กลุKมงาน โรงพยาบาล/สถาบันวิทยาลัย
การบันทึกข$อมูลในเวชระเบียนได$อยKางถูกต$องสมบูรณ เปNนต$น
๑๙

๖.) การปฏิบัติงานให$เข$ากับระบบ (system-based practice)
แพทยประจําบ$านทุกชั้นปaต$องมีความรู$ในด$านตKอไปนี้
- ความรู$เกี่ยวกับบทบาทของการแพทยทางเลือก ระบบสุขภาพและการพัฒนา
สาธารณสุขของชาติ
- ความรู$ด$านกระบวนการคุณภาพตKางๆ ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล รวมทั้งระบบ
ประกันสุขภาพของชาติ เชKน patient safety ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข$าราชการ เปNนต$น ความรู$
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
- ความรู$เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เชKน นโยบายการใช$ยาระดับชาติ
บัญชียาหลักแหKงชาติ การใช$ยาและทรัพยากรตKางๆ อยKางสมเหตุผล และเหมาะสมกับ
บริบทของระบบสาธารณสุขของประเทศ เปNนต$น
- ความรู$เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย หลักการบริหารจัดการตKางๆ
๖.๑.๓ การศึกษาด%วยตนเอง (Self-directed learning)
แพทยประจําบ$านมีหน$าที่ดําเนินการศึกษาด$วยตนเอง (Self-directed learning) ตามเนื้อหาที่
กําหนดไว$ในหลักสูตร การฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน จากตํารามาตรฐานที่กําหนดให$ดังคูKมือแพทยประจําบ$านเวชศาสตร
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
ประเมินโดยการอภิปรายระหวKางปฏิบัติงาน การสอบประเมินระหวKางการฝกอบรม (In-training
examination) และการสอบประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๑.๔ กิจกรรมแพทยประจําบ%าน
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน และโรงพยาบาลขอนแกKน จัดให$มีการปฐมนิเทศแพทยประจําบ$านชั้นปaที่
๑ กKอนการเปƒดการฝกอบรมทุกปa เพื่อให$ผู$เข$ารับการฝกอบรมรับทราบข$อมูลเกี่ยวกับแผนการฝกอบรม/
หลักสูตร สิทธิและหน$าที่ของผู$เข$ารับการฝกอบรม รวมถึงอธิบายคูKมือการปฏิบัติงาน บทบาทหน$าที่พันธ
สัญญาของผู$เข$ารับการฝกอบรม แนวปฏิบัติ ของสถาบัน มารยาทและจรรยาบรรณแหKงวิชาชีพ รวมถึงสิทธิ
ของผู$ปWวย
- จัดประชุมกลุKมงานและประชุมแพทยประจําบ$านเปNนประจําอยKางน$อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- จัดประชุมสัมมนาหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบ$าน สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินอยKางน$อยปaละ
หนึ่งครั้ง เพื่อปรับปรุงจุดบกพรKอง หรือรับฟjองความเห็นจากแพทยประจําบ$านผู$รับการ
ฝกอบรม
๒๐

- จัดกิจกรรมสัมพันธระหวKางอาจารยแพทย แพทยประจําบ$าน และทีมพยาบาล โดยจัดการ
แขKงขันทักษะด$านการแพทยฉุกเฉินในการชKวยเหลือผู$ปWวยฉุกเฉิน (ER Rally) เพื่อเสริมสร$าง
ความสามัคคีในกลุKมงาน อยKางน$อยปaละหนึ่งครั้ง
๖.๑.๕ การทําวิจัย (Researching)
แพทยประจําบ$านทุกคนต$องได$รับการอบรมเรื่องการวิจัยโดยหลักสูตรของโรงพยาบาล หรือโดย
อาจารยประจําแผนก ในเรื่องพื้นฐานและวิธิการศึกษาวิจัย ทั้งการวิจัยทางคลินิกและคลินิกการวิจัยด$าน
ระบาดวิทยาคลินิก
แพทยประจําบ$านต$องทํางานวิจัยต$นแบบ (original research project) โดยเปNนผู$วิจัยหลัก หรือผู$
นิพนธหลักอยKางน$อย ๑ ฉบับ ซึ่งอาจเปNนการศึกษาวิจัยทางเวชกรรม การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด การ
ศึกษาวิจัยเชิงระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน หรือการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน
ทั้งนี้งานวิจัยดังกลKาวต$องประกอบด$วยหัวข$อหลักได$แกK
๑. การทบทวนวรรณกรรม
๒. จุดประสงคของการวิจัย
๓. วิธีการวิจัย
๔. ผลการวิจัย
๕. การวิจารณผลการวิจัย
๖. บทคัดยKอ รวมทั้งนําเสนอผลงานดังกลKาวเปNนลายลักษณอักษรให$
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พิจารณา
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทําวิจัยด$วยตนเองเปNนสมรรถนะหนึ่งที่แพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน
ต$องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณเปNนองคประกอบหนึ่งของ
การประเมินคุณสมบัติผู$ที่จะได$รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมโรงพยาบาล
ขอนแกKนได$ดําเนินการแตKงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิจัย โดยมีหน$าที่รับผิดชอบการเตรียมความพร$อมให$กับแพทย
ประจําบ$าน ตั้งแตKการเตรียมโครงรKางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
เพื่อนําสKงวฉท. ทั้งนี้โรงพยาบาลขอนแกKนจะรายงานชื่องานวิจัย อาจารยที่ปรึกษา และความคืบหน$าของ
งานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กําหนดไปยัง วฉท. เพื่อให$มีการกํากับดูแลอยKางทั่วถึง

คุณลักษณะของงานวิจัย
๑. เปNนผลงานที่ริเริ่มใหมK หรือเปNนงานวิจัยที่ใช$แนวคิดที่มีการศึกษามากKอนทั้งในและ
ตKางประเทศ แตKนํามาดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน
๒๑

๒. แพทยประจําบ$านและอาจารยผู$ดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผKานการอบรมด$านจริยธรรม
การวิจัยในคน และ/หรือ good clinical practice (GCP)
๓. งานวิจัยทุกเรื่องต$องได$รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน
๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใต$ข$อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต$องและ
เหมาะสมกับคําถามวิจัย
๕. สามารถใช$ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณแตKใน
บทคัดยKอต$องมีทั้งสองภาษา
๖. กรณีที่มีการทําวิจัยรKวม (Corresponding author) แพทยประจําบ$านที่รKวมทําวิจัยต$องมี
การ ประกาศสัดสKวนการทําวิจัยเปNนลายลักษณอักษรในเอกสารขออนุมัติจาก
คณะกรรมการวิจัยฯของโรงพยาบาลขอนแกKน โดยมีสัดสKวนการทําวิจัยไมKน$อยกวKาร$อย
ละ ๖๐
กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปw (๓๖ เดือนของการฝ#กอบรม)
ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้
เดือนที่ ประเภทกิจกรรม
๓
จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตKออาจารยที่ปรึกษา
๙
จัดทําโครงรKางงานวิจัย
๑๒ สอบโครงรKางงานวิจัย
๑๓ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลKงทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ$าต$องการ)
๓๐ สKงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
การรับรอง วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ให%มีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร ให$ “เทียบเทKาปริญญาเอก” นั้น ถือ
เปNนสิทธิสKวนบุคคลและของแตKละสถาบันที่ให$การฝกอบรม โดยให$เปNนไปตามความสมัครใจของแตKละสถาบันที่
ให$การฝกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทยประจําบ$านแตKละรายด$วย หากแพทยประจําบ$านมีความ
ประสงคดังกลKาว ตนเองจะต$องแจ$งให$สถาบันฝกอบรมทราบเปNนลายลักษณอักษรกKอนวKาจะรับการฝกอบรมที่
มีโอกาสได$รับทั้ง ว.ว.และการรับรองวุฒิดังกลKาวให$ “เทียบเทKาปริญญาเอก” กรณีนี้ผู$เข$าอบรมจะต$องมี
ผลงานวิจัยโดยที่เปNนผู$วิจัยหลัก มีการประกาศสัดสKวนการทํางานวิจัยเปNนลายลักษณอักษรอยKางน$อย ร$อยละ
๖๐ และผลงานนั้นต$องตีพิมพในวารสารที่เปNนที่ยอมรับ
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน จะแจ$งให$แพทยประจําบ$านที่ต$องการฝกอบรมเพื่อการ
รับรอง คุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ให$ “เทียบเทKาปริญญาเอก”
ดําเนินการติดตKออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยหลัก จํานวน ๑ ทKาน และอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยรวม จํานวนไมK
เกิน ๒ ทKาน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
๒๒

ก. เปNนอาจารยแพทยที่ได$รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน จากคณะแพทยศาสตรที่มีคุณวุฒิระดับ ป.เอก หรือรองศาสตราจารยขึ้นไป
ข. เปNนนายแพทยที่ได$รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขา เวชศาสตรฉุกเฉินสังกัดหนKวยงานของรัฐ ที่มีคุณวุฒิระดับ ป.เอก หรือรองศาสตราจารยพิเศษ
หรือ นายแพทยระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
ในกรณีที่สถาบันฝกอบรมฯไมKสามารถจัดการฝกอบรมแพทยประจําบ$าน เพื่อให$มีการรับรองคุณวุฒิ ว.ว.
“เทียบเทKาปริญญาเอก” ได$ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไมKจัดการฝกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให$ “เทียบเทKา
ปริญญาเอก” ได$ สถาบันนั้นต$องแจ$งให$แพทยประจําบ$านทราบตั้งแตKวันเริ่มเปƒดรับสมัครเข$าเปNนแพทยประจํา
บ$านไปจนถึงวันที่เริ่มเปƒดการฝกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝกอบรมใดต$องการให$มีการรับรอง ว.ว. ให$มีคุณวุฒิ
ดังกลKาว แตKมีทรัพยากรจํากัด สถาบันสามารถติดตKอขอความรKวมมือจากอาจารยและทรัพยากรจากสถาบันอื่น
มาชKวยได$
การที่แพทยประจําบ$านสอบผKานและมีสิทธิ์ได$รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินแล$ว หากมีความประสงค
จะให$วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย ดําเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองวKา วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร
ฉุกเฉิน มีคุณวุฒิ “เทียบเทKาปริญญาเอก” นั้น จะต$องทําให$ผลงานวิจัยหรือสKวนหนึ่งของผลงานวิจัยที่สKงมาให$
วิทยาลัยฯ ประกอบการเข$าสอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้
๑. แพทยประจําบ$านต$องดําเนินงานวิจัยตามกรอบเวลาที่กําหนด และผลงานวิจัยต$องได$รับการ
ตีพิมพหรืออยKางน$อยได$รับการตอบรับให$ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรKผลงานทางวิชาการ
๒. ให$ใช$ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยKอ การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพที่อยูKนอกเหนือประกาศของ TCI ให$เปNนบทความที่ตีพิมพในวารสารที่ถูกคัดเลือกให$อยูKใน
PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช$
ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยKอและมีการตีพิมพวารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปa
(วารสารเริ่มออกอยKางช$าในปa พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ.2006)
ในกรณีที่ ว.ว. ของทKานได$รับการรับรองวKา “เทียบเทKาปริญญาเอก” วิทยาลัยฯ แนะนําวKา ห$ามใช$คําวKา
Ph.D. หรือ ปร.ด. ท$ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห$ามเขียนคําวKา ดร. นําหน$าชื่อตนเอง แตKสถาบัน
การศึกษาสามารถใช$ ว.ว. ที่ “เทียบเทKาปริญญาเอก” นี้ มาใช$ให$ทKานเปNนอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา
อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารยคุมวิทยานิพนธ หรือเปNนวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได$
โดยเสนอให$สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้
- มีอาจารย “เทียบเทKาปริญญาเอก” จํานวนกี่ทKาน จาก ว.ว.
- มีอาจารย “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จํานวนกี่ทKาน
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของทKานที่ได$รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีคําวKา
“เทียบเทKาปริญญาเอก” ตKอท$ายได$เทKานั้น
๒๓

๖.๒ เนื้อหาการฝ#กอบรม/หลักสูตร
วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย ได$กําหนดเนื้อหาของการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตรฉุกเฉิน ฉบับที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ความรู%พื้นฐานของเวชศาสตรฉุกเฉิน และโรคหรือภาวะของผู%ปiวย (รายละเอียดดังใน
ภาคผนวก ข.) แบงเปxน
ระดับที่ ๑ เชี่ยวชาญ (mastery) โรค หรือภาวะที่ต$องมีความรู$ความชํานาญ และทักษะ
เวชกรรมที่เกี่ยวข$องอยKางลึกซึ้ง เนื่องจากอาจมีภาวะคุกคามตKอชีวิต สถานการณวิกฤติเวลา ที่หากไมKได$รับการ
แก$ไขอยKางทันทKวงทีแล$ว ผู$ปWวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได$สูงมาก แพทยประจําบ$านจะต$องดูแลรักษาได$ด$วยตนเอง
ระดับที่ ๒ ชํานาญ (proficiency) ต$องมีความรู$ความชํานาญ และทักษะเวชกรรมที่
เกี่ยวข$องกับเรื่องดังกลKาวเปNนอยKางดี เนื่องจากอาจมีภาวะฉุกเฉิน ที่ต$องได$รับการรักษาอยKางรวดเร็ว มิฉะนั้น
อาจกKอให$เกิดอาการที่รุนแรงขึ้น หรือมีภาวะแทรกซ$อนตามมา อาจสKงผลให$เสียชีวิต พิการ หรือเจ็บปWวยเรื้อรัง
ในระยะยาว ซึ่งแพทยประจําบ$านควรดูแลรักษาได$ ภายใต$การควบคุมของอาจารย
ระดับที่ ๓ คุ%นเคย (familiarity) ควรมีความรู$ความชํานาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวกับ
เรื่องดังกลKาวพอสมควร เนื่องจากเปNนภาวะที่ไมKฉุกเฉิน สามารถรอรับการบําบัดรักษาในวันทําการปกติได$ โดย
ไมKกKอให$เกิดอาการรุนแรงขึ้น หรือภาวะแทรกซ$อนตามมา ซึ่งแพทยประจําบ$านอาจดูแลรักษาได$ หรือสามารถ
เรียนรู$โดยการศึกษาด$วยตนเอง หรือฟgงบรรยายและสถาบันฝกอบรมควรจัดให$มีการเรียนรู$โรคในกลุKมนี้อยKาง
พอเพียง
โดยแบKงขอบเขตเนื้อหาของการฝกอบรมโดยสังเขป ดังนี้
ก. โรคหรือภาวะของผู%ปiวย
เมื่อสําเร็จการฝกอบรมแพทยประจําบ$านแล$ว แพทยฉุกเฉินต$องมีความรู$ความชํานาญในการให$การ
บริบาลผู$ปWวยฉุกเฉินตามระดับความรู$ที่กําหนดในเกณฑหลักสูตร เริ่มตั้งแตKความสามารถในการให$การวินิจฉัย
แยกโรคตาม อาการวิทยาและอาการแสดง ความรู$ด$านพยาธิสรีระวิทยาของโรคและภาวะตKางๆ ตามระบบการ
ทํางานของรKางกาย ความสามารถในการรวบรวมข$อมูลทางคลินิกทั้งจากการซักประวัติ ตรวจรKางกาย การ
ตรวจเพิ่มเติมทางห$องปฏิบัติการ การแปลผล การให$การกู$ชีพและการให$การดูแลรักษาจําเพาะที่สามารถทําได$
ในบริบทของการเปNนแพทยฉุกเฉิน การตัดสินใจในการจําหนKายผู$ปWวยออกจากแผนกฉุกเฉิน รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข.
ข. ความรู%และทักษะการอํานวยการและการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
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เมื่อสําเร็จการฝกอบรมแพทยประจําบ$านแล$ว แพทยฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกตความรู$ทาง
เวชกรรม และวิทยาการจัดการ เพื่อประสานงาน ควบคุมดูแล และติดตKอสื่อสารในการอํานวยการ ทั้งการ
อํานวยการตรง การอํานวยการทั่วไป และให$คําสั่งการแพทยแกKผู$ชKวยเวชกรรมและผู$ชKวยอํานวยการ ซึ่งเปNนผู$
ปฏิบัติการที่ไมKใชKผู$ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวKาด$วยการแพทยฉุกเฉินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข$อง
ในระดับท$องถิ่นหรือพื้นที่ได$ รายละเอียดตามภาคผนวก ข.
ค. ความรู% ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตรและวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน
เมื่อสําเร็จการฝกอบรมแพทยประจําบ$านแล$ว แพทยฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกตความรู$ทาง
เวชจริยศาสตร ทางเวชกรรมฉุกเฉินได$ รายละเอียดตามภาคผนวก ข.
ง. ความรู%และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห%องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน
เมื่อสําเร็จการฝกอบรมแพทยประจําบ$านแล$ว แพทยฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกตความรู$ทาง
เวชกรรม เพื่อการตรวจ และการแปลผลการตรวจทางห$องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย และการตรวจพิเศษอื่นๆ ได$
ดังแสดงในแบบบันทึกคะแนนการบันทึกเวชระเบียน รายละเอียดตามภาคผนวก ข.
จ. ความรู%และทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน
เมื่อสําเร็จการฝกอบรมแพทยประจําบ$านแล$ว แพทยฉุกเฉินต$องมีความรู$ ความสามารถระบุข$อบKงชี้
ขั้นตอนวิธี ทํา ภาวะแทรกซ$อนที่อาจเกิดขึ้น และได$มีประสบการณในการปฏิบัติเวชหัตถการตามระดับที่ วฉท.
กําหนด โดยอาจ เปNนการฝกปฏิบัติกับหุKนจําลอง หรือ การสังเกตการณปฏิบัติเวชหัตถการโดยผู$เชี่ยวชาญ
หรือ การชKวยปฏิบัติเวชหัตถการ หรือ สามารถทําเวชหัตถการฉุกเฉินได$ด$วยตนเอง หรือ สอนให$ผู$อื่นทําได$
อยKางถูกต$อง ได$อยKางน$อยตามจํานวนครั้งที่ วฉท. กําหนด รายละเอียดแสดงดังใบประเมิน Direct
observation of emergency procedural skill assessment โดยหัตถการทางเวชศาสตรฉุกเฉิน แบKงเปNน
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทยประจําบ$านต%องทําได$ด$วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทยประจําบ$านควรทําได$ (ทําภายใต$การดูแลของผู$เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทยประจําบ$านอาจทําได$ (ชKวยทําหรือได$เห็น)
ตามที่กําหนดใน procedural skills ด%านตางๆ ใน รายละเอียดตามภาคผนวก ค.
๖.๓ จํานวนระดับชั้นการฝ#กอบรม/ระยะเวลาในการฝ#กอบรม
ระดับชั้นการฝกอบรม มี ๓ ระดับชั้น ระยะเวลาในการฝกอบรมอยKางน$อย ๓ ปa
ระยะเวลาในการฝกอบรมโดยทั่วไปใช$เวลาในการฝกอบรมอยKางน$อย ๓ ปa แตKหากแพทยประจําบ$านมี
ปgญหาด$านสมรรถนะที่ยังไมKผKานคุณลักษณะที่เชื่อถือได$ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู$ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตรฉุกเฉิน ฉบับที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๖๑ หรือโดนภาคทัณฑ คณะกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
๒๕

อาจมีมติขยายระยะเวลาการฝกอบรมได$อีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมKเกิน ๖ เดือน ตามระเบียบ กพ. วKาด$วย การลา
ศึกษาตKอของข$าราชการ

๖.๔ การบริหารกิจการและการจัดการฝ#กอบรม
ทางกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ได$จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีหน$าที่รับผิดชอบและ
อํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และ การประเมินผล สําหรับแตKละขั้นตอนของการ
ฝกอบรม รวมถึงการให$ผู$มีสKวนได$สKวนเสียที่เหมาะสมมีสKวนรKวมในการวางแผนการฝกอบรม ประธานแผนการ
ฝกอบรม/หลักสูตรต$องมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล$วไมKน$อยกวKา ๕ ปa, มีอายุตั้งแตK ๓๕ ปa
ขึ้นไป และได$รับการรับรองจากวิทยาลัยที่กํากับดูแล แผนงานฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตร
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน กําหนดโครงสร$างการบริหารกิจการ และการจัดการฝกอบรมไว$ ดังตKอไปนี้
ก. กรอบโครงสร%างมหภาคของการฝ#กอบรม
(๑) หนวยงานกํากับดูแล (Training Regulator) ได$แกK แพทยสภา วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKง
ประเทศไทย และ สํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) แพทยสภา มีหน$าที่
กําหนดนโยบายการฝกอบรม รับรองสถาบันฝกอบรมและประเมินคุณภาพของสถาบันฝกอบรมให$สามารถ
ผลิตแพทยเฉพาะทางที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต$องการด$านสุขภาพของประชาชน รวมถึงออกวุฒิบัตร
แสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาชาตKางๆ
วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย (วฉท.) ถือเปNนผู$มีสKวนได$สKวนเสียหลักในการฝกอบรม
เนื่องจากเปNน องคกรวิชาชีพเฉพาะทางเปNนหนKวยงานที่มีหน$าที่กําหนดเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทย
ประจําบ$านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
และควบคุมการฝกอบรมให$มีความสอดคล$องกับนโยบายของแพทยสภา เพื่อให$เชื่อมั่นได$วKา แพทยฉุกเฉินที่จบ
การฝกอบรมมีสมรรถนะตามที่คาดหวัง
กระทรวงสาธารณสุข ถือเปNนผู$มีสKวนได$สKวนเสียหลักในการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉิน เนื่องจากถือวKาเปNนทั้งผู$บังคับบัญชาของแผนงานฝกอบรมและเปNนผู$บังคับบัญชาของผู$เข$ารับ
การฝกอบรม มีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปNนหนKวยงานระดับกรม มีหน$าที่
บริหารจัดการและให$การกํากับดูแลด$านการบริบาลเวชกรรม ผKานระบบบริหารงานตามเขตสุขภาพ ลงมายัง
โรงพยาบาลในสKวนภูมิภาค โดยโรงพยาบาลขอนแกKนเปNนโรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ อยKางไรก็ดี ใน
ด$านการศึกษาและฝกอบรม กระทรวงสาธารณสุข มีสํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
(สบพช.) เปNนหนKวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน$าที่รับผิดชอบการศึกษาและฝกอบรมของ
แพทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการผลิตแพทย และการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง ดังนั้น กลุKมงานเวช
ศาสตรฉุกเฉินและโรงพยาบาลขอนแกKน จึงมีหน$าที่ดําเนินการจัดทําหนังสือเปNนลายลักษณอักษรแจ$ง
ผู$บังคับบัญชา เมื่อมีแพทยประจําบ$านซึ่งเปNนแพทยจากต$นสังกัดอื่นเข$ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และเมื่อ
แพทยประจําบ$านสิ้นสุดการฝกอบรมในด$านการบริบาลเวชกรรม แพทยประจําบ$านที่ปฏิบัติงานในกลุKมงาน
๒๖

เวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนต$องปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข$อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข และ
ระเบียบราชการอยKางเครKงครัด

(๒) หนวยงานกํากับการฝ#กอบรมและจัดการสอบ (Training Director and Evaluator) ได$แกK
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน เปNนคณะอนุกรรมการในแพทยสภามีหน$าที่
ประสานงานการ จัดการฝกอบรม รวมถึงการประเมินผล และสอบประเมินแพทยประจําบ$านตามเกณฑ
หลักสูตรฯ มีหน$าที่ประสานกับหนKวยงานที่ทําหน$าที่ฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินใน
สถาบันฝกอบรมตKางๆ
(๓) หนวยงานบริหารและจัดการการฝ#กอบรม (Training Administaration and Operator)
ได$แกK โรงพยาบาลขอนแกKน ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาล
ขอนแกKน
โรงพยาบาลขอนแกKนเปNนสถาบันฝกอบรม มีหน$าที่ดูแลการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาตKางๆ
ให$การ อํานวยการและรับรองให$แพทยประจําบ$านปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเพื่อฝกประสบการณผKานกลุKมงาน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส.) ผู$ดูแลจํานวนแพทยประจําบ$านและการบริหารจัดการทั่วไป
ในสKวนของการศึกษาและฝกอบรม ใช$กลไกของศูนยแพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
ขอนแกKนในการ ดูแลการศึกษาทั้งในระดับกKอนปริญญาและหลังปริญญาในโรงพยาบาลขอนแกKน เพื่อให$
คําปรึกษา อํานวยความสะดวกในด$านทรัพยากรการศึกษา (ห$องสมุด, ห$องบรรยาย, หุKนจําลองการฝกปฏิบัติ
หัตถการ, ทรัพยากรในการประเมินผลการศึกษาฝกอบรม เปNนต$น)
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เปNนหนKวยงานที่ทําหน$าที่ฝกอบรมแพทยประจํา
บ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน มีหน$าที่จัดประสบการเรียนรู$และทักษะ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานแกK
แพทยประจําบ$าน
ข. ระบบการบริหารจัดการ
ระบบการบริหารจัดการของแผนงานฝกอบรมแพทยประจําบ$านโรงพยาบาลขอนแกKน ประกอบด$วย
คณะ กรรมการสองสKวน ได$แกK
(๑)คณะกรรมการฝ#กอบรมแพทยประจําบ%านโรงพยาบาลขอนแกน ซึ่งผู$อํานวยการโรงพยาบาล
มอบหมาย ให$ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแกKนเปNนหนKวยงานรับผิดชอบ โดย
มีรองผู$อํานวยการศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกฝWายการฝกอบรมหลังปริญญาเปNนประธาน มี
ผู$แทนจากกลุKมงานที่มีการฝกอบรมแพทยประจําบ$าน ในโรงพยาบาลขอนแกKนเปNนกรรมการ มี
หน$ า ที่ กํา หนดทิ ศทางการดํ า เนิ น งานด$ า นการจั ด การศึ กษาและฝกอบรมของแพทย ประจํ า บ$ า น
พิจารณาและรั บรองหลักสูต รการฝกอบรมแพทยประจํา บ$านของโรงพยาบาลขอนแกKน บริ หาร
จั ด การทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา สวั ส ดิ ก าร กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รของแพทย ประจํ า บ$ า นใน
๒๗

โรงพยาบาลขอนแกKนในภาพรวม ประสานงานหนKวยงานภายในโรงพยาบาล เชKน กลุKมการพยาบาล
กลุK มงานพั ฒ นาระบบบริ ห ารสุ ข ภาพ งานการเจ$ า หน$ า ที่ งานการเงิ น งานบริ ห าร ติ ด ตามการ
ฝกอบรม รับทราบจํานวนของแพทยประจําบ$าน รวมถึงแพทยประจําบ$านที่ลาออกจากการฝกอบรม
แก$ปgญหาที่เกี่ยวข$องกับแพทยประจําบ$าน ทั้งปgญหาทางเวชกรรม จริยธรรม และพฤติกรรม การ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการดําเนินการทางธุรการเกี่ยวกับการฝกอบรมแพทยประจําบ$านกับหนKวยงาน
ที่เกี่ยวข$องภายนอก เชKน แพทยสภา ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยตKางๆ สํานักงานบริหารโครงการผลิต
แพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย สถาบันฝกอบรมตKางๆ
โรงพยาบาลผู$รับผลผลิตจากการฝกอบรม เปNนต$น
๒) คณะกรรมการฝ#กอบรมแพทยประจําบ%านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน เปNนกรรมการในกลุKมงานเวช
ศาสตรฉุกเฉิน ประกอบด$วย หัวหน$าแผนงานฝกอบรมที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉินมาแล$วไมKน$อยกวKาห$าปa และได$รับการรับรองจากวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศ
ไทยดํารงตําแหนKงประธานอนุกรรมการผู$บริหารโรงพยาบาลและศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลขอนแกKนในฐานะผู$มีสKวนได$สKวนเสียหลักเปNนที่ปรึกษา มีอาจารยแพทยฉุกเฉิน ๒ คน
ดํารงตํ าแหนKงรองประธาน เลขานุการ ๒ คน โดยมีอาจารย แพทย ฉุกเฉิน ทุกคนในกลุKมงานเวช
ศาสตรฉุกเฉิน ดํารงตําแหนKงเปNนกรรมการ ตามรายชื่อในหนังสือแตKงตั้งคณะกรรมการฝกอบรม
แพทยประจําบ$าน ๒๕๖๑
มีอํานาจหน$าที่โดยผKานความเห็นชอบของคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านโรงพยาบาลขอนแกKน
ดังตKอไปนี้
(๑) การจัดทําพัฒนาและควบคุมคุณภาพของหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตร
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
(๒) กําหนดเกณฑและดําเนินการคัดเลือกแพทยประจําบ$าน
(๓) จัดกิจกรรมการฝกอบรมตามกลวิธีในหลักสูตร รวมถึงแก$ไขปgญหาที่เกิดจากการฝกอบรม
(๔) รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานในด$านเวชกรรมของแพทยประจําบ$าน รวมถึงแก$ไขปgญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
(๕) กํากับดูแลพฤติกรรมของแพทยประจําบ$าน ทั้งด$านความรับผิดชอบ ด$านคุณธรรมจริยธรรมของ
แพทยประจําบ$าน รวมถึงแก$ไขปgญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม
(๕) ดําเนินการประเมินและตัดสินผลการฝกอบรมระหวKางการฝกอบรม การพิจารณาการเลื่อนระดับชั้น
ออกเอกสารการเลื่อนระดับชั้น และการเข$ารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญด$าน
เวชศาสตรฉุกเฉิน รวมถึงแก$ไขปgญหาที่เกิดขึ้นในการประเมินผลการฝกอบรม
(๖) สนับสนุนกระบวนการศึกษา ฝกอบรม และการวิจัยของแพทยประจําบ$าน โดยจัดให$มีทรัพยากร
สนับสนุน การเรียนรู$ เชKน หนังสือ ห$องสมุด เปNนต$น มีการวิเคราะหความเพียงพอ และแผนในการ
พัฒนาปรับปรุง
(๗) พิจารณางบประมาณ การจัดทําโครงการ และการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข$องกับการฝกอบรมแพทย
ประจํา บ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
(๘) ประสานงานกับหนKวยงานภายในและหนKวยงานภายนอกที่มีสKวนเกี่ยวข$องกับการฝกอบรมแพทย
ประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
๒๘

(๙) จัดสรรทรัพยากรตKางๆ ที่จําเปNนตKอการดําเนินการฝกอบรมและกระจายทรัพยากรให$สอดคล$องกับ
ความจําเปNนด$านการฝกอบรม โดยการดําเนินงาน อาทิเชKน จัดทําบัญชีจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน โดยต$องเปNนบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม และจัดให$มีให$มี
จํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย และหนKวยงานสนับสนุนด$านอื่นๆ ที่เกี่ยวข$องครบถ$วน
สอดคล$องกับข$อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปƒดการฝกอบรม
(๑๐) งานอื่นๆ ที่ได$รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝกอบรบแพทยประจําบ$านโรงพยาบาลขอนแกKน
ประธานกรรมการฝ#กอบรมแพทยประจําบ%านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน มีหน$าที่ ดังนี้
(๑) เรียกประชุมคณะกรรมการฯ
(๒) เปNนประธานการประชุมคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
(๓) กําหนดระเบียบวาระการประชุมรKวมกับเลขานุการ
(๔) ควบคุมการประชุมให$มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและเปƒดโอกาสให$กรรมการแสดงความเห็นอยKางเปNน
อิสระ
(๕) รับผิดชอบกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการให$บรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่
กําหนดไว$ ยกตัวอยKางเชKน การดําเนินงานด$านหลักสูตร การฝกอบรม การประเมินตัดสินผล การ
พิจารณาตัดสินปgญหาของแพทยประจําบ$านที่เกิดขึ้นระหวKางการฝกอบรม เปNนต$น
(๖) ดําเนินการตักเตือนแพทยประจําบ$านที่มีปgญหา หากอาจารยที่ปรึกษาตักเดือนแล$วแตKยังมีความผิด
ตKอเนื่อง
(๗) เปNนผู$ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
สองฝWายเทKากัน
กรณีประธานกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ไมKสามารถปฎิบัติงานได$ ให$
รองประธานกรรมการฝ#กอบรมแพทยประจําบ%านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ปฏิบัติหน$าที่แทน
หากทั้งประธานและรองประธานไมKสามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ ให$คณะกรรมการเลือกกรรมการทKานหนึ่งจาก
ที่ประชุมดําเนินการเปNนประธานแทนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
เลขานุการ มีหน$าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดระเบียบวาระการประชุมรKวมกับประธาน
(๒) จัดทํารายงานการประชุม
(๓) จัดเตรียมสถานที่ และเอกสารการประชุม
อาจารยที่ปรึกษา มีหน$าที่ ดังตKอไปนี้
(๑) ให$การฝกอบรมตามกลวิธีในหลักสูตร
(๒) สอดสKองดูแลและตักเตือนพฤติกรรมของแพทยประจําบ$าน
(๓) ประเมินและตัดสินผลการฝกอบรม
(๔) สนับสนุนกระบวนการศึกษา ฝกอบรม และการวิจัยของแพทยประจําบ$าน
(๕) การจัดและดําเนินโครงการที่เกี่ยวข$องกับการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
(๖) งานอื่นๆ ที่ได$รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝกอบรบแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
๒๙

อาจารยประจําเวร มีหน$าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานในด$านเวชกรรมของแพทยประจําบ$าน
รวมถึงสอดสKองดูแลและตักเตือนพฤติกรรมของแพทยประจําบ$านในระหวKางปฎิบัติงานในเวร
ค. ฝiายตางๆ ในคณะกรรมการฝ#กอบรมแพทยประจําบ%านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน แบKงออกเปNน ๔
ด$าน ได$แกK
ก. ด$านแผนการฝกอบรมและหลักสูตร
ข. ด$านประเมินผล
ค. ด$านคัดเลือกและฝกอบรม
ง. ด$านวิจัยและวิชาการ
แผนภูมิที่ ๓ แสดงคณะกรรมการฝ#กอบรมแพทยประจําบ%านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ๔ ด%าน
ประธานอนุกรรมการฝ#กอบรมแพทยประจํา
บ%านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน

ฝiายแผนการฝ#กอบรมและ
หลักสูตร

ฝiายประเมินผล

ฝiายคัดเลือกและฝ#กอบรม

ฝiายวิจัยและวิชาการ

- ทบทวน ออกแบเกณฑ
- จัดทําแผนการประเมินผล
- ดูแลงานวิจัยของแพทย
- จัดทํารKางหลักสูตร
การคัดเลือกให$มีความ
การฝกอบรมตามหลักสูตร
ประจําบ$าน ให$ความรู$
- จัดทําแผนการฝกอบรมของ
ยุติธรรมโปรKงใส
- จัดทํา milestones และ
ให$คําปรึกษา และ
รายวิชาตKางๆ ทั้งรายวิชา
- ดําเนินการคัดเลือกแพทย
แผนการประเมินแพทย
แนะนําหัวข$อที่นKาสนใจ
หลักและรายวิชาเลือก
ประจําบ$านตามเกณฑที่
ประจําบ$านตาม
- ควบคุมกํากับดูแลให$
- จัดทําแผนการหมุนเวียน
กําหนด
milestones ที่กําหนด
งานวิจัยเสร็จทันตามที่
- ดําเนินการฝกอบรมตาม
ปฏิบัติงาน
- ประสานงานและจัดทํา
กําหนด
- ทบทวนหลักสูตร จัด
หลักสูตรที่กําหนด
ข$อสอบ
- ดูแลด$านวิชาการ การ
สัมมนา หลักสูตรการ
- ควบคุมดูแลการ
- รวบรวมผลการประเมินและ
นําเสนอวิชาการตKางๆ
ฝกอบรมทุกปa
ปฏิบัติงาน ปgญหาจากการ
วิเคราะหผลการประเมิน
ของแพทยประจําบ$าน
ปฏิบัติงานของแพทย
- ประสานงานหนKวยงานที่
แพทยประจําบ$าน
- อื่นๆ ตามที่ได$รับ
เกี่ยวข$อง เชKน กระทรวง
ประจําบ$าน
- ทบทวนผลการประเมิน
มอบหมาย
วฉท.
- อื่นๆ ตามที่ได$รับ
รวมถึงกําหนดแนวทางแก$ไข
- อื่นๆ ตามที่ได$รับมอบหมาย
มอบหมาย
ปgญหา
- ติดตามและประเมินผล
แพทยที่ผKานการฝกอบรม
ง. การดําเนินงานของคณะกรรมการฝ#
กอบรมแพทยประจําบ%านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
- อื่นๆ ตามที่ได$รับมอบหมาย

คณะกรรมการต$องมีการประชุมอยKางสมํ่าเสมอ เพื่อหารือปgญหาและการดําเนินงานในการจัดการการฝก
อบรมให$มีความสอดคล$องกับระยะเวลาดําเนินงานของแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข
๓๐

๖.๕ สภาพการปฏิบัติงาน
๖.๕.๑. ระยะเวลาของฝ#กอบรมตลอดหลักสูตร
เมื่อหักลบระยะเวลาในการลาทุกประเภท (ลาปWวย ลากิจ ลาคลอด ลาไปบรรพชา ลาไปประกอบพิธี
ฮัจญ การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม/หลักสูตร) ต$องมี
ระยะเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงานรวมกันไมKน$อยกวKา ๑๔๔ สัปดาห จึงจะมีสิทธิ์ได$รับการพิจารณาประเมิน
เพื่อเลื่อนระดับชั้นและการประเมิน เพื่อวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกวKาที่กําหนด จะต$องมีการขยายเวลาการ
ฝกอบรมให$มีระยะเวลาการฝกอบรมทั้งสิ้นไมKน$อยกวKา ๑๔๔ สัปดาห
๖.๔.๒. ด%านความรู%
๑. กิจกรรมวิชาการ แพทยประจําบ$านต$องทํากิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข$องกับการฝกอบรม โดย
เฉลี่ย ไมKน$อยกวKา ๓.๕ ชั่วโมงตKอสัปดาห (ไมKรวมการรายงานระหวKางการเปลี่ยนเวร) โดยเข$ารKวมประชุมทาง
วิชาการกับกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน สัปดาหละ ๖.๕ ชั่วโมง ประกอบด$วยกิจกรรมที่
ต$องทํา แพทยประจําบ$านที่มีหน$าที่รับผิดชอบในหัวข$อใด ต$องมีการดําเนินการนําเสนอตามเวลาที่กําหนด โดย
ควรประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาที่รับผิดชอบเนื้อหากKอนวันนําเสนอจริง
การนําเสนอทางวิชาการ จะได$รับการประเมินโดยอาจารยที่ปรึกษาในแตKละเดือนรวมถึงแพทย
ประจําบ$านปaที่สูงกวKา เพื่อใช$ในการให$ความเห็นปjอนกลับ (feedback) และพัฒนาการนําเสนอทางวิชาการ
ตามเปjาประสงคหลักในแตKละระดับ (Milestones) โดยประกอบด$วยกิจกรรมอยKางน$อยดังตKอไปนี้
ก. เข$ารKวมฟgงการบรรยาย (Lecture) โดยคณาจารย ณ กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน และ
คณาจารยจากกลุKมงานอื่นๆ โรงพยาบาลขอนแกKน ครั้งละ ๖๐นาที ตามที่กลุKมงาน
กําหนดให$
ข. เข$ารKวมกิจกรรมการประชุมบรรยายวันอังคารและวันพฤหัสบดี อยKางน$อยร$อยละ ๘๐
ตลอดการฝกอบรม
ค. การนําเสนอหัวข$อทางวิชาการ (Topic Review) ครั้งละ ๖๐ นาที อยKางน$อย ๖ ครั้ง
ตลอดการฝกอบรม
ง. การนําเสนอประชุมทบทวนวารสารทางวิชาการ (Journal club) ครั้งละ ๖๐ นาที อยKาง
น$อย ๓ ครั้งตลอดการฝกอบรม
จ. การนําเสนอประชุมเสนอเหตุการณเวชกรรมอันไมKพึงประสงค ซึ่งรวมถึงภาวะแทรกซ$อน
และการเสียชีวิต (adverse medical events, morbidity and mortality
conferences) ครั้งละ ๖๐นาที อยKางน$อย ๒ ครั้งตลอดการฝกอบรม
ฉ. การนําเสนอ Interesting case resident ครั้งละ ๖๐นาที อยKางน$อย ๒ ครั้งตลอดการ
ฝกอบรม
ช. การนําเสนอประชุมทบทวนการกู$ชีพ (cardiopulmonary resuscitation/dead cases
conference) ครั้งละ ๓๐ นาที อยKางน$อย ๖ ครั้งตลอดการฝกอบรม
ซ. การนําเสนอประชุมวิจัย (research progression and meeting) ครั้งละ ๖๐ นาที
อยKางน$อย ๓ ครั้งตลอดการฝกอบรม
๓๑

ฌ. การนําเสนอประชุมทบทวนการออกเหตุนอกโรงพยาบาล (EMS case conference)
อยKางน$อย ๒ ครั้งตลอดการฝกอบรม
ญ. การนําเสนอถามตอบทางวิชาการ (Question and answer/Spot diagnosis) ครั้งละ
๖๐ นาที อยKางน$อย ๒ ครั้งตลอดการฝกอบรม
ฎ. เข$ารKวมการเรียนการสอนโดยใช$หุKนมนุษยจําลอง (Simulation-Based Learning) และ
การฝกปฏิบัติหัตถการ (Procedure workshop) ครั้งละ ๖๐ นาที อยKางน$อย ๓๐ ครั้ง
ตลอดการฝกอบรม
ฏ. การบรรยาย/การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ อยKางน$อย ๑ ครั้ง/๓ ปa ในทุกหัวข$อตKอไปนี้
(๑) บทบาทของวิทยาศาสตรสังคมและพฤติกรรมกับเวชกรรมฉุกเฉิน
(๒) เวชศาสตรปjองกันกับเวชกรรมฉุกเฉิน (Preventive emergency medicine)
(๓) การตัดสินใจทางคลินิก (Emergency medicine decision making)
(๔) ระบบการบริบาลฉุกเฉิน (Emergency care service system/Service plan)
(๕) กฎหมายทางการแพทยและนิติเวชวิทยา (Medical legislation and forensic
emergency medicine)
(๖) หลักการบริหารจัดการ (Basic administration and management) กระบวนการ
คุณภาพตKางๆ (Advanced Hospital Accreditation), ความปลอดภัยของผู$ปWวย
(Patient safety) การจัดบริหารความรู$ความเสี่ยงในโรงพยาบาล ระบบสาธารณสุข
(๗) การดูแลตนเองของแพทย (Physician wellbeing)
(๘) การปjองกันการติดเชื้อในกระบวนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล
(๙) การแพทยทางเลือกกับเวชกรรมฉุกเฉิน (Complementary emergency)
กายภาพบําบัด
(๑๐) Cost consciousness medicine บัญชียาหลักแหKงชาติ
(๑๑) Risk Communication ทักษะการสื่อสารของแพทยประจําบ$าน
(๑๒) Medical ethics
๒. การเข%ารวมกิจกรรมวิชาการนอกสถาบันฝ#กอบรม กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ขอนแกKนจัดให$ผู$เข$ารับการฝกอบรมได$เข$ารKวมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ ระหวKางประเทศ หรือ ระหวKาง
สถาบันฝกอบรม ตามโอกาสอันสมควร
๖.๕.๓. ด%านเวชปฏิบัติ จัดให$มีการฝกปฏิบัติการทางคลินิกอยKางน$อยดังตKอไปนี้
๑. การฝ#กอบรมเวชปฏิบัติฉุกเฉิน กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน จัดให$ผู$เข$ารับ
การฝกอบรมได$หมุนเวียนให$มีประสบการณในการดูแลบําบัดรักษาผู$ปWวยฉุกเฉินที่แผนกฉุกเฉิน และติดตาม
ผลลัพธการดูแลรักษาผู$ปWวยดังกลKาวที่โรงพยาบาลขอนแกKน และโรงพยาบาลอื่นตามที่ได$รับอนุมัติ สถาบัน
ฝกอบรมรKวม และสถาบันฝกอบรมสมทบ หรือสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร รวมตลอดหลักสูตรไมK
น$อยกวKา ๘๐ สัปดาห โดยปฏิบัติงานดูแลรักษาผู$ปWวยฉุกเฉินในห$องฉุกเฉินในความควบคุมของอาจารยผู$ให$การ
ฝกอบรมเฉลี่ยไมKน$อยกวKา ๓๒ ชั่วโมงตKอสัปดาห และไมKเกิน ๔๘ ชั่วโมงตKอสัปดาห ทั้งนี้ขณะปฏิบัติงานที่
๓๒

แผนกฉุกเฉิน ผู$เข$ารับการฝกอบรมไมKควรมีการทํางานในแตKละวันติดตKอกันเกินกวKา ๑๒ ชั่วโมง และในแตKละ
วันต$องมีเวลาพักอยKางน$อยเทKากับเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให$มีวันพักอยKางน$อยเฉลี่ย ๑ วันตKอสัปดาห
๒. การฝ#กอบรมเวชบําบัดวิกฤต กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน จัดให$ผู$เข$ารับ
การฝกอบรมได$ปฏิบัติงานเวชบําบัดวิกฤตทั้งทางกุมารเวชศาสตร ทารกแรกเกิด ศัลยศาสตรอายุรศาสตร
รวมทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบการหายใจ รวมตลอดหลักสูตรไมKน$อยกวKา ๑๖ สัปดาห เพื่อให$มี
ความรู$ ทักษะและเจตคติในการดูแลรักษาผู$ปWวยในภาวะวิกฤติ
๓. การฝ#กอบรมด%านอํานวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย และการฝกอบรมผู$เข$ารับ
การฝกอบรมจะต$องได$รับการฝกอบรมให$มีความรู$ ทักษะ และเจตคติในการอํานวยการและสั่งการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย รวมทั้งลําเลียงผู$ปWวยเฉียบพลันในการสKงตKอระหวKางสถานพยาบาล และต$องผKานการอบรม
จนได$รับประกาศนียบัตรการอํานวยการการแพทยฉุกเฉิน (EMS Director)และประกาศนียบัติการสั่งการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย (EMS Commander) ของวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย โดยมี
ระยะเวลาในการฝกอบรมไมKน$อยกวKา ๑๒ สัปดาห
๔. การฝ#กอบรมในรายวิชาเลือก โดยสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกตKางๆ โดยให$สถาบันที่เปƒด
รายวิชาเลือกดังกลKาว จัดทําแผนการสอน/ฝกอบรมอยKางน$อยประกอบด$วยเปjาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ
ฝกอบรม และวิธีการประเมินผลสําหรับวิชาเลือกดังกลKาว โดยความเห็นชอบของ อฝส.วฉ. โดยเปNนวิชาบังคับ
เลือก (Selective) และ วิชาเลือกเสรี (Elective) รวมทั้งสิ้น ๓๖ สัปดาห
โดยการฝกอบรมหมุนเวียนในแตKละแผนกต$องมีการปฏิบัติงานในแผนกไมKน$อยกวKาร$อยละ ๖๐ ของ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
๖.๕.๔. ภาระงานและขอบเขตความรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน
เพื่อสKงเสริมการพัฒนาความรู$ ทักษะและเจตคติ ในการบริบาลผู$ปWวยฉุกเฉิน เพื่อเปNนแพทยฉุกเฉิน
ตามหลักสูตร การฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน แพทยประจําบ$าน
จะได$รับมอบหมายให$มีภาระงาน ดังนี้
แพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินในขณะปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน มีหน$าที่ให$จัดลําดับ
ความสําคัญใน การดูแลผู$ปWวย การตรวจวินิจฉัย การตัดสินใจทางคลินิก การให$การรักษา การปฏิบัติเวช
หัตถการฉุกเฉินในผู$ปWวยที่มีระดับความเรKงดKวน ๑-๓ เปNนหลัก โดยมีภาระรับผิดชอบผู$ปWวยตั้งแตKแรกรับ
จนกระทั่งผู$ปWวยได$รับการจําหนKาย (Disposition) ออกจากแผนกฉุกเฉิน กรณีที่ยังมีผู$ปWวยที่ดูแลค$างอยูKกKอน
หมดคาบการปฏิบัติงาน ต$องดําเนินการสKงตKอรายละเอียดของผู$ปWวยไปยังแพทยประจําบ$านในคาบปฏิบัติงาน
ถัดไป
งานการให$บริบาลผู$ปWวยในแผนกฉุกเฉินดังกลKาว รวมไปถึงการดําเนินการจัดการแผนกฉุกเฉิน
(Emergency department management) ให$สามารถให$การบริบาลผู$ปWวยฉุกเฉินที่มารับการบริบาลใน
แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนได$อยKางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยKางเชKน การจัดการภาวะผู$ปWวยแออัดใน
๓๓

แผนกฉุกเฉิน (Emergency department overcrowded) การแก$ไขปgญหาผู$ปWวยที่มีความซับซ$อน (Difficult
patients)
การปฏิบัติงานในคาบปฏิบัติงานปกติแพทยประจําบ%าน ตอง
•

•

•

•
•

•

•

ปฏิบัติงานและปฏิบัติเวชหัตถการฉุกเฉินในความดูแลของอาจารยที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน
จนกวKาจะผKานการประเมินระดับความเชื่อมั่นตามเกณฑการผKานการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่น
ได$ ใน หัวข$อการให$การดูแลผู$ปWวยฉุกเฉิน (EPA๑) และหัวข$อเวชหัตถการฉุกเฉิน (EPA๔) จึงจะ
สามารถปฏิบัติงานเองได$ด$วยตนเอง หรือให$การควบคุมดูแลแพทยประจําบ$านที่มีระดับชั้นตํ่ากวKา
พัฒนาสมรรถนะความเปNนผู$นํา การบันทึกเวชระเบียนและการสื่อสารในทีมการให$บริบาลผู$ปWวยรKวม
กับพยาบาลผู$ชKวยเวชกรรม นักศึกษาแพทยเวชปฏิบัติ (Extern) และแพทยเพิ่มพูนทักษะ (Intern)
ตามการประเมินตามเกณฑการผKานการประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได$ ใน EPA๒ และ EPA๓
หากมีการร$องขอให$มีทีมปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง (ALS) กําหนดให$แพทยประจําบ$านที่
ปฏิบัติงาน ณ ห$องฉุกเฉิน ออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินขั้นสูงได$ โดยรับหน$าที่เปNนหัวหน$าทีม
ปฏิบัติการ
ให$การดูแลและให$คําปรึกษา Extern และ Intern ในการให$การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู$ปWวย
กรณีมีผู$ปWวยจํานวนมากให$แพทยประจําบ$านฝกฝนกระบวนการในการจัดการแผนกฉุกเฉินให$มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานด$านความจํากัดของทรัพยากร
เก็บรวบรวมข$อมูลของผู$ปWวยที่นKาสนใจเพื่อใช$เปNนฐานในการศึกษาค$นคว$าความรู$เพิ่มเติม ฝกฝนความ
ชํานาญและสมรรถนะทางเวชกรรมฉุกเฉิน
ค$นคว$าหาความรู$เพิ่มเติมหรือ สอน Extern และ Intern ในชKวงเวลาที่เว$นวKางจากการให$การบริบาล
ผู$ปWวยฉุกเฉิน
๖.๕.๕. สัดสวนของการปฏิบัติงานโดยสังเขป
ในระยะเวลา ๔ สัปดาห แพทยประจําบ$านต$อง

ปฏิบัติงานกลางวันในเวลาราชการอยKางน$อย ๑๕ วันตKอเดือน คาบละ ๘ ชั่วโมง โดยให$วันกิจกรรม
วิชาการ (ทุกวันอังคาร ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ทุกวันพฤหัสบดีชKวงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) นับเปNนการ
ปฏิบัติงานในเวลากลางวัน หากขาดกิจกรรมดังกลKาว ถือวKาเปNนการขาดการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอยKางน$อย ๑๐ เวรตKอเดือน ทําให$มีโอกาสได$พบผู$ปWวยที่มาด$วยโรคที่พบไมKบKอย
และโรคที่มีความนKาสนใจมากกวKาเวลากลางวัน รวมถึงได$ฝกฝนกระบวนการการจัดการแผนกฉุกเฉิน
(Emergency department management) และให$ถือเปNนการปฏิบัติงานลKวงเวลา การเบิกจKายคKาตอบแทน
แกKแพทยประจําบ$านให$ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจKายคKาตอบแทนลKวงเวลาของโรงพยาบาลขอนแกKน
แพทยประจําบ$านไมKควรมีการทํางานในแตKละวันติดตKอกันเกินกวKา ๑๒ ชั่วโมง และในแตKละวันต$องมี
เวลาพัก อยKางน$อยเทKากับเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให$มีวันพักอยKางน$อยเฉลี่ย ๑ วันตKอสัปดาห
รายละเอียดการปฏิบัติงาน ข$อกําหนดในการเข$ารKวมกิจกรรมวิชาการ คKาตอบแทนและสวัสดิการให$
คณะ กรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน จัดทําคูมือแพทย
๓๔

ประจําบ%าน เพื่อกําหนดคKาตอบแทนที่เหมาะสมกับตําแหนKงและงานที่ได$รับมอบหมาย รวมถึงชั่วโมงการ
ทํางานที่เหมาะสมในแตKละปaการฝกอบรม
๖.๕.๖. การจัดหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน มีการจัดให$มีการหมุนเวียนปฏิบัติงานเดือนละ ๑
ครั้ง
แพทยประจําบ%านระดับชั้นที่ ๑ เน$นการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินเพื่อฝกการใช$ความรู$
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานในการประยุกตกับผู$ปWวยฉุกเฉิน และมีความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉินทั่วไป ภาย
ได$การดูแลของแพทยประจําบ$านรุKนพี่ เสริมความรู$ด$วยวิชาบังคับเลือกที่ตนเองสนใจ
แพทยประจําบ%านระดับชั้นที่ ๒ ให$เริ่มฝกปฏิบัติในผู$ปWวยที่มีความซับซ$อนขึ้นในแผนกเวชบําบัด
วิกฤติ ประกอบกับการเสริมความรู$ด$วยวิชาบังคับเลือก และเลือกเสรี
แพทยประจําบ%านระดับชั้นที่ ๓ หลังจากฝกปฏิบัติในสKวนของเวชบําบัดวิกฤติและวิชาบังคับเลือก
เกือบทั้งหมด ให$มีหน$าที่ปฏิบัติงานเปNนแพทยหัวหน$าเวร และดูแลแพทยประจําบ$านรุKนน$อง รวมถึงเปƒดโอกาส
ให$ได$เลือกศึกษาในเนื้อหาที่ตนเองสนใจมากขึ้นจากรายวิชาเลือกเสรี
โดยมีรายละเอียดดังตKอไปนี้
ตารางที่ ๑ แสดงการหมุนเวียนของแพทยประจําบ$านตามหัวข$อในหลักสูตรฯ
เวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน

เวชบําบัดวิกฤติ การแพทย
ฉุกเฉิน

บังคับเลือก

เลือกเสรี

ระดับชั้นปaที่ ๑ ๒๔

๑๖

๐

๘

๐

ระดับชั้นปaที่ ๒ ๒๔

๐

๔

๑๖

๔

ระดับชั้นปaที่ ๓ ๓๒

๐

๘

๔

๔

รวม

๑๖

๑๒

๒๘

๘

๘๐

๖.๕.๗. รายวิชาบังคับเลือก (Selective) และรายวิชาเลือกเสรี (Elective)
การฝ#กอบรมรายวิชาบังคับเลือก (Selective)
หมายถึง รายวิชาเสริมที่กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนพิจารณาวKา มีความสําคัญ
ควรให$แพทยประจําบ$านได$มีโอกาสฝกประสบการณ โดยให$แพทยประจําบ$านมีโอกาสเลือกการฝกอบรมใน
รายวิชาที่ตนเองสนใจ จํานวนอยKางน$อย ๗ หัวข$อ (๒๘ สัปดาห) โดยอาจเลือกผสมผสานการฝกอบรมหลาย
รายวิชา (ไมKเกิน ๒ รายวิชาตKอ ๔ สัปดาห) โดยไมKแยกชKวงเวลาปฏิบัติงานแตKละสาขาจากกัน จากหัวข$อ
ดังตKอไปนี้
(๑) อายุรศาสตรฉุกเฉิน (internal emergency medicine)
(๒) ศัลยศาสตรฉุกเฉิน (Surgical emergency medicine)
๓๕

(๓) สูติศาสตรและนรีเวชฉุกเฉิน (obstetrics & gynecological emergency medicine)
(๔) กุมารเวชศาสตรฉุกเฉิน (pediatric emergency medicine)
(๕) ออรโธปƒดิกสฉุกเฉิน (orthopedics emergency medicine)
(๖) วิสัญญีวิทยาฉุกเฉิน (anesthesiological emergency medicine)
(๗) จักษุวิทยาฉุกเฉิน (ophthalmological emergency medicine)
(๘) โสต นาสิก และลาริงซวิทยาฉุกเฉิน (otolaryngological emergency medicine)
(๙) จิตเวชศาสตรฉุกเฉิน (psychiatric emergency medicine)
(๑๐) นิติเวชศาสตรฉุกเฉิน (clinical forensic & legal emergency medicine)
(๑๑) ภาพวินิจฉัยเวชศาสตรฉุกเฉิน (diagnostic body imaging emergency medicine)
(๑๒) เวชศาสตรการบาดเจ็บฉุกเฉิน (traumatic emergency medicine)*
(๑๓) เวชศาสตรฉุกเฉินหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular emergency medicine)
(๑๔) เวชประสาทวิทยาฉุกเฉิน (neurological emergency medicine)
(๑๕) เวชเภสัชวิทยา และพิษวิทยาฉุกเฉิน (emergency pharmacology and toxicology)*
(๑๖) วิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ (aero-medical transport)
(๑๗) วิทยาการควบคุมความเจ็บปWวยฉุกเฉิน (emergency illness and injury control)
(๑๘) วิทยาการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉิน (public health emergency medicine)
(๑๙) วิทยาการจัดการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร (frontier area emergency medical
management)
(๒๐) วิทยาการบริหารเวชกรรมฉุกเฉิน (administrative emergency medicine)
(๒๑) เวชวิจัยฉุกเฉิน (clinical research in emergency medicine)
(๒๒) เวชวิทยาการระบาดฉุกเฉิน (epidemiological medicine)
(๒๓) เวชศาสตรฉุกเฉินการกีฬา (sport emergency medicine)
(๒๔) เวชศาสตรการคลังเลือดฉุกเฉิน (blood transfusion emergency medicine)
(๒๕) เวชศาสตรฉุกเฉินการทหาร (military emergency medicine)
(๒๖) เวชศาสตรการอาชีพและสิ่งแวดล$อมฉุกเฉิน (occupational & environment emergency
medicine)
(๒๗) เวชศาสตรฉุกเฉินนันทนาการและการผจญภัย (recreation & wilderness emergency
medicine)
(๒๘) เวชศาสตรฉุกเฉินผู$สูงอายุ (geriatric emergency medicine)
(๒๙) เวชศาสตรฉุกเฉินระหวKางประเทศ (global international emergency medicine)
(๓๐) เวชศาสตรฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง (hyperbaric emergency medicine)
(๓๑) เวชศาสตรฉุกเฉินศึกษา (educational emergency medicine)
(๓๒) เวชศาสตรภัยพิบัติและกลุKมชน (disaster and mass gathering emergency medicine)
(๓๓) เวชสารสนเทศฉุกเฉิน (emergency medical informatics)
* รายวิชาที่บังคับให$เลือกฝกอบรม

๓๖

การฝ#กอบรมรายวิชาเลือกเสรี (Elective)
หมายถึง รายวิชาเสริมที่ วฉท. กําหนดให$แพทยประจําบ$านมีโอกาสเลือกการฝกอบรมในรายวิชาที่
ตนเองสนใจ แพทยประจําบ$าน ต%อง เลือกรายวิชาที่ตนเองสนใจ จํานวนอยKางน$อย ๒ หัวข$อ (๘ สัปดาห) โดย
อาจเลือกผสมผสานการฝกอบรมหลายรายวิชา (ไมKเกิน ๒ รายวิชาตKอ ๔ สัปดาห) โดยไมKแยกชKวงเวลา
ปฏิบัติงานแตKละสาขาจากกัน จากหัวข$อดังตKอไปนี้
(๑) เวชศาสตรฉุกเฉินในสถาบันที่เปNนโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย โรงเรียนแพทย หรือ
สถาบันการศึกษาตKางประเทศ
(๒) รายวิชาเลือกที่มีความสนใจและมีความเกี่ยวข$องกับสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินตามความเหมาะสม
โดยแพทยประจําบ$านต$องดําเนินการ
(๑) กําหนดหัวข$อ ระยะเวลาและสถานที่ที่จะเข$ารับการฝกอบรม
(๒) กําหนดแผนการฝกอบรมอยKางน$อยประกอบด$วย เปjาหมาย วัตถุประสงค วิธีการฝกอบรม และ
ผลที่คาดวKาจะได$รับจากการฝกอบรม
(๓) จัดทําเอกสาร พร$อมทั้งขออนุมัติการฝกอบรมเชKนเดียวกับการขออนุมัติการฝกอบรมในรายวิชา
บังคับเลือก/วิชาเลือกเสรี
กระบวนการขออนุมัติการฝ#กอบรมในรายวิชาบังคับเลือก/วิชาเลือกเสรี
แพทยประจําบ$านต$องดําเนินการขออนุมัติรายวิชาที่เลือกฝกอบรมผKานอาจารยที่ปรึกษา และต$อง
ผKานการเห็นชอบจากคณะอาจารยในกลุKมงาน เมื่อได$รับการอนุมัติ
ก. กรณีเปNนการฝกอบรมในโรงพยาบาลขอนแกKน กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินจะดําเนินการติดตKอ
ประสานงานเปNนการภายใน
ข. กรณีเปNนการฝกอบรมในประเทศนอกโรงพยาบาลขอนแกKน แพทยประจําบ$านต$องเปNน
ผู$รับผิดชอบดําเนินการติดตKอสถาบันที่จะขอเข$ารับการฝกอบรม โดยต$องดําเนินการติดตKอทางวาจากKอนแล$ว
ประสานงานกับกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินเพื่อดําเนินการทางเอกสารในการขออนุมัติการเดินทาง
ค. กรณีเปNนการฝกอบรมนอกประเทศ แพทยประจําบ$านต$องเปNนผู$รับผิดชอบดําเนินการติดตKอ
สถาบันที่จะขอเข$ารับการฝกอบรมด$วยตนเองทั้งหมด ทั้งกรณีมีทุนหรือรับผิดชอบคKาใช$จKายด$วยตนเอง กลุKม
งานเวชศาสตรฉุกเฉิน และโรงพยาบาลขอนแกKน จะสนับสนุนกระบวนการตKางๆเทKาที่สามารถดําเนินการได$
โดยให$ดําเนินการดังกลKาวให$แล$วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปa
กรณีมีความผิดพลาดหรือประสบเหตุไมKคาดคิด แพทยประจําบ$านต$องรีบดําเนินการแก$ไข และต$อง
ดําเนินการตKางๆให$แล$วเสร็จลKวงหน$าอยKางน$อย ๒ เดือนกKอนเดินทาง หลังจบการปฏิบัติงาน แพทยประจําบ$าน
ต$องสKงรายงานการปฏิบัติงาน ให$อาจารยที่ปรึกษาภายใน ๓๐ วัน
๖.๕.๘. การฝ#กอบรมตามหลักสูตรประมวลการกู%ชีพขั้นสูง
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน มีหน$าที่สนับสนุนให$แพทยประจําบ$านได$รับการฝกอบรมตามหลักสูตร
ประมวลการกู$ชีพขั้นสูง ได$แกK
๑. การกู$ชีพขั้นสูงในด$านหัวใจ (advanced cardiac life support)
๓๗

๒. การกู$ชีพขั้นสูงด$านกุมารเวชกรรม (Pediatric advanced life support)
๓. การกู$ชีพขั้นสูงด$านการบาดเจ็บ (Advanced trauma life support)
๔. การกู$ชีพขั้นสูงได$ด$านการได$รับพิษ (Toxicology/Hazmat life support)
๕. การทําเวชหัตถการในภาวะฉุกเฉินของวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย (TCEP:
Resuscitative procedure course)
ทั้งนี้อาจนําประสบการณฝกอบรมการกู$ชีพขั้นสูงเฉพาะด$านตKางๆ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเทKา
หลักสูตรดังกลKาวจากสถาบันที่ วฉท. พิจารณาแล$วให$การรับรองมาทดแทนการฝกอบรมบางสKวนได$
๖.๕.๙. การลาและการกําหนดการอบรมทดแทน
แพทยประจําบ$านมีสิทธิ์ในการลาได$ โดยต$องไมKสKงผลตKอการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และต$อง
ดําเนินการแลกเวรให$เรียบร$อยกKอนการลา การลาใดๆก็ตามรวมแล$วต$องมีเวลาการปฏิบัติงานรวมในแตKละ
เดือนไมKน$อยกวKา ๑๕ วันทําการและเวลาการปฏิบัติงานรวมไมKน$อยกวKาที่กําหนดไว$ในแตKละปaการฝกอบรม ใน
กรณีที่แพทยประจําบ$านลาจนทําให$ระยะเวลาฝกอบรมไมKครบตามเกณฑในข$อ ๔.๕ อาจสKงผลให$ไมKมีสิทธิ์เข$า
รับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ โดยต$องปฏิบัติงานตKอจนครบตามระยะเวลาที่กําหนดไว$ในหลักสูตรจึงจะมีสิทธิ์
ระเบียบการลาของแพทยประจําบ$าน มีดังนี้
ลาปiวย ต$องยื่นใบลาตKอกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินทุกครั้ง กรณีลาปWวยไมKเกิน ๓ วันไมKต$องใช$
ใบรับรองแพทยหากนานกวKานั้น ต$องมีใบรับรองแพทยและต$องยื่นตKอกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน ทันทีที่
สามารถทําได$ กรณีที่มีอาการปWวยที่ทําให$ไมKสามารถปฏิบัติงานได$เปNนระยะเวลานาน ให$นําเรื่องเข$าพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เพื่อพิจารณา
กระบวนการจัดการปgญหา เชKน การจัดตารางการทํางาน การจัดการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติ
การตKอเวลาการลาศึกษาตKอจากต$นสังกัด
ลาคลอด ลาไปบรรพชา ลาไปประกอบพิธีฮัจย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝ#กกําลังสํารอง ให$
นําเรื่องเข$าพิจารณาในคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาล
ขอนแกKน เพื่อพิจารณากระบวนการจัดการปgญหาเชKนเดียวกับการลาปWวย
ลากิจธุระสวนตัว ได$ไมKเกิน ๑๐ วันตKอปa โดยต$องยื่นใบลาตKอกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินทุกครั้งและ
ต$องผKานการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน อยKางน$อย ๑ สัปดาหกKอนการ
ลา ยกเว$นกิจธุระฉุกเฉินให$ขออนุมัติเปNนรายกรณี
ลาพักผอน ได$ไมKเกิน ๑๐ วันตKอปa โดยต$องยื่นใบลาตKอกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินทุกครั้ง โดยต$อง
ผKานการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน อยKางน$อย ๑ สัปดาหกKอนการลา
การขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานต$องมีเหตุอันสมควรและขออนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา อยKางน$อย ๑ เดือน
กKอนปฏิบัติงานจริง และต$องเขียนใบขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานเปNนลายลักษณอักษร
๖.๕.๑๐. บทลงโทษ
ก. การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ
หากแพทยประจําบ$านมีการปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ เชKน มาปฏิบัติงานสาย เลิกงานกKอน
เวลา ขาดงานโดยไมKมีสาเหตุ ให$บริบาลผู$ปWวยโดยไมKมีความรับผิดชอบตKอผู$ปWวย ไมKสKงเวร ไมKบันทึกเวชระเบียน
ไมKปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน หรือ หนKวยงานอื่นๆ หากสืบ
ทราบหรือมีมูลความผิดกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๓๘

๑. วKากลKาวตักเตือน จํานวนไมKเกิน ๓ ครั้ง โดยมอบให$อาจารยที่ปรึกษาดําเนินการ หากไมKเปNนผล
มอบให$หัวหน$ากลุKมงานดําเนินการ หากไมKเปNนผลมอบคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านดําเนินการ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านอาจพิจารณาทําโทษให$ปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามที่ระเบียบที่กําหนด
ไว$ โดยไมKได$รับคKาตอบแทนเพิ่ม แตKยังถือเปNนระยะเวลาในการฝกอบรม
๒. หากยังมีความผิดตKอเนื่อง คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านอาจพิจารณาทํา ทัณฑ
บนตลอดการฝ#กอบรม โดยแพทยประจําบ$านต$องบันทึกเอกสารทัณฑบนไว$กับคณะอนุกรรมการฝกอบรม
แพทยประจําบ$านยืนยันวKาจะไมKทําผิดซ้ําอีก
๓. หากยังมีความผิดตKอเนื่อง คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านอาจพิจารณาทํา
ภาคทัณฑ และรายงานตKอต$นสังกัดตาม พรบ.ข$าราชการพลเรือน รวมถึงรายงานคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินของแพทยสภา เพื่อบันทึกไว$เปNนหลักฐาน
๔. หากยังมีความผิดตKอเนื่องจนโดนภาคทัณฑมากกวKา ๒ ครั้งตKอระยะเวลาการฝกอบรม หรือ
เปNนความผิดร$ายแรง คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$าน อาจมีมติพิจารณาให$ลาออกจากการ
ฝกอบรม โดยแจ$งให$ผู$อํานวยการโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร
ฉุกเฉินทราบ
ข. ปgญหาด$านเวชจริยธรรมและศีลธรรม
แพทยประจําบ$านต$องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหKงวิชาชีพเวชกรรม ตามพรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๒๕ และ ข$อบังคับแพทยสภา วKาด$วยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ อยKางเครKงครัด
เข$าใจในหลักการของเวชจริยศาสตร และสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของเวชจริยศาสตรอยKางถูกต$อง เชKน การ
เคารพในการตัดสินใจของผู$ปWวยและญาติ การรักษาความลับของผู$ปWวย การไมKกKอให$เกิดผลร$ายตKอผู$ปWวย มี
ความปรารถนาดีที่จะให$ผู$ปWวยได$รับประโยชนจากการรักษามีความเปNนกลางและปฏิบัติตามกฎหมายทางเวช
กรรม แพทยประจําบ$านห$ามมิให$ทําผิดกฎหมายบ$านเมือง กระทําการอันขัดตKอศีลธรรมอันดี ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และบรรทัดฐานทางสังคม ยกตัวอยKางเชKน การผิดกฎหมายอาญา ลักทรัพย ชKอโกง ทะเลาะวิวาท ทํา
ร$ายรKางกาย ชู$สาว เปNนต$น
หากแพทยประจําบ$านการกระทําอันไร$จรรยาบรรณ ขาดจริยธรรม ผิดกฎหมายอาญาร$ายแรง กลุKม
งานเวชศาสตรฉุกเฉินมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๑. หากเปNนความผิดลหุโทษ พิจารณาตักเตือน ไมKเกิน ๓ ครั้ง โดยมอบให$อาจารยที่ปรึกษา
ดําเนินการ หากไมKเปNนผลมอบให$หัวหน$ากลุKมงานดําเนินการ หากไมKเปNนผลมอบคณะอนุกรรมการฝกอบรม
แพทยประจําบ$านดําเนินการ
๒. หากยังมีความผิดตKอเนื่อง คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านอาจพิจารณาทํา ทัณฑ
บนตลอดการฝ#กอบรม โดยแพทยประจําบ$านต$องบันทึกเอกสารทัณฑบนไว$กับคณะอนุกรรมการฝกอบรม
แพทยประจําบ$านยืนยันวKาจะไมKทําผิดซ้ําอีก
๓. หากยังมีความผิดตKอเนื่อง คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านอาจพิจารณาทํา
ภาคทัณฑและรายงานตKอต$นสังกัดตาม พรบ.ข$าราชการพลเรือน รวมถึงรายงานคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินของแพทยสภา เพื่อบันทึกไว$เปNนหลักฐาน
๔. หากยังมีความผิดตKอเนื่องซ้ําคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$าน อาจมีมติพิจารณาให$
ออกจากการฝกอบรม
๕. หากเปNนความผิดด$านจริยธรรมอยKางร$ายแรงตามข$อบังคับแพทยสภา วKาด$วยการรักษา
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และได$รับคําวินิจฉัยชี้ขาดจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหKง
๓๙

วิชาชีพเวชกรรมให$พักใช$ใบอนุญาตหรือ เพิกถอนใบอนุญาต หรือความผิดตามประมวลกฏหมายอาญาฯ และ
ได$รับคําตัดสินต$องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบด$วยกฎหมายให$จําคุกในคดีที่
คณะกรรมการแพทยสภาเห็นวKาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหKงวิชาชีพ ตามมาตรา ๑๑ แหKง พรบ.
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ให$ผู$เข$ารับการฝกอบรมดังกลKาวขาดคุณสมบัติในการเปNนผู$ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม และให$ออกจากการฝกอบรมทันทีทีได$รับคําวินิจฉัยชี้ขาด
ค. การสิ้นสุดการฝกอบรมของแพทยประจําบ$าน ให$เปNนไปตามมติของคณะอนุกรรมการฝกอบรม
แพทยประจําบ$านสาขาเวขศาสตรฉุกเฉิน โดยแจ$งให$ผู$อํานวยการโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินของแพทยสภาทราบ
๖.๕.๑๑. การทําภาคทัณฑ
ดําเนินการโดยให$แพทยประจําบ$านปฏิบัติงานในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน ใน
ความดูแลของคณาจารยประจํากลุKมงานอยKางใกล$ชิด กําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดการประเมินตามโทษที่
แพทยประจําบ$านกระทําความผิดไว$เปNนลายลักษณอักษร
ระยะเวลาทําภาคฑัณฑ
กรณีการปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ กําหนดระยะในการทําภาคทัณฑ ไมเกิน ๒ ครั้งตอ
ระยะเวลาการฝ#กอบรม ครั้งละไมเกิน ๓ เดือน
กรณีปgญหาด$านเวชจริยธรรมและศีลธรรม กําหนดระยะในการทําภาคทัณฑ ไมเกิน ๖ เดือน
ทั้งนี้ระหวKางระยะเวลาทําภาคทัณฑให$ถือวKา ระยะเวลาดังกลKาวไมKใชKระยะเวลาการฝกอบรมตาม
หลักสูตร หากระยะเวลาการฝกอบรมไมKครบตามเกณฑในข$อ ๔.๕ อาจสKงผลให$ไมKมีสิทธิ์เข$ารับการประเมิน
เพื่อวุฒิบัตรฯ โดยเมื่อหมดภาคทัณฑแพทยประจําบ$านต$องปฏิบัติงานตKอจนครบตามระยะเวลาที่กําหนดไว$ใน
หลักสูตรจึงจะมีสิทธิ์
๖.๕.๑๒. การตอสัญญาลาศึกษาตอ
สืบเนื่องจากผลของภาคทัณฑ แพทยประจําบ$านจะจบการฝกอบรมช$ากวKาที่กําหนดไว$ ในสัญญาลา
ศึกษาตKอตามระเบียบ กพ. วKาด$วย การลาศึกษาตKอของข$าราชการ หรือระเบียบอื่นของต$นสังกัดของแพทย
ประจําบ$านนั้นๆแพทยประจําบ$าน ต%อง ดําเนินการตKอสัญญาลาศึกษาตKอกับต$นสังกัดเพื่อดําเนินการฝกอบรม
ตKอเนื่องที่โรงพยาบาลขอนแกKนตามจํานวนเวลาที่ทําภาคทัณฑให$ครบถ$วนหากไมKมีต$นสังกัด แพทยประจําบ$าน
ต$องดําเนินการตKอสัญญาจ$างกับโรงพยาบาลขอนแกKนตามระยะเวลาที่ต$องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากการโดน
๖.๕.๑๓. การยื่นอุทธรณผลการตัดสิน
กรณีแพทยประจําบ$านมีข$อสงสัยในการตัดสินโทษตKางๆของคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขา
เวชศาสตรฉุกเฉิน ตามที่กําหนดไว$ในหลักสูตร สามารถยื่นเอกสารอุทธรณผลการตัดสินตามขั้นตอนใน
ภาคผนวก **
๖.๖ การวัดและประเมินผล
๖.๖.๑. นโยบายการวัดและประเมินผล
ตามเกณฑมาตรฐานการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
แบKงออกตามระดับสมรรถนะ (Competency based) โดยแบKงแพทยประจําบ$านออกเปNนระดับชั้น ๓
ระดับชั้น
๔๐

ระดับชั้น หมายถึง ระดับของเปjาประสงคหลักในแตKละระดับของแพทยประจําบ$าน (Milestones)
แบKงออกเปNน ๖ มิติ ตามผลลัพธของการฝกอบรม แสดงดังตารางที่ ๒ รายละเอียดตามภาคผนวก ก.
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงระดับของเปjาประสงคหลักในแตKละระดับของแพทยประจําบ$าน (Milestones) ตาม
ผลลัพธของการฝกอบรม
สมรรถนะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

PC

ให$การดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินได$ในกรณีที่มีความ
ซับซ$อนไมKมาก สามารถบริหาร จัดการ
ผู$ปWวยอยKางเหมาะสมได$เปNนรายๆทํา
หัตถการภายใต$การควบคุมของแพทยที่มี
ประสบการณสูงกวKา เปNนต$น

ให$การดูแลผู$ปWวยที่มีความซับซ$อนมาก
ขึ้น สามารถบริหารจัดการห$องฉุกเฉินได$
ทําหัตถการที่พบบKอยได$อยKาง
คลKองแคลKว เปNนผูน$ ําในการชKวยกู$ชีพ
เปNนต$น

ให$การดูแลผู$ปWวยที่มีความซับซ$อนมาก และไมK
พบบKอยด$วยตนเอง บริหารจัดการปgญหาที่มี
ความซับซ$อนได$ วางแผนการรักษา จําหนKาย
ผู$ปWวยได$เปNนอยKางดี รวมทั้งสามารถควบคุม
ดูแลแพทยประจําบ$านชั้นปaอื่นได$ เปNนต$น

MK

ความรู$พื้นฐานและประยุกตทางวิทยาศาสตร
การแพทยด$านเวชศาสตรฉุกเฉิน

ความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉินทัว่ ไป

ความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉินตKอยอด

ICS

มีทกั ษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธที่
ดีทั่วไป

ทักษะการสื่อสารกับผู$ปWวยและญาติ และ
ทักษะในการสKงตKอข$อมูล

ทักษะถKายทอดความรู$ และมีทักษะในการ
แก$ไขปgญหาที่เกิดจากการสือ่ สาร

PBLI

มีความรับผิดชอบ มีทกั ษะในการค$นหา
ข$อมูลทางวิชาการ

นําเสนอข$อมูล วิเคราะหคุณภาพของข$อมูลทาง
วิชาการ และสามารถให$ความเห็นสะท$อน

วิเคราะหข$อมูล และปริมาณคุณภาพของ
ข$อมูลทางปgญหาที่เกิดจากการสื่อสาร

PROF

มีความเข$าใจแนวคิดจริยธรรมทาง
การแพทยปฏิบัติตKอผู$ปWวยด$วยความเทKา
เทียมและเคารพ

ตัดสินใจบนพื้นฐานทางจริยธรรม รักษา
มาตรฐานการดูแลผู$ปWวยให$ดีที่สุด

ประยุกตใช$หลักฐานข$อมูลอยKางผู$มีความรู$
ความชํานาญ ปjองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ตระหนักเรื่องความเสี่ยง และสามารถบันทึกเวช
ระเบียนได$อยKางเหมาะสม

เข$าใจและประยุกตใช$การวิเคราะหความ
คุ$มคKาในการดูแลรักษาผู$ปWวย

มีสKวนรKวมในกิจกรรมคุณภาพ
ประสานงานได$อยKางเหมาะสม

ระดับSBM
ชั้นของ

แพทยประจําบ%าน
แพทยประจําบ%านระดับชั้นที่ ๑ หมายถึง แพทยที่ผKานการคัดเลือกเข$ารับการฝกอบรมเปNนแพทย
ประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน มีหน$าที่ศึกษาค$นคว$าและพัฒนาตนเองให$มีสมรรถนะตามเปjาประสงคหลัก
ในระดับที่ ๑
แพทยประจําบ%านระดับชั้นที่ ๒ หมายถึง แพทยประจําบ$านที่ผKานเปjาประสงคหลักในแตKละระดับ
อยKางน$อยตามเกณฑในระดับที่ ๑ ทั้ง ๖ มิติ มีหน$าที่ศึกษาค$นคว$า และพัฒนาตนเองให$มีสมรรถนะตาม
เปjาประสงคหลักในระดับที่ ๒
แพทยประจําบ%านระดับชั้นที่ ๓ หมายถึง แพทยประจําบ$านที่ผKานเปjาประสงคหลักในแตKละระดับ
อยKางน$อยตามเกณฑในระดับที่ ๒ ทั้ง ๖ มิติ มีหน$าที่ศึกษาค$นคว$า และพัฒนาตนเองให$มีสมรรถนะตาม
เปjาประสงคหลัก ในระดับที่ ๓ เพื่อให$มีสิทธิ์เข$ารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินของแพทยสภา
แตKละระดับชั้น มีระยะเวลาในการฝกอบรมอยKางน$อย ๑ ปaการฝกอบรม ถ$าในชKวงเวลา ๑ ปaการ
ฝกอบรม ไมKผKานการประเมินตามเปjาประสงคหลักในแตKละระดับครบทั้ง ๖ มิติ คณะกรรมการฝกอบรมแพทย
ประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน อาจพิจารณาให$ไมKเลื่อนระดับชั้นที่สูงขึ้น แพทย
๔๑

ประจําบ$านดังกลKาวจําเปNนต$องพัฒนาสมรรถนะของตนให$สูงขึ้น จึงจะผKานระดับชั้น และได$รับสิทธิ์ในการรับ
การฝกอบรมที่สูงขึ้นในระดับถัดไป
มีการแจ$งกระบวนการการวัดและประเมินผลให$ผู$เข$ารับการฝกอบรมได$รับทราบ โดยสามารถ
ตรวจสอบและอุทธรณได$เมื่อต$องการ
การวัดและประเมินผลผู$เข$ารับการฝกอบรม ประกอบด$วย
๖.๖.๒. การวัดและประเมินผลระหวางการฝ#กอบรมและการเลื่อนชั้นปw
การประเมินการเลื่อนชั้นปw
กระบวนการเลื่อนระดับชั้น ใช$เกณฑการประเมินระดับความกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได$
(Entrustable professional activities) รายละเอียดตามภาคผนวก ก. และเปjาประสงคหลักในแตKละระดับ
(Milestone) โดยจะมีการประเมินหลายวิธี และมีห$วงระยะเวลาการประเมิน ทุก ๓ เดือน อาจารยที่ปรึกษามี
หน$าที่สรุปผลการประเมินเปjาประสงคหลักในแตKละระดับทั้ง ๖ มิติ นําเสนอตKอคณะกรรมการฝกอบรมแพทย
ประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน กKอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของทุกปa เมื่อ
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน มีมติเห็นชอบให$แพทย
ประจําบ$านผKานการประเมินครบทั้ง ๖ มิติ กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนจะดําเนินการทํา
หนังสือแจ$งตKอคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน เพื่อแจ$งแพทยสภาตKอไป
กรณีมีมติให$แพทยประจําบ$านที่เข$ารับการฝกอบรมไมKผKานการเลื่อนระดับชั้น จะสKงผลดังตKอไปนี้
แพทยประจําบ%านที่ยังไมผานระดับชั้น(ไมวาระดับชั้นใด) จะต$องชะลอการเลื่อนระดับชั้น และปฏิบัติงานใน
แผนกเวชกรรมฉุกเฉินตKอไปกKอนเปNนระยะเวลาไมKเกิน ๑๒ สัปดาห แตKยังถือเปNนสKวนหนึ่งของระยะเวลา
ฝกอบรม เพื่อให$ได$รับการดูแลของคณาจารยประจํากลุKมงานอยKางใกล$ชิดเพื่อการพัฒนา และทําการประเมิน
สมรรถนะที่ยังไมKผKานตามระดับที่กําหนดไว$ซ้ําในรอบถัดไป ไมKสามารถข$ามไปเลือกหมุนเวียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข$องตามที่กําหนดไว$ในแตKละระดับชั้น
แพทยประจําบ%าน ต%อง ผานระดับชั้นที่ ๑ จึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกการหมุนเวียนในการปฏิบัติ
รายวิชาบังคับเลือกของชั้นปaที่๒ การปฏิบัติการฝกอบรมด$านอํานวยการฉุกเฉินการแพทย และรายวิชาเลือก
เสรี
แพทยประจําบ%าน ต%อง ผานระดับชั้นที่ ๒ จึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกการหมุนเวียน และได$รับการสKง
เข$ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตรฉุกเฉิน
ในภาคทฤษฎี หากไมKสามารถผKานระดับได$ทันเวลาสอบ แพทยประจําบ$านคนนั้น ต$องรอเข$ารับการสอบ
ประเมินในปaถัดไป
แพทยประจําบ%าน ต%อง ผานระดับชั้นที่ ๓ กKอนจึงถือวKา ผKานการฝกอบรมตามหลักสูตร และได$รับ
การสKงเข$ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร
ฉุกเฉิน ในภาคปฏิบัติหากแพทยประจําบ$าน ถูกประเมินให$ชะลอการเลื่อนระดับชั้น และสKงผลให$ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานและฝกอบรมตามหลักสูตรนานกวKาระยะเวลาขั้นตํ่าของการฝกอบรม (๓ ปa)
การประเมินระหวางการฝ#กอบรม
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน จัดให$มีการประเมินผู$เข$ารับการฝกอบรมระหวKาง
การฝกอบรม ครอบคลุมทั้งด$านความรู$ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ในมิติตKางๆ ดังนี้
มิติที่ ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่ อฝส.กําหนด (ภาคผนวก ก.)
๔๒

Entrustable Performance Activities (EPA) คือ กิจกรรมที่ผู$จะประกอบอาชีพเปNนแพทย
ฉุกเฉินทุกคนต$องทําได$ด$วยตนเองอยKางถูกต$องและมีความปลอดภัยตKอผู$ปWวย ซึ่งแพทยประจําบ$านทุกคนต$อง
แสดงให$เห็นวKาสามารถทําได$ด$วยตนเองในระหวKางการฝกอบรมดังนี้
EPA 1 การดูแลผู%ปiวยฉุกเฉิน
วัตถุประสงค เปNนการประเมินความสามารถในการดูแลผู$ปWวย ความรู$ ทักษะระหวKางบุคคลและการสื่อสาร
การเรียนรู$จากการปฏิบัติและพัฒนาตนเอง ความเปNนมืออาชีพ
วิธีการ แพทยประจําบ$านมีหน$าที่รับผิดชอบในการขอรับการประเมินจากอาจารย โดยใช$แบบประเมิน EPA1
วิธีการปฏิบัติ ประเมินจากการปฏิบัติงาน และการดูแลคนไข$ในชีวิตประจําวัน โดยผKานการประเมินตามที่
วิทยาลัยฯกําหนด
เกณฑการประเมิน ประเมินสมรรถนะของแพทยประจําบ$าน วKาเปNนไปตามเปjาประสงคในแตKละระดับหรือไมK
โดยแพทยประจําบ$านในแตKละระดับ ต$องบรรลุระดับความสําเร็จตามระดับที่กําหนดไว$ จึงจะผKานการประเมิน
ในแตKละระดับ หากมีแพทยประจําบ$าน ไมผาน การประเมินให$อาจารยทําการประเมินซ้ํา จนกวKาจะผKานตาม
เกณฑ
EPA 2 การนําเสนอผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู%ปiวย
วัตถุประสงค เปNนการประเมินความสามารถในการค$นคว$าหาความรู$ด$วยตนเอง (SDL) ประเมินทักษะการอKาน
งานวิจัย ทักษะการตัดสินใจทางคลินิก และฝกการสื่อสารให$บริการทางวิชาการตKอบุคคลอื่น
วิธีการ ประเมินโดยอาจารยผู$ควบคุมการนําเสนอทางวิชาการ
วิธีการปฏิบัติ แพทยประจําบ$านที่มีความรับผิดชอบในการนําเสนอทางวิชาการ จะต$องได$รับการ
ประเมินการนําเสนอผลงานทางวิขาการตามเกณฑที่กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินกําหนด เพื่อให$คําแนะนําในจุด
ที่ต$องการการพัฒนาและเสริมเนื้อหาด$านความรู$
เกณฑการประเมิน
แพทยประจําบ$านแตKละคนต$องผKานการประเมินจากอาจารยผู$ควบคุมการนําเสนอ โดยเฉลี่ยอยูKในระดับ”ดี”
ขึ้นไป ตามเกณฑวิทยาลัยฯ หากมีแพทยประจําบ$าน ไมผาน การประเมินตามที่กําหนดไว$ ให$แพทยประจํา
บ$านดังกลKาวดําเนินการเตรียมการนําเสนอทางวิชาการแก$ไขภายใน ๓๐ วัน
EPA 3 การบันทึกเวชระเบียน
วัตถุประสงค เพื่อประเมินการบันทึกข$อมูล ทั้งในแงKของการซักประวัติ ตรวจรKางกาย และการแปลผลการ
ตรวจเพิ่มเติมทางห$องปฏิบัติการ รวมถึงการรักษาและให$คําแนะนําแกKผู$ปWวย
วิธีการ อาจารยประเมิน โดยใช$แบบประเมินตามที่วิทยาลัยกําหนด
วิธีการปฏิบัติ สุKมตรวจเวชระเบียนทุก ๓ เดือน
เกณฑการประเมิน ประเมินตามเปjาประสงคหลักในแตKละระดับ โดยแพทยประจําบ$านในแตKละระดับ ต$อง
บรรลุระดับความสําเร็จตามระดับที่กําหนดไว$ จึงจะผKานการประเมินในแตKละระดับ หากมีแพทยประจําบ$าน
ไมผาน การประเมิน ให$อาจารยที่ปรึกษาให$คําแนะนําเพื่อการพัฒนา และทําการประเมินซ้ําในรอบถัดไป
จนกวKาจะผKานตามเกณฑ
EPA 4 ทักษะการทําหัตถการตางๆ ซึ่งประเมินโดย direct observation of procedural skills
วัตถุประสงค เพื่อประเมินการปฏิบัติงานในสถานการณจริง บนพื้นฐานของการเรียนรู$รKวมกับการปฏิบัติงาน
จริง(experiental learning)
วิธีการ โดยให$อาจารยสังเกตการทําหัตถการตามเกณฑหลักสูตรฯ โดยดูจากขั้นตอนการประเมินผู$ปWวย การ
ระบุข$อบKงชี้ ข$อบKงห$าม ในการทําหัตถการ การเตรียมผู$ปWวย การเตรียมอุปกรณ การปฏิบัติการทําหัตถการ
๔๓

การติดตามและการประเมินผลหลังทําหัตถการ ตลอดจนการสอนให$แพทยประจําบ$านรุKนหลังปฏิบัติหัตถการ
ได$
วิธีการปฏิบัติ ขณะปฏิบัติงานแพทยประจําบ$านจะได$รับการประเมินจากการสังเกตในสถานการณจริงโดย
อาจารยผู$ดูแลประจําเวร ในหัวข$อ ดังตKอไปนี้
DOPS 1 Rapid sequence intubation
DOPS 2 Central venous Catheter insertion
DOPS 3 Point of care Ultrasonography
DOPS 4 CPR team leader
เกณฑการประเมิน ประเมินตามเปjาประสงคหลักในแตKละระดับ โดยแพทยประจําบ$านในแตKละระดับ ต$อง
บรรลุระดับความสําเร็จตามระดับที่กําหนดไว$ จึงจะผKานการประเมิน หากมีแพทยประจําบ$าน ไมผาน การ
ประเมิน ให$อาจารยที่ปรึกษาให$คําแนะนําเพื่อการพัฒนา และทําการประเมินซ้ําในรอบถัดไป จนกวKาจะผKาน
ตามเกณฑ
มิติที่ ๒ การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยสถาบัน (ผKาน/ไมKผKาน)
รายงานจากการบันทึกผลงาน Portfolio
วัตถุประสงค เพื่อรวบรวมหลักฐาน รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานของแพทยประจําบ$าน และใช$ในการ
ประเมินขอบเขตความรู$ที่แพทยประจําบ$านได$ดําเนินการศึกษามา
วิธีการ แพทยประจําบ$านจะได$รับแฟjมบันทึกผลงาน (portfolio) ของแตKละคน เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงาน
รายงานที่จัดทําผลการประเมินปjอนกลับ
เกณฑการประเมิน รายงานการปฏิบัติงานในและนอกกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ถือ
เปNนสKวนหนึ่งของการประเมินความรู$ระหวKางการฝกปฏิบัติงานในแผนกอื่นๆในวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก
เสรีอยKางเหมาะสม หากมีแพทยประจําบ$าน ไมผาน การประเมินจากกลุKมงานอื่นๆ ให$มีการพิจารณาการ
ทํางานซ้ําในรายวิชานั้นๆ กKอนเลื่อนในระดับชั้นปaถัดไป
การทดสอบภาคทฤษฏีโดยใช%ข%อสอบปรนัย ๕ ตัวเลือก (Multiple choices question : MCQ)
วัตถุประสงค เพื่อทดสอบความรู$ภาคทฤษฎีด$านเวชศาสตรฉุกเฉิน (Medical knowledge) ของแพทยประจํา
บ$านอันเปNนสมรรถนะสําคัญของการเปNนแพทยฉุกเฉิน
วิธีการ ทดสอบโดยใช$ข$อสอบปรนัย ๕ ตัวเลือก (Multiple choices question : MCQ) โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมความรู$ทั้งด$านความรู$วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานประยุกต ความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉินทั่วไป
และความรู$ด$านเวชศาสตรฉุกเฉินตKอยอด
วิธีการปฏิบัติ แพทยประจําบ$านต$องมีการสอบประเมินระหวKางการฝกอบรม โดยมีการสอบประเมินปaละ ๑
ครั้ง ซึ่งจัดโดยกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
เกณฑการประเมิน
แพทยประจําบ$าน ต$องได$คะแนนไมKต่ํากวKาร$อยละ ๕๐ หากมีแพทยประจําบ$าน ไมผาน การสอบตามที่กําหนด
ไว$ ให$แพทยประจําบ$านดังกลKาวดําเนินการสอบแก$อีก ๒ ครั้ง หลังทราบผลคะแนนภายใน ๑๕ วัน โดยให$
อาจารยที่ปรึกษาสอบถามปgญหาและหาแนวทางแก$ไขรKวมกัน หากยังไมKผKานซํ้า ให$กรรมการฝกอบรมแพทย
ประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินพิจารณาให$ชะลอการเลื่อนระดับชั้น และจัดสอบแก$อีกครั้งภายใน
ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห
๔๔

แนวทางในการพัฒนา กระบวนการประเมินวิธีนี้ อาจเปลี่ยนเปNนการประเมินโดยใช$ Progress test โดยการ
นําข$อสอบปริมาณมากพอ มาใช$ในการสุKมสอบเปNนระยะๆ มีการคํานวณความยากงKายของข$อสอบให$ตรงกัน
เพื่อให$แพทยประจําบ$านสามารถพิจารณาผลการฝกอบรมด$านความรู$ของตนเองได$
มิติที่ ๓ การรายงานประสบการณการทําหัตถการตKางๆ: E-logbook (www.tcep.or.th)
การบันทึกหัตถการ (logbook)
วัตถุประสงค เพื่อบันทึกการทําหัตถการของแพทยประจําบ$าน เปNนการประเมินวKา แพทยประจําบ$านได$ทํา
หัตถการที่สําคัญครบถ$วน
วิธีการ ลงข$อมูลผKานระบบ E-logbook ของวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย http://www.tcep.or.th
วิธีการปฏิบัติ แพทยประจําบ$านทุกคน ต$องรับผิดชอบบันทึกหัตถการลงใน e-logbook ตามที่คณะกรรมการ
ฝกอบรมฯสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินของแพทยสภากําหนด เนื่องจากเปNนสKวนหนึ่งของการฝกอบรมตามหลักสูตร
ฯ โดยต$องมีจํานวนการทําหัตถการอยKางน$อยตามที่หลักสูตรกําหนด หากไมKครบอาจสKงผลตKอการพิจารณาการ
ประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
มิติที่ ๔ การรายงานความก$าวหน$างานวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อการรายงานความก$าวหน$างานวิจัย ให$คําปรึกษา เกี่ยวกับงานวิจัย
วิธีการ จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อติดตามความก$าวหน$างานวิจัย ๒ ครั้งตKอเดือน
วิธีการปฏิบัติ
แพทยประจําบ$านปaที่๑ ต$องได$หัวข$อวิจัยที่ผKายการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา ภายใน ๓๑
ธันวาคม ในปaการศึกษานั้น
แพทยประจําบ$านปaที่๒ ต$องได$รายงายเสนอโครงรKางวิจัย ภายใน ๓๑ ธันวาคม ในปaการศึกษานั้น
แพทยประจําบ$านปaที่๓ ต$องได$งานวิจัยฉบับสมบูรณ ภายใน ๓๑ ธันวาคม ในปaการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน แพทยประจําบ$านแตKละชั้นปa ต$อง รายงายความก$าวหน$างานวิจัย ให$ได$ตรงตามเกณฑที่
กําหนด ในแตKละชั้นปa หากไมKสามารถทําตามที่กําหนด ให$คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$าน สาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉิน พิจารณาชะลอการเลื่อนระดับชั้น
มิติที่ ๕ การประเมินสมรรถนะด$าน professionalism และ interpersonal and
communication skills โดยอาจารยและผู$รKวมงาน
ผลการปฏิบัติงานการดูแลผู%ปiวยจากอาจารย แพทยผู%รวมงานและพยาบาล (๓๖๐ degree evaluation)
วัตถุประสงค เพื่อเปNนการประเมินการปฏิบัติงานการดูแลผู$ปWวยโดยภาพรวม รวมถึงเจตคติ การทํางานเปNนทีม
การสื่อสาร ในจุดที่อาจารยไมKสามารถเข$าไปติดตามดูแลได$ โดยมีผู$มีสKวนเกี่ยวข$องเข$ารKวมประเมินครบทุกมิติ
เพื่อให$การประเมินการปฏิบัติงานมีความเที่ยงตรงและแมKนยํา ปราศจากความลําเอียง
วิธีการ กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ดําเนินการให$แพทยประจําบ$านที่ปฏิบัติงานได$รับการ
ประเมินโดย
ก. อาจารยผู$ดูแล อาจารยที่ปรึกษา และ หัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน
ข. แพทยผู$รKวมงาน ทั้งแพทยประจําบ$านรุKนน$อง รุKนพี่ หรือรุKนเดียวกัน แพทยประจําบ$านแผนกอื่นๆ
๔๕

ค. พยาบาลแผนกฉุกเฉิน
ง. ผู$ปWวยที่ได$รับการบริบาล
ฉ. ตัวแพทยประจําบ$านเอง
โดยใช$แบบประเมิน ซึ่งมีเกณฑการประเมินประกอบด$วย ความรู$ ทักษะการวินิจฉัยปgญหา การ
วางแผนการรักษา การทําหัตถการ ความสามารถในการถKายทอดความรู$ และการจัดการผู$ปWวยในแผนกฉุกเฉิน
ให$ได$รับการดูแลอยKางมีประสิทธิภาพ รวมถึง การประเมินเจตคติ ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ การคํานึงถึง
ผู$ปWวยเปNนศูนยกลาง ความใฝWรู$และการพัฒนาตนเอง และที่สําคัญ คือ เจตคติที่ดีตKอการเปNนแพทยฉุกเฉิน
วิธีการปฏิบัติ การประเมินแบบ ๓๖๐ องศา จะมีการประเมินอยKางน$อย ๑ ครั้ง ในสามเดือน
เกณฑการประเมิน แพทยประจําบ$านแตKละคนต$องผKานการประเมินโดยเฉลี่ยอยูKในระดับดีขึ้นไป (มากกวKาร$อย
ละ๖๐) หากมีแพทยประจําบ$าน ไมผาน การประเมินตามที่กําหนด ให$อาจารยที่ปรึกษาสอบถามปgญหาและ
หาแนวทางแก$ไขรKวมกัน และประเมินดูความก$าวหน$าในครั้งถัดไป จนกวKาจะผKานการประเมิน
มิติที่ ๖ การประเมินผลการกู$ชีพขั้นสูง
วัตถุประสงค เพื่อกระตุ$นการเรียนรู$ ฝกการปฏิบัติงาน แก$ไขข$อบกพรKองและให$คําแนะนําเพื่อนําไปใช$ในการ
ปฏิบัติจริง
วิธีการ จัดกิจกรรมวิชาการเปNนลักษณะ Simulation practice
วิธีการปฏิบัติ จัดประเมินผลการกู$ชีพขั้นสูง อยKางน$อยปaละ๑ ครั้ง
เกณฑการประเมิน เพื่อพิจารณาและประเมินสมรรถนะของแพทยประจําบ$าน ตามแบบประเมินที่กําหนด
หากไมผาน ให$ดําเนินการเตรียมการซักซ$อมการฝกปฏิบัติ และดําเนินการฝกปฏิบัติซ้ํา ในวันที่มีกิจกรรม
วิชาการในหัวข$อ Simulation จนกวKาอาจารยที่คุมกิจกรรมนั้นประเมินผKานและประเมินความก$าวหน$าในการ
สอบครั้งถัดไป
การบันทึกข%อมูลการประเมินผู%เข%ารับการฝ#กอบรมทําโดย
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ทําการบันทึกข$อมูลในสKวนที่เกี่ยวข$องตามมิติตKางๆ
ตามที่ อฝส.วฉ. กําหนด ในแตKละปaการศึกษา โดยผลการประเมินนําไปใช$ในกรณี ตKอไปนี้
๑. เพื่อเลื่อนระดับชั้นปa
๒. เพื่อใช$พิจารณาคุณสมบัติผู$เข$าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
การประเมินระหวKางการฝกอบรมโดยสม่ําเสมอและแจ$งผลให$ผู$เข$ารับการฝกอบรมรับทราบจะชKวย
ให$เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด$านตKางๆ ของผู$เข$ารับการฝกอบรมได$สมบูรณขึ้น โดยเอกสารทั้งหมดจะถูก
เก็บไว$ในรายงานจากการบันทึกผลงาน Portfolio เพื่อรวบรวมหลักฐาน รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานของ
แพทยประจําบ$าน และใช$ในการประเมินขอบเขตความรู$ที่แพทยประจําบ$านได$ดําเนินการศึกษามา

๖.๖.๓. การยื่นอุทธรณผลการประเมิน
กรณีแพทยประจําบ$านมีข$อสงสัยในการกระบวนการประเมินผลการฝกอบรม หรือการเลื่อนระดับชั้นปaของ
๔๖

คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ตามที่กําหนดไว$ในหลักสูตร สามารถยื่น
เอกสารอุทธรณผลการตัดสินตามขั้นตอน รายละเอียดตามภาคผนวก ง.
๖.๖.๔. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ
การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
(๑) คุณสมบัติผู$มีสิทธิ์เข$าสอบ
- ผKานการฝกอบรมครบตามหลักสูตร มีระยะเวลาในการฝกอบรมไมKน$อยกวKา ๑๔๔ สัปดาห
โดยแบKงเปNน
- ผKานการฝกอบรมครบตามหลักสูตร มีระยะเวลาในการฝกอบรมในแผนกฉุกเฉินไมK
น$อยกวKา ๘๐ สัปดาห
- ผKานการฝกอบรมในแผนกเวชบําบัดวิกฤตไมKน$อยกวKา ๑๖ สัปดาห
- การฝกอบรมด$านอํานวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ไมKน$อยกวKา ๘
สัปดาห
- ผKานการประเมินผลการกู$ชีพขั้นสูง ซึ่งจัดสอบโดยวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย
- ผKานการประเมินผลงานวิจัย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินงานวิจัย ของวิทยาลัยแพทย
ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย
- กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เห็นสมควรให$เข$าสอบ โดยต$องผKานการ
ประเมินตามมิติตKางๆ ตามข$อ ๖.๖.๑
(๒) เอกสารประกอบ
- เอกสารรับรองประสบการณภาคปฏิบัติจากกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
ตามที่กําหนด
- เอกสารรับรองการผKานการประเมินผลการกู$ชีพขั้นสูง
- เอกสารรับรองการผKานหลักสูตรแพทยอํานวยปฏิบัติการฉุกเฉิน
- เอกสารรับรองการผKานการตรวจงานวิจัยของแพทยประจําบ$าน
(๓) วิธีการประเมินประกอบด$วย
ก. การสอบภาคทฤษฎี ประกอบด$วยข$อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice
questions) และข$อสอบประเภทอื่นตามที่ อฝส.วฉ. ประกาศกําหนดกKอนวันสอบไมKน$อยกวKา ๖ เดือน
ข. การสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด$วยการสอบประมวลผลความรู$ ทักษะ และเจตคติทางเวช
กรรมฉุกเฉิน (comprehensive emergency clinical examinations) ด$วยการสอบสัมภาษณและหรือการ
สอบอัตนัยเพื่อประเมินผลความรู$ความชํานาญในการบริบาลเวชกรรมผู$ปWวยฉุกเฉินรายเดียวหรือหลายราย
พร$อมกัน รวมทั้งเวชจริยศาสตรและวิทยาการจัดการอันครอบคลุมความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินทั้ง ๖ ด$านหลัก ประกอบกับผลการประเมินประมวลการกู$ชีพขั้นสูง ผลการ
ประเมินการทําเวชหัตถการฉุกเฉิน และผลการประเมินการอํานวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
รวมทั้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และการสอบประเภทอื่นๆ ตามที่ อฝส.วฉ.กําหนดโดยความ
๔๗

เห็นชอบของ วฉท. แล$วรายงานให$แพทยสภาทราบ และประกาศให$ผู$ที่จะมีสิทธิเข$ารับการสอบทราบลKวงหน$า
กKอนวันสอบไมKน$อยกวKา ๖ เดือน
(๔) การจัดสอบ ให$ อฝส.วฉ. กําหนดรายละเอียดวิธีการ เงื่อนไข และกําหนดการสอบแตKละ
ภาคสKวนตามหลักเกณฑตKอไปนี้
ก. ดําเนินการสอบทั้งหมดให$แล$วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมในแตK
ละปa โดย อฝส.วฉ. อาจจัดแบKงการสอบแตKละภาคเปNนหลายสKวนหรือหลายขั้นตอนโดยความเห็นชอบของ
วฉท. ก็ได$ แล$วรายงานให$แพทยสภารับทราบ และประกาศให$ผู$ที่จะมีสิทธิเข$ารับการสอบนั้นทราบลKวงหน$า
กKอนวันสอบในสKวนหรือขั้นตอนนั้นไมKน$อยกวKา ๖ เดือน
ข. การสอบภาคทฤษฎี ให$แพทยประจําบ$าน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ที่ผKานการ
ฝกอบรม/ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินตั้งแตKครบ ๒๓ เดือนขึ้นไปเข$าสอบได$
ค. การสอบภาคปฏิบัติ ในกรณีที่มีการจัดแบKงการสอบเปNนหลายสKวน หรือหลายขั้นตอน ให$
แพทยประจําบ$าน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ที่ผKานการฝกอบรม/ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาเวชศาสตร
ฉุกเฉินเข$ารับการสอบแตKละสKวน หรือขั้นตอนดังกลKาวกKอนสิ้นสุดการฝกอบรม/ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉินครบถ$วนได$ เว$นแตKการสอบขั้นต$อนสุดท$ายนั้นต$องมีคุณสมบัติครบถ$วนตามที่กําหนด ตามข$อ
๖.๖.๒
(๕) เกณฑการตัดสิน
การสอบผKานต$องได$คะแนนอยKางน$อยเทKากับเกณฑที่ อฝส.วฉ.กําหนดทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติดังตKอไปนี้
ก. เกณฑการตัดสินการสอบผKานภาคทฤษฎี ใช$การอิงเกณฑด$วยการประเมินผลจากคKาเฉลี่ย
ของเกณฑการผKานขั้นต่ํา (minimal passing level, MPL) ของข$อสอบเปNนหลักเว$นแตK อฝส.วฉ.พิจารณาแล$ว
เห็นสมควรให$อิงกลุKม
ข. เกณฑการตัดสินภาคปฏิบัติให$ใช$อิงเกณฑคKาเฉลี่ยของเกณฑการผKานขั้นต่ํา (minimal
passing level, MPL) ซึ่ง อฝส.วฉ.อาจพิจารณาเสนอใช$คะแนนตามสัดสKวนของทุกสKวนหรือทุกขั้นตอน
รวมกัน หรือพิจารณาแยกแตKละสKวนหรือขั้นตอนก็ได$ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ วฉท. แล$วรายงานให$แพทย
สภาทราบ และประกาศให$ผู$จะมีสิทธิข$ารับการสอบนั้นทราบลKวงหน$ากKอนวันสอบในสKวนแรกหรือขั้นตอนแรก
ไมKน$อยกวKา ๖ เดือน
ค. การสอบภาคทฤษฎี และการสอบภาคปฏิบัติเมื่อสอบผKานแตKละภาคมีสิทธิเก็บผลการสอบ
ไว$ใช$ได$อีกสามปa หากสอบผKานได$ไมKครบตามกําหนดในอีกสามปaต$องสอบใหมK

๔๘

๗. การรับและคัดเลือกผู%เข%ารับการฝ#กอบรม
๗.๑ คุณสมบัติของผู%เข%ารับการฝ#กอบรม
คุณสมบัติทั่วไป
เปNนผู$ได$รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
ลักษณะต%องห%าม
๑. เปNนคนไร$ความสามารถหรือเสมือนไร$ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟg™นเฟ•อนไมKสมประกอบ
หรือเปNนโรคติดตKอร$ายแรงที่อาจสKงผลกระทบตKอการฝกอบรมตามกฎ กพ. วKาด$วยโรค พ.ศ.2553
๒. เปNนผู$อยูKในระหวKางถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให$ออกจากราชการ หรือออกจากงาน
ตามกฎหมาย ข$อบังคับ หรือ ระเบียบอื่น
๓. เปNนผู$มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพรKองทางศีลธรรมอันดีจนเปNนที่รังเกียจของสังคม
๔. เปNนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งให$เปNนบุคคลล$มละลาย
๕. เปNนบุคคลผู$เคยจําคุกด$วยคําพิพากษาถึงที่สุดให$จําคุก เว$นเปNนโทษสําหรับความผิดที่ได$กระทําโดย
ประมาทหรือเปNนความผิดลหุโทษ
๖. เปNนผู$เคยถูกสั่งลงโทษวินัยร$ายแรง หรือถูกให$ออก ปลดออก หรือให$ออกจากราชการ หรือจาก
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนKวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
๗. เปNนผู$เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข$าปฏิบัติงานหรือฝกอบรม
คุณสมบัติเฉพาะ
๑. ผKานการปฏิบัติงานและได$รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา
หรืออยูKระหวKางการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะและมีหนังสือรับรองวKาจะผKานการปฏิบัติงานและ
ได$รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะกKอนวันเปƒดการฝกอบรม
๒. ได$รับอนุมัติจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให$เข$ารับการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขา
เวชศาสตรฉุกเฉินโดยมีต$นสังกัดในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีหนังสือรับรองการรับเปNนต$น
สังกัดจากสถานพยาบาลที่เปNนหนKวยงานของรัฐ หรือ กรณีไมKมีต$นสังกัด ต$องมีหนังสือยืนยันการปลอดภาระใช$
ทุน
๗.๒ จํานวนผู%เข%ารับการฝ#กอบรม
ในปa พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนผKานการประเมินศักยภาพในการ
รับแพทยประจําบ$านและแพทยพี่เลี้ยงสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินได$ไมKเกิน ๘ คนตKอปaการฝกอบรม โดยมีอาจารย
ผู$ให$การฝกอบรมเต็มเวลา ๑๒ คน ซึ่งมีปริมาณงานบริการของสาขาที่ให$การฝกอบรมตามที่ระบุไว$ในเกณฑ
เฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรม
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนดําเนินการรับฝกอบรมแพทยประจําบ$านและแพทย
พี่เลี้ยงจํานวนไมKเกินกวKาจํานวนที่ได$รับการอนุมัติจากแพทยสภาโดยผKานการพิจารณาและรับรองจาก
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ขอนแกKนโดยคํานึงถึงแผนยุทธศาสตรการผลิตแพทยประจําบ$านของกระทรวงสาธารณสุขและศักยภาพการ
๔๙

ฝกอบรมของกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนหากมีมติให$มีการเพิ่ม/ลดจํานวนศักยภาพการ
ฝกอบรมคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนจะ
ดําเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติของแพทยสภาและวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทยรวมทั้งเสนอผลการ
ดําเนินงานตKอคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนตKอไป
ศักยภาพปrจจุบันของโรงพยาบาลขอนแกน
ตารางที่ ๓ จํานวนผู$ปWวยและจํานวนเตียงผู$ปWวยทั้งโรงพยาบาล (ข$อมูลย$อนหลัง ๓ ปa)
ห%องฉุกเฉิน
พ.ศ.

(ครั้งการตรวจ/
ปw)

ผู%ปiวยใน

ผู%ปiวยนอก
(ครั้งการตรวจ/ปw)

(ครั้งการรับไว%/
ปw)

จํานวนเตียง
จํานวน
ในหอผู%ปiวย
เตียงสามัญ เตียงพิเศษ
วิกฤต
จํานวน

๒๕๕๘

๑๑๒,๒๓๒

๗๑๕,๒๐๘

๗๘,๒๒๖

๗๓๙

๑๒๘

๔๔

๒๕๕๙

๑๑๒,๖๖๙

๗๕๗,๔๕๙

๘๑,๐๑๘

๗๓๙

๑๒๘

๔๔

๒๕๖๐

๑๑๒,๓๐๐

๗๙๖,๒๙๘

๗๙,๕๒๑

๘๕๔

๑๔๖

๖๙

ตารางที่ ๔ จํานวนผู%ปiวยและจํานวนเตียงผู%ปiวยแยกตามภาควิชา / แผนก / กอง (ข$อมูลย$อนหลัง ๓ ปa)
ลําดับ
๑

๒

๓

ภาควิชา /
แผนก / กอง
อายุรศาสตร

พ.ศ.

ผู%ปiวยนอก

ผู%ปiวยใน

จํานวน

จํานวน

(ครั้งการตรวจ

(ครั้งการรับไว%

/ปw)

/ปw)

เตียง
สามัญ

เตียง
พิเศษ

จํานวนเตียง
ในหอผู%ปiวย
วิกฤต

๒๕๕๘

๒๑๙,๙๑๑

๒๑,๑๗๙

๑๖๐

-

๘

๒๕๕๙

๒๒๕,๖๕๒

๒๒,๕๘๑

๑๖๐

-

๘

๒๕๖๐

๒๕๔,๕๕๘

๒๒,๘๘๘

๒๐๓

-

๘

๒๕๕๘

๑๒๑,๓๘๗

๑๗,๒๓๘

๒๓๗

๑๓

๒๕๕๙

๑๒๓,๙๗๔

๑๗,๑๒๗

๒๓๗

๑๓

๒๕๖๐

๑๒๑,๘๖๓

๑๖,๒๘๙

๒๔๓

๗

๒๑

กุมารเวช

๒๕๕๘

๕๐,๙๐๖

๖,๙๑๒

๙๔

๑

๑๖

ศาสตร

๒๕๕๙

๕๖,๕๖๙

๗,๕๗๒

๙๔

๑

๑๖

๒๕๖๐

๕๔,๔๙๙

๗,๒๒๓

๙๔

๐

๓๒

ศัลยศาสตร

๕๐

ลําดับ
๔

ภาควิชา /
แผนก / กอง
สูติศาสตร

พ.ศ.

ผู%ปiวยนอก

ผู%ปiวยใน

จํานวน

จํานวน

(ครั้งการตรวจ

(ครั้งการรับไว%

/ปw)

/ปw)

เตียง
สามัญ

เตียง
พิเศษ

จํานวนเตียง
ในหอผู%ปiวย
วิกฤต

๕๐

๑๐

-

๕๐

๑๐

-

๕๐

๑๐

-

๒๕๕๘
๒๕๕๙

(แมK =๕,๗๗๙)
๓๙,๙๙๐

(ลูก =๓,๙๘๔)
(รวม =
๙,๗๖๓)

สูติศาสตร

(แมK =๕,๖๐๗)

๒๕๕๘
๒๕๕๙

๓๘,๗๐๖

(ลูก =๓,๘๖๒)
(รวม =
๙,๔๖๙)
(แมK =๕,๑๕๑)

๒๕๕๘
๓๗,๘๗๗

(ลูก =๓,๔๐๕)
(รวม =
๘,๕๕๖)

๕

๖

๗

นรีเวชวิทยา

โสต ศอ
นาสิก

จักษุวิทยา

๒๕๕๘

๓๘,๗๑๗

๒,๗๘๖

๒๕

๕

-

๒๕๕๙

๓๙,๓๒๐

๓,๐๓๗

๒๕

๕

-

๒๕๖๐

๓๙,๖๑๑

๓,๐๘๕

๒๕

๕

-

๒๕๕๘

๓๓,๕๖๐/
๔๔,๔๒๘

๑,๕๓๕

๒๖

๔

๒๕๕๙

๓๔,๘๖๐/
๔๖,๒๒๖

๑,๕๐๘

๒๖

๔

๒๕๖๐

๓๕,๗๙๒/
๔๔,๘๑๘

๑,๖๑๔

๒๖

๓

๒๕๕๘

๖๔,๑๑๗

๒,๘๙๒

๒๖

๔

-

๒๕๕๙

๗๐,๐๙๕

๒,๘๘๒

๒๖

๔

-

๒๕๖๐

๗๕,๓๓๖

๒,๗๑๖

๒๖

๔

-

-

๕๑

ลําดับ
๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

ผู%ปiวยนอก

ผู%ปiวยใน

จํานวน

จํานวน

(ครั้งการตรวจ

(ครั้งการรับไว%

/ปw)

/ปw)

เตียง
สามัญ

เตียง
พิเศษ

จํานวนเตียง
ในหอผู%ปiวย
วิกฤต

๒๕๕๘

๖๕,๔๖๙

๖,๕๓๐

๙๖

-

-

๒๕๕๙

๖๖,๑๑๓

๖,๓๕๙

๙๖

-

-

๒๕๖๐

๖๘,๙๙๖

๖,๕๒๕

๑๐๔

-

-

๒๕๕๘

๑๓,๒๔๑

-

-

-

-

๒๕๕๙

๑๒,๙๗๐

-

-

-

-

๒๕๖๐

๑๖,๖๓๙

-

-

-

-

๒๕๕๘

-

-

-

-

-

๒๕๕๙

-

-

-

-

-

๒๕๖๐

-

-

-

-

-

๒๕๕๘

-

-

-

-

-

๒๕๕๙

-

-

-

-

-

๒๕๖๐

-

-

-

-

-

เวชศาสตร

๒๕๕๘

๒๑,๘๓๖

๒๙,๑๔๒

-

-

-

ฟ•‚นฟู

๒๕๕๙

๒๑,๘๕๓

๒๖,๔๘๒

-

-

-

๒๕๖๐

๒๑,๐๔๗

๒๗,๑๒๙

-

-

-

เวชศาสตร

๒๕๕๘

-

๗,๖๒๔

๒๕

๙๑

-

ครอบครัว

๒๕๕๙

-

๗,๙๓๓

๒๕

๙๑

-

๒๕๖๐

-

๖,๖๘๕

๒๕

๙๑

-

เวชศาสตร

๒๕๕๘

๑๑๒,๒๓๒

-

-

-

-

ฉุกเฉิน

๒๕๕๙

๑๑๒,๖๖๙

-

-

-

-

๒๕๖๐

๑๑๒,๓๐๐

-

-

-

-

ภาควิชา /
แผนก / กอง
ออรโธปƒดิกส

จิตเวช
ศาสตร

รังสีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

พ.ศ.

๕๒

ลําดับ
๑๕

ภาควิชา /
แผนก / กอง
รังสีรักษา

ผู%ปiวยนอก

ผู%ปiวยใน

จํานวน

จํานวน

(ครั้งการตรวจ

(ครั้งการรับไว%

/ปw)

/ปw)

เตียง
สามัญ

เตียง
พิเศษ

จํานวนเตียง
ในหอผู%ปiวย
วิกฤต

๒๕๕๘

๑๐,๕๐๒

๑,๘๐๗

๓๐

๒๘

-

๒๕๕๙

๒๓,๒๓๘

๒,๕๔๘

๓๐

๒๘

-

๒๕๖๐

๒๖,๘๑๙

๓,๙๔๐

๖๐

๒๘

-

พ.ศ.

๗.๓ หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกผู%สมัครเข%ารับการฝ#กอบรม
หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกผู$สมัครเข$ารับการฝกอบรมเปNนไปตามเกณฑตKอไปนี้
ก. ให$ความสําคัญแกKผู$มีต$นสังกัดกKอนเปNนไปตามลําดับดังนี้
๑. โรงพยาบาลในสังกัดหนKวยงานของรัฐซึ่งเปNนหรือมีศักยภาพเปNนสถาบันฝกอบรมแพทย
เฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
๒. โรงพยาบาลในสังกัดหนKวยงานของรัฐที่มีศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
๓. โรงพยาบาลหรือสถาบันที่เปNนที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
๔. โรงพยาบาลระดับรองลงมา เชKน โรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ ๗, โรงพยาบาลใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปNนต$น
ข. เกณฑการตัดสิน ใช$เกณฑในการพิจารณาแบKงออกเปNน ๓ ด$าน ดังนี้
๑. ด$านความรู$ ได$แกK
- ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี
- ผลการศึกษาในรายวิชาเวชศาสตรฉุกเฉินหรือรายวิชาที่เกี่ยวข$อง
- การตอบคําถามจากการสัมภาษณเกี่ยวกับความรู$พื้นฐานในการดูแลผู$ปWวย
ฉุกเฉินจากคณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบ$าน
๒. ด$านพฤติกรรม ประสบการณ และการมีสKวนรKวมในกิจกรรมทางสังคมได$แกK
- ข$อมูลจากหนังสือรับรอง/แนะนําผู$สมัคร
- ข$อมูลจากหนังสือแสดงประวัติสKวนบุคคล การศึกษาฝกอบรม และกิจกรรมที่
เข$ารKวม (Curriculum vitae) ของผู$สมัคร
- บุคลิกภาพ
๓. ด$านเจตคติ และการรับมือกับสถานการณฉุกเฉินเฉพาะหน$า ได$แกK
- การตอบคําถามจากการสัมภาษณจากคณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบ$าน
คณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบ%าน
คณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบ$านมีจํานวน ๑๒ คนประกอบด$วย
๕๓

(๑) ประธานกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
เปNนประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทยประจําบ$าน
(๒) กรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$าน ๑๑ คน
โดยกรรมการทุกคนต$องเปNนผู$ไมKมีสKวนได$สKวนเสียกับผู$สมัครและสามารถให$คะแนนตามเกณฑได$โดย
อิสระ
วิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือกดําเนินการโดยใช$วิธีการสอบสัมภาษณโดยใช$แบบประเมินหรือวิธีอื่นตามมติของ
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนโดยต$องประกาศให$
ผู$สมัครทราบโดยทั่วไปกKอนวันประกาศรับสมัครทั้งนี้มีการให$คะแนนตามหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกผู$สมัครเข$า
รับการฝกอบรมข$อ ก.และ ข.
การตัดสินผลการคัดเลือก
การตัดสินผลการคัดเลือกเปNนการดําเนินงานตามเกณฑที่ผKานมติเห็นชอบจากคณะกรรมการฝกอบรม
แพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนโดยตั้งอยูKบนพื้นฐานของความโปรKงใส
ตรวจสอบได$ และความเสมอภาคของผู$สมัครเข$ารับการฝกอบรม
การอุทธรณผลการคัดเลือก
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนwไมKได$กําหนดให$มีการอุทธรณผลการคัดเลือกและ
กระบวนการที่เกี่ยวข$องกับระบบและกลไกในการอุทธรณผลการคัดเลือก แตKมีกระบวนการเก็นหลักฐานผล
คะแนนและการสอบสัมภาษณ สามารถตรวจสอบได$
๗.๔ หน%าที่ของผู%เข%ารับการฝ#กอบรม
ผู$รับการฝกอบรมมีหน$าที่ดังตKอไปนี้
ก. รับผิดชอบในการศึกษาค$นคว$าความรู$ทั้งด$านวิทยาศาสตรพื้นฐาน ความรู$ด$านเวชศาสตร ความรู$
ด$านเวชกรรมฉุกเฉินทั่วไปและความรู$ด$านเวชกรรมฉุกเฉินตKอยอดที่สนใจตามหลักสูตรทั้งจากการ
บรรยายโดยอาจารยการฝกปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินการฝกอบรมเพิ่มเติมและการศึกษาด$วย
ตนเอง
ข. ตั้งมั่นฝกฝนตนเองให$มีทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหัตถการและมีทักษะในการบริบาลเวช
กรรมฉุกเฉินอยKางมีคุณภาพ
ค. รับผิดชอบในการทําการศึกษาวิจัยตามที่กําหนดไว$ในหลักสูตร
ง. รับผิดชอบงานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินตามที่ได$รับมอบหมายอยKางเต็มความสามารถ
จ. มีอัธยาศัยอันดีสามารถดําเนินการประสานงานกับแพทยตKางแผนกและทํางานเปNนทีมรKวมกับ
ผู$รKวมงานวิชาชีพอื่นได$
ฉ. สามารถถKายทอดความรู$แกKแพทยประจําบ$าน แพทยพี่เลี้ยงรุKนหลัง แพทยเพิ่มพูนทักษะ
นักศึกษาและแพทยที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินได$อยKางถูกต$อง และมีความเหมาะสม
ช. ศึกษาและเข$าใจในเวชศาสตรอิงหลักฐานประจักษ (Evident based medicine) และสามารถนํา
เวชศาสตรอิงหลักฐานประจักษมาใช$ในการให$บริบาลผู$ปWวยได$อยKางเหมาะสม
ซ. ศึกษาและเข$าใจและรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข$อบังคับของกลุKมงานเวชศาสตร
ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนกระทรวงสาธารณสุขและวินัยข$าราชการ
๕๔

ฌ. มีจรรยาบรรณประพฤติตัวอยูKในศีลธรรมอันดีปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรทัดฐาน
ทางสังคม
ญ. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของระบบ (System-based practice) ทั้งงานคุณภาพความปลอดภัยของ
ผู$ปWวยการจัดการแผนกฉุกเฉินการจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินทั้งภาวะปกติและภัยพิบัติ
๗.๕ สิทธิของผู%เข%ารับการฝ#กอบรม
ผู$รับการฝกอบรมมีสิทธิดังตKอไปนี้
ก. ได$รับคKาตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบโรงพยาบาลขอนแกKนและได$รับเงินเดือนตาม
ระเบียบ กพ. รวมถึงสวัสดิการตKางๆตามประกาศก.พ. กรณีไมKมีต$นสังกัดให$ได$รับคKาตอบแทนตาม
สัญญาจ$างที่ทําไว$กับโรงพยาบาลขอนแกKน
ข. ได$รับสิทธิ์ในการเข$าถึงระบบฐานข$อมูลด$านเวชกรรมของโรงพยาบาลเพื่อใช$ในการปฏิบัติงานด$าน
เวชกรรมในโรงพยาบาลขอนแกKน
ค. ได$รับสิทธิ์ให$ปฏิบัติงานไมKเกินกวKาเวลาที่ระบุไว$ในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑
ง. ได$รับสิทธิ์ในการลาเพื่อเข$ารับการฝกอบรมระยะสั้นเพิ่มเติมตามความสนใจ โดยไมKสKงผลกระทบ
ตKอการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบตามระเบียบโรงพยาบาลขอนแกKนวKาด$วยการลาฝกอบรม
จ. ได$รับสิทธิ์ในการเข$ารKวมกิจกรรมสันทนาการตKางๆของกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินหรือของ
โรงพยาบาลขอนแกKน โดยไมKสKงผลกระทบตKอการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบตามระเบียบ
โรงพยาบาลขอนแกKน
ฉ. ได$รับสวัสดิการที่พักอาศัยภายในโรงพยาบาลขอนแกKนตามระเบียบโรงพยาบาลขอนแกKนวKาด$วยที่
พักอาศัย
ช. ได$รับสิทธิ์ในการเข$าใช$ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล
ขอนแกKน เชKนห$องสมุดการเข$าใช$ระบบอินเตอรเน็ตการเข$าถึงฐานข$อมูลทางวิชาการของ
โรงพยาบาลขอนแกKน
ซ. ได$รับสิทธิ์ในการลาตามข$อ ๖.๕.๙. การโอนย$ายและการลาออก ตามรายละเอียดข$อการโอนย$าย
ผู$เข$ารับการฝกอบรม และการลาออกจากการฝกอบรม
๗.๖ การโอนย%ายผู%เข%ารับการฝ#กอบรม
๗.๖.๑. การโอนย%ายเข%า
การโอนย$ายแพทยประจําบ$านเข$ารับการฝกอบรมในโรงพยาบาลขอนแกKนจะกระทําได$ก็ตKอเมื่อ
จํานวนแพทยประจําบ$านในระดับชั้นนั้นยังไมKเกินจํานวนที่ได$รับอนุมัติจากแพทยสภา
ก. การโอนย%ายการฝ#กอบรมจากสถาบันฝ#กอบรมอื่น ให$ดําเนินการดังตKอไปนี้
(๑) แพทยประจําบ$านติดตKอสอบถามและแจ$งความจํานงขอโอนย$ายการฝกอบรมที่กลุKมงาน
เวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน และชี้แจงเหตุผลในการขอโอนย$ายมาปฏิบัติงาน ณ
โรงพยาบาลขอนแกKนตKอคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแกKน โดยเหตุผลในการขอโอนย$ายต$องมีเหตุผลและมีความเหมาะสมเพียงพอ คณะ
กรรมการฯ พิจารณาและมีมติเห็นชอบให$รับโอนย$ายแพทยประจําบ$าน
๕๕

(๒) สถาบันฝกอบรมเดิมเห็นชอบให$โอนย$าย และสKงหนังสือการอนุมัติโอนย$ายของแพทย
ประจําบ$านถึงคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน(อฝส.) เพื่อชี้แจงเหตุผล
การขอโอนย$ายของแพทยประจําบ$าน
(๓) คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินจะพิจารณาดําเนินการและ
เสนอเรื่องตKอคณะกรรมการกลางฝกอบรมและสอบฯของแพทยสภาเพื่อขออนุมัติโอนย$าย
(๔) เมื่อได$รับอนุมัติจากแพทยสภา สถาบันฝกอบรมเดิมต$องดําเนินการสKงหนังสือแจ$งต$น
สังกัดของแพทยประจําบ$านที่ขอโอนย$าย
(๕) แพทยประจําบ$านต$องติดตามหนังสืออนุมัติโอนย$ายจากสถาบันเดิม มติ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน มติคณะอนุกรรมการกลางฝกอบรมและ
สอบฯของแพทยสภา และต$นสังกัด (กระทรวงสาธารณสุขหรือต$นสังกัดอื่น) เพื่อรวบรวมหลักฐานการ
โอนย$ายให$เสร็จสิ้น
(๖) ยื่นเอกสารการโอนย$ายตKอศูนยแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลขอนแกKนจัดทําหนังสือ
ตอบกลับไปยังสถาบันเดิมเพื่อแจ$งมติอนุมัติให$โอนย$าย
(๗) รายงานตัวเข$ารับการฝกอบรมอยKางช$าไมKเกิน ๗ วันหลังกระบวนการตามข$อ ๑ ถึง ๖
เสร็จสิ้น
ข. การโอนย%ายการฝ#กอบรมจากแผนการฝ#กอบรมอื่น ให$ดําเนินการดังตKอไปนี้
แพทยประจําบ$านอาจขอเปลี่ยนสาขาได$โดยต$องได$รับความยินยอมจากสถาบันฝกอบรมทั้ง
๒ ฝWายรวมทั้งได$รับความเห็นชอบจากอฝส. ทุกสาขาและราชวิทยาลัยทุกแหKงที่เกี่ยวข$องรวมทั้งได$รับ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝกอบรมและสอบฯของแพทยสภาตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
แพทยสภากําหนดไว$เชKนเดียวกับการโอนย$ายจากตKางสถาบัน
ค. การเทียบระดับชั้นการฝ#กอบรม
แพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินที่โอนย$ายมาจากตKางสถาบันให$เริ่มการฝกอบรม
ตามระดับชั้นของแพทยประจําบ$านนั้นและเทียบการฝกอบรมตามหลักสูตรของกลุKมงานเวชศาสตร
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ตามมติของคณะอนุกรรมการฯ การหมุนเวียนในรายวิชาใดที่ได$
หมุนเวียนไปแล$วจะไมKจัดให$มีการหมุนเวียนซ้ํา
แพทยประจําบ$านสาขาอื่นที่โอนย$ายให$เริ่มการฝกอบรมในระดับชั้นที่ ๑ ตามมติของ
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
๗.๖.๒. การโอนย%ายออก ให$ดําเนินการดังตKอไปนี้
(๑) แพทยประจําบ$านติดตKอสอบถามและแจ$งความจํานงขอโอนย$ายการฝกอบรมที่สถาบัน
ใหมKและชี้แจงเหตุผลในการขอโอนย$ายเมื่อได$รับมติเห็นชอบให$รับโอนย$ายจากสถาบันใหมKแพทย
ประจําบ$านต$องดําเนินการชี้แจงเหตุผลในการโอนย$ายตKอคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$าน
สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาอนุมัติการโอนย$าย
ตามความเหมาะสม
(๒) คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
สKงหนังสือชี้แจงตKอคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน และพิจารณาดําเนินการ
และเสนอเรื่องตKอคณะกรรมการกลางฝกอบรมและสอบฯของแพทยสภาเพื่อขออนุมัติโอนย$าย
๕๖

(๓) เมื่อได$รับอนุมัติจากแพทยสภา โรงพยาบาลขอนแกKนจะดําเนินการสKงหนังสือแจ$งต$น
สังกัดของแพทยประจําบ$านที่ขอโอนย$าย
(๔) แพทยประจําบ$านต$องติดตามหนังสืออนุมัติโอนย$ายจากทั้งโรงพยาบาลขอนแกKน มติ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน มติคณะอนุกรรมการกลางฝกอบรมและ
สอบฯของแพทยสภา และต$นสังกัด (กระทรวงสาธารณสุขหรือต$นสังกัดอื่น) เพื่อรวบรวมหลักฐานการ
โอนย$าย
(๕) เมื่อได$รับอนุมัติการโอนย$ายให$แพทยประจําบ$านที่ย$ายออกดําเนินการสKงเอกสารการขอ
โอนย$ายไปยังสถาบันแหKงใหมKโดยแนบ
- แบบประเมินสมรรถนะการฝกอบรมของแพทยประจําบ$านที่ผKานการประเมินจาก
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินหรือเทียบเทKาเพื่อระบุ
ระดับชั้นของแพทยประจําบ$านที่ขอโอนย$าย
- ตารางการหมุนเวียนของแพทยประจําบ$านที่สถาบันฝกอบรมเดิม
- ผลการประเมินระหวKางการฝกอบรมรายงานกิจกรรม, logbook, Portfolio
(๖) รายงานตัวเข$ารับการฝกอบรมที่สถาบันใหมKตามระเบียบที่สถาบันนั้นๆ กําหนด
๗.๗ การลาออกจากการฝ#กอบรม
แพทยประจําบ$านที่มีความประสงคจะลาออกจากการฝกอบรมให$ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
ก. ชี้แจงเหตุผลการลาออกตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อชKวยในการแก$ไขปgญหาที่สามารถดําเนินการ
แก$ไขได$
ข. ยื่นใบลาออกตKอหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินโดยหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินสามารถ
พิจารณาระงับการลาออกของแพทยประจําบ$านได$ไมKเกิน ๓๐ วันและต$องนําเรื่องเข$าสูKที่ประชุม
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนเพื่อพิจาณาลงมติใน
การลาออกของแพทยประจําบ$านและเพื่อชKวยในการแก$ไขปgญหาที่สามารถดําเนินการแก$ไขได$
ค. คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติการลาออก หากการลาออกมีเหตุผลที่เพียงพอ และลงมติรับทราบ
การลาออกของแพทยประจําบ$าน จากนั้นดําเนินการแจ$งผู$อํานวยการโรงพยาบาลเพื่อทราบตKอไป
ง. แจ%งคณะกรรมการฝ#กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน แพทยประจําบ$านสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานหลังได$รับหนังสืออนุมัติการลาออกจากโรงพยาบาลขอนแกKน โดยโรงพยาบาลขอนแกKนต$องทํา
หนังสือแจ$งตKอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินโดยแนบเอกสารใบลาออกและ
หนังสืออนุมัติการลาออกของโรงพยาบาลไปด$วย
จ. แจ%งแพทยสภา คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินดําเนินการแจ$ง
คณะอนุกรรมการกลางฝกอบรมและสอบฯของแพทยสภาเพื่อลงมติรับทราบ
๗.๘ การสิ้นสุดฝ#กอบรมแพทยประจําบ%านโดยไมมีความผิด
เพื่อไมKให$ผู$เข$ารับการฝกอบรมที่ไมKได$มีความผิด แตKต$องหยุดการฝกอบรมด$วยเหตุผลบางประการ
ต$องเสียสิทธในการสมัครเข$ารับการฝกอบรมแพทยประจําบ$านในปaการฝกอบรมถัดไปคณะกรรมการฝกอบรม
แพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ได$กําหนดลักษณะของการสิ้นสุดการฝกอบรม
แพทยประจําบ$านโดยไมKมีความผิดไว$ดังนี้
๕๗

ก. ความเจ็บปiวยทั้งทางรางกายและสุขภาพจิต กรณีผู$เข$ารับการฝกอบรมมีความเจ็บปWวยที่อาจ
สKงผลตKอความสามารถในการฝกอบรมให$คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแกKนจะมีการดําเนินการพิจารณาความเจ็บปWวยนั้นโดยขอความเห็นจากแพทยเจ$าของไข$ที่มี
ความชํานาญในความเจ็บปWวยดังกลKาว หากแพทยเจ$าของไข$พิจารณาแล$ววKาความเจ็บปWวยดังกลKาวสKงผลตKอ
ความสามารถในการฝกอบรม ให$แพทยเจ$าของไข$ออกใบรับรองแพทยรKวมมีการประชุมเพื่อการลงมติของ
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เมื่อได$หลักฐาน
จากใบรับรองแพทยและมติของที่ประชุม จะมีการแจ$งความเจ็บปWวยนั้นตKอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
ฯและแพทยสภา เพื่อเข$าสูKการพิจารณาสิ้นสุดการฝกอบรมตKอไป
ข. เหตุผลสวนตัวด%านครอบครัว กรณีที่ผู$เข$ารับการฝกอบรมมีเหตุผลด$านครอบครัว เชKน มีการย$าย
ถิ่นฐานไปตKางประเทศ เปNนต$น ให$ดําเนินการชี้แจงตKอคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนเพื่อพิจารณาเหตุผลและแจ$งตKอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯและ
แพทยสภาตKอไป
ค. ไมเหมาะสมตอการฝ#กอบรมในสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน กรณีที่ผู$เข$ารับการฝกอบรมมีทัศนคติที่ดี
ตKอการฝกอบรมแพทยประจําบ$าน แตKพบวKาผลการประเมินจากอาจารยที่ปรึกษาและผู$มีสKวนเกี่ยวข$องอื่นๆลง
มติเปNนเอกฉันทวKาขาดความรู$ความชํานาญและสมรรถนะของการเปNนแพทยฉุกเฉิน ให$ดําเนินการชี้แจงตKอ
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนเพื่อพิจารณาเหตุผล
และแจ$งตKอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯและแพทยสภาตKอไป
๘. อาจารยผู%ให%การฝ#กอบรม
๘.๑ คุณสมบัติของประธานการฝ#กอบรม
ต$องเปNนแพทยซึ่งได$รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉินจากแพทยสภา มีประสบการณการปฏิบัติงานด$านเวชศาสตรฉุกเฉินมากกวKา ๕ ปaและมีอายุ
ตั้งแตK ๓๕ ปaบริบูรณขึ้นไป
๘.๒ คุณสมบัติของอาจารยผู%ให%การฝ#กอบรม
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน มีนโยบายและข$อกําหนดคุณสมบัติของการเปNนอาจารยในการฝกอบรมแพทย
ประจําบ$าน สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ไว$ดังนี้
ก. ได$รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข. เปNนแพทยซึ่งได$รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
เวชศาสตรฉุกเฉิน จากแพทยสภา
ค. ต$องมีเวลาในการปฏิบัติงานทางด$านเวชศาสตรฉุกเฉินและการฝกอบรมเต็มเวลา ไมKน$อยกวKา ๔๐
ชั่วโมงตKอสัปดาห
ง. มีความเข$าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข$อบังคับของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จ. มีเจตคติที่ดีตKองานทางด$านเวชศาสตรฉุกเฉินและการฝกอบรมแพทยประจําบ$าน สาขาเวชศาสตร
ฉุกเฉิน
๕๘

๘.๓ จํานวนอาจารยผู%ให%การฝ#กอบรม
ในปaการฝกอบรมที่ ๒๕๖๑ กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน มีอาจารยผู$ให$การฝกอบรม
แพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉินจํานวน ๑๒ คน ปฏิบัติงานในชKวงเวลาดังกลKาวจํานวน ๙ คน อยูKใน
ระหวKางการลาศึกษาตKอภายในประเทศ ๑ คน และศึกษาตKอตKางประเทศ ๑ คน ดังนี้
ตารางที่ ๕ แสดงรายชื่ออาจารยแพทย กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ปaที่ได$รับวุฒิบัตร

หมายเหตุ

๑

นายแพทยพรเลิศ ปลื้มจิตตมงคล

๒๕๕๐

ประธานการฝกอบรมแพทยประจําบ$าน

๒

แพทยหญิงณฤดี ศรีแสง

๒๕๕๐

๓

นายแพทยเศรษฐพงษ ธนูรัตน

๒๕๕๑

หัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน

๔

นายแพทยรัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี

๒๕๕๓

ลาศึกษาตKอตKางประเทศ ๒ ปa (ถึงปa ๒๕๖๓)

๕

นายแพทยวีรศักดิ์ พงษพุทธา

๒๕๕๓

๖

แพทยหญิงพรทิพา ตันติบัณฑิต

๒๕๕๔

๗

แพทยหญิงรัตติยา บรรจุงาม

๒๕๕๗

๘

แพทยหญิงปƒยฉัตร ศศิภัทรพงศ

๒๕๕๘

๙

แพทยหญิงณญาวดี กวีนัฏธยานนท

๒๕๕๙

๑๐

แพทยหญิงพิมพชนก ปgดตาลาคะ

๒๕๖๐

๑๑

นายแพทยกิตติชัย โพธิ์ดม

๒๕๖๐

๑๒

นายแพทยรัฐพล จันทรสม

๒๕๖๑

ลาศึกษาตKอในประเทศ ๒ ปa (ถึงปa ๒๕๖๓)
Emergency Ultrasound, university of
southern California

๘.๔ นโยบายการสรรหาและการคัดเลือกอาจารย
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนได$กําหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยเพื่อ
การฝกอบรมหลักสูตรแพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน โดยมีการกําหนดจํานวนของอาจารยให$เพียงพอ
ตามแผนของการฝกอบรมและสอดคล$องกับกรอบอัตราแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งกําหนดไว$ ๒๔ คน ดังนั้นเพื่อให$ภารกิจทั้งการบริบาลผู$ปWวย และการฝกอบรมแพทยประจํา
บ$านเวชศาสตรฉุกเฉินอยKางมีประสิทธิภาพ จึงได$กําหนดแผนการรับสมัครอาจารยของโรงพยาบาลขอนแกKน
ดังแสดงในตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ แผน ๕ ปa ของการรับสมัครอาจารยเพื่อการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน
๕๙

ปa

๒๕๖๒

แพทยที่จะจบการฝกอบรม

๑*

๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑

๑*

๒๕๖๕

๒๕๖๖

จํานวนทั้งหมด

๑

๑*

๑๗

* รับสมัครเพิ่ม
ผู$ที่จะสมัครเข$ามาเปNนอาจารยจะต$องมีคุณสมบัติครบถ$วนตามหลักเกณฑวิธีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคล การบรรจุและแตKงตั้งข$าราชการพลเรือน มีความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
โรงพยาบาลขอนแกKนและกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินได$และมีคุณสมบัติด$านจริยธรรมและทางสังคมที่ดี ซึ่ง
กระบวนการคัดเลือกอาจารยของกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนมี ๒ วิธี ได$แกK
ก. การขออนุมัติจัดสรรแพทยสมัครรับทุนต$นสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยประกาศรับสมัคร
แพทยที่มีคุณสมบัติ ที่ได$รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มี
เจตคติที่ดีตKองานทางด$านเวชศาสตรฉุกเฉิน ที่มีความประสงคเข$ารับราชการประจําโรงพยาบาล
ขอนแกKนหลังจากสําเร็จการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน เมื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติและเอกสาร กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินทําการแตKงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู$
ขอรับต$นสังกัด จํานวนครึ่งหนึ่งของอาจารยทั้งหมด โดยมีหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินและ
ประธานการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เข$ารKวมพิจารณา
ด$วย มีการคัดเลือกโดยกระบวนการสัมภาษณ พร$อมด$วยเกณฑการประเมินที่โปรKงใส สามารถ
ตรวจสอบได$ คณะกรรมการประชุมเพื่อตัดสินการคัดเลือก โดยต$องมีมติเปNนเอกฉันท หลังจาก
นั้นจะมีการประกาศผลและรับรองผลการคัดเลือกโดยหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน และ
ดําเนินการสKงรายชื่อผู$ที่ได$รับการคัดเลือกผKานศูนยแพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกโรงพยาบาล
ขอนแกKน ในการดําเนินการตKอไป
ข. พิจารณาจากผู$ขอเข$ารับราชการจากทุนอิสระ โดยแพทยเวชศาสตรฉุกเฉินที่มีความประสงคจะ
เข$ารับราชการ จะต$องมีคุณสมบัติตามข$อ ๘.๒ จัดทําเอกสารและดําเนินการผKานกระบวน
ขั้นตอนการขอเข$ารับราชการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นจะมีการประชุม
พิจารณาแพทยผู$ที่มีความประสงคโดยคณะกรรมการของโรงพยาบาลขอนแกKน ซึ่งมีหัวหน$ากลุKม
งานเวชศาสตรฉุกเฉินหรือผู$แทนที่ได$รับมอบอํานาจเข$ารKวมพิจารณา มีการแสดงความเห็นและลง
มติ โดยต$องมีมติเปNนเอกฉันท
๘.๕ หน%าที่และความรับผิดชอบของอาจารยผู%ให%การฝ#กอบรม
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน ได$สนองตอบตKอนโยบายในการเพิ่มแพทยฉุกเฉินเข$า สูK
ระบบสุขภาพภาครัฐตามข$อตกลงความรKวมมือระหวKางกระทรวงสาธารณสุขและวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKง
ประเทศไทย ดังนั้นอาจารยแพทยจึงมีภารกิจการบริบาลผู$ปWวยฉุกเฉินเปNนหน$าที่หลัก จึงมีสัดสKวนงานเปNนงาน
บริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน ตKองานการศึกษา งานวิจัยตลอดจนการให$คําปรึกษา อัตราสKวน ร$อยละ ๗๐ : ๓๐ ซึ่ง

๖๐

อาจารยแตKละคนต$องมีการปฏิบัติงานอยKางน$อยร$อยละ ๕๐ ของเวลาในแตKละด$าน อาจารยผู$ให$การฝกอบรม
แพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน มีหน$าที่และความรับผิดชอบ ดังตKอไปนี้
ก. งานบริบาลผู$ปWวย
− ให$การบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินแกKผู$ปWวยทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการโดยกําหนดให$
อาจารยเปNนผู$รับผิดชอบผู$ปWวยทั้งหมดในห$วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ด$วยการควบคุมดูแล
(supervision) การปฏิบัติงานของแพทยประจําบ$าน แพทยเพิ่มพูนทักษะ และนักศึกษาแพทย
− อาจารยแพทยมีหน$าที่ให$การบริบาลเวชกรรมโดยใช$เวชศาสตรอิงหลักฐานประจักษ
(evidence-based medicine) ฝกฝนตนเองให$มีทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหัตถการ
ตKางๆ อยKางตKอเนื่อง
− ถKายทอดความรู$และทักษะด$านเวชกรรมฉุกเฉินแกKแพทยประจําบ$าน แพทยเพิ่มพูนทักษะ
ตลอดจนนักศึกษาแพทยที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินในชKวงการปฏิบัติหน$าที่ตามเวรที่ได$รับ
มอบหมาย
− ให$บริการทางวิชาการ จัดการศึกษาและฝกอบรมแกKหนKวยงานภายในหรือภายนอก โดยเปNน
วิทยากรบรรยายหรือฝกปฏิบัติด$านเวชศาสตรฉุกเฉินแกKบุคลากรทางด$านการแพทยอื่นและ
ประชาชนทั่วไป
− สามารถทํางานเปNนทีมรKวมกับวิชาชีพอื่น หรือกับหนKวยงานอื่นๆ เพื่อให$หนKวยงาน/โรงพยาบาล
มีการพัฒนาในระบบการบริบาลผู$ปWวย ทั้งงานคุณภาพ การจัดการแผนกฉุกเฉิน การจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉิน ทั้งภาวะปกติ และภัยพิบัติ รวมถึงการรับผิดชอบงานตามนโยบายของ
ที่ได$รับมอบหมาย
− มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และบรรทัดฐานทางสังคม ประพฤติตนให$
เปNนแบบอยKางที่ดีตKอแพทยรุKนหลัง
− ปฏิบัติงานในหน$าที่อื่นๆ ที่ได$รับมอบหมายจากผู$บังคับบัญชา ภายใต$ กฎ ระเบียบ ข$อบังคับ
ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนกฎหมายและวินัยข$าราชการพลเรือน
ข. การฝกอบรมแพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน
− อาจารยผู$ให$การฝกอบรมต$องทําการศึกษาค$นคว$าความรู$ทางด$านการแพทย โดยเฉพาะ
ทางด$านเวชศาสตรฉุกเฉินและด$านอื่นๆที่เกี่ยวข$อง ด$วยตนเองให$$มีความทันสมัยอยูKเสมอ
− เปNนกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน และปฏิบัติตามหน$าที่ของ
คณะกรรมการ
− เปNนอาจารยที่ปรึกษาของแพทยประจําบ$านตามที่คณะกรรมการฯกําหนด และปฏิบัติตาม
หน$าที่ของอาจารยที่ปรึกษา ดังตารางที่ ๗
− ให$คําแนะนําปรึกษาทางด$านวิชาการ เรื่องทางสังคม การเงิน และความต$องการสKวนบุคคล
ตามความเหมาะสม หรือ ประสานงานผู$มีประสบการณ ตลอดจนแนวคิดด$านวิชาชีพและการ
๖๑

วางแผนในอนาคต โดยอาจารยที่ปรึกษาต$องเคารพสิทธิความเปNนสKวนตัวและรักษาความลับใน
การให$คําปรึกษาที่ให$แกKแพทยประจําบ$านด$วย
ค. การศึกษาวิจัย
อาจารยมีหน$าที่ทําการศึกษาวิจัยด$านเวชศาสตรฉุกเฉินทั้งงานวิจัยสKวนตัวและให$คําปรึกษาด$านวิจัย
ตKอแพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน ให$คําแนะนําให$มีการดําเนินงานวิจัยให$ถูกต$องตามระเบียบวิธีวิจัย และ
คํานึงถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษยควบคูKกันไปด$วย
ตารางที่ ๗ แสดงอาจารยที่ปรึกษาวิจัยและให$คําปรึกษาด$านอื่นๆแกKแพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน
โรงพยาบาลขอนแกKน
อาจารย
ชั้นปaที่ ๑
ชั้นปaที่ ๒
ชั้นปaที่ ๓
น.พ.พรเลิศ ปลื้มจิตต
มงคล

พ.ญ.ธีราภรณ ฉายาวุฒิพงศ

พ.ญ.ณฤดี ศรีแสง

พ.ญ.กฤษฎา จันทะดวง

พ.ญ.วฤณ พวงภูK

น.พ.เศรษฐพงษ ธนูรัตน

น.พ.รวินทร วาณิชยชาติ

พ.ญ.กนกอร เทียบดอกไม$

น.พ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี ลาศึกษาตKอตKางประเทศ ปa ๒๕๖๑ ถึง ปa ๒๕๖๓
น.พ.วีรศักดิ์ พงษพุทธา

น.พ.ไชยโย มโนคุ$น

พ.ญ.กฤษณา รัตนวงศ
น.พ.วิโรจน รุKงทรัพยไพบูลย

พ.ญ.พรทิพา ตันติบัณฑิต

ลาศึกษาตKอในประเทศ ปa ๒๕๖๑ ถึง ปa ๒๕๖๓

พ.ญ.รัตติยา บรรจุงาม
พ.ญ.ปƒยฉัตร ศศิภัทรพงศ

พ.ญ.กุสุมา ศรีธรรมมา
พ.ญ.ปารณัท พรมศิริ

พ.ญ.ณญาวดี กวีนัฎธยา
นนท

พ.ญ.มัลลิกา บุญยัง
น.พ.ณัฐพงษ เขียวค$า

พ.ญ.ฐิติมา ประเสริฐ

น.พ.ศราวิน ทองรอง
น.พ.ณัฐพล ตรีทิพย
สถิตย

พ.ญ.พิมพชนก ปgดตาลาคะ พ.ญ.ไพรพนา วงศรัศมี
เดือน
พ.ญ.รัชฏา จันทะสี
น.พ.กิตติชัย โพธิ์ดม

พ.ญ.ปภินทิพย แก$วนา

น.พ.รัฐพล จันทรสม

พ.ญ.ทิพยวรรณ ทํานา

พ.ญ.ภาสินี พันธุสุนทร

๖๒

๘.๖ สิทธิของอาจารยผู%ให%การฝ#กอบรม
อาจารยผู$ให$การฝกอบรม มีสิทธิดังตKอไปนี้
ก. ได$รับเงินเดือน สิทธิการลา รวมถึงสวัสดิการตKางๆ ของข$าราชการพลเรือนตามประกาศ
ก.พ. นอกจากนี้ยังได$รับคKาตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลขอนแกKน
ข. สิทธิในการเข$าถึงระบบฐานข$อมูลด$านเวชกรรมของโรงพยาบาล
ค. ได$รับสิทธิ์ในการลาเพื่อเข$ารับการฝกอบรมระยะสั้นเพิ่มเติมตามที่ตนเองสนใจ โดยที่การลานั้นไมK
สKงผลกระทบตKอการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ
ง. การเข$ารKวมกิจกรรมสันทนาการตKางๆ ของกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินหรือของโรงพยาบาลโดยไมK
สKงผลกระทบตKอการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ
จ. ได$รับสวัสดิการที่พักอาศัยภายในโรงพยาบาล
ฉ. สิทธิ์ในการเข$าถึงทรัพยากรทางการศึกษาของศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล
ขอนแกKนตKางๆ เชKน ห$องสมุด ใช$ระบบอินเตอรเน็ต และการเข$าถึงฐานข$อมูลทางวิชาการผKาน
ระบบ VPN ที่มีข$อตกลงความรKวมมือกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกKน
๘.๗ การประเมินอาจารยผู%ให%การฝ#กอบรม
การประเมินอาจารยผู$ให$$การอบรม ใช$กระบวนการประเมินตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ราย ๖ เดือนตามพระราชบัญญัติข$าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดสัดสKวนตัวชี้วัดการประเมิน ซึ่ง
ตัวชี้วัดการประเมินจะถูกกําหนดขึ้น มีเกณฑที่ใช$วัดผล ที่ผKานการตกลงรKวมกันและผKานความเห็นชอบของ
หัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน และหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินมีหน$าที่ติดตาม กํากับดูแล และ
ประเมินผลตัวชี้วัดเปNนระยะ ผลการประเมินจะใช$ในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน และความดีความชอบ
ในการปฏิบัติราชการ โดยแบKงระดับของการประเมินออกเปNน ดีเดKน ดีมาก ดี พอใช$ ต$องปรับปรุง
๘.๘ การพัฒนาอาจารยผู%ให%การฝ#กอบรม
ก. การพัฒนาสมรรถนะทั่วไปจากการประเมิน หากผลการประเมินไมKผKานตัวชี้วัด อาจารยผู$ให$การ
ฝกอบรมมีหน$าที่จัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง และแจ$งให$หัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน
ทราบ รวมถึงเขียนโครงการการพัฒนาตนเอง เพื่อของบประมาณ ในการพัฒนา เชKน ฝกอบรมระยะสั้น
ข$อตกลงในการพัฒนางานหรือโครงการที่รับผิดชอบ เปNนต$น หัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินมีหน$าที่
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุตัวชี้วัดที่กําหนดไว$ของอาจารยผู$ให$การฝกอบรม รวมถึง
ประเมินผลการพัฒนาของอาจารย ในรอบการประเมินถัดไป
ข. การพัฒนาสมรรถนะตKอยอด โดยอาจารยผู$ให$การฝกอบรมสามารถขอพัฒนาสมรรถนะตKอยอด
เชKน การขออนุมัติลาศึกษาตKอในสาขาตKอยอดด$านเวชศาสตรฉุกเฉิน เชKน เวชพิษวิทยาและเภสัชเวชบําบัด
วิกฤติ หรือการขออนุมัติลาศึกษาตKอด$านอื่นๆที่ มีความสอดคล$องกับภารกิจในระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎี
บัณฑิต และการศึกษาตKอตKางประเทศตามระเบียบ ก.พ. เปNนต$น
๖๓

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
มีการกําหนดและดําเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาเพื่อให$เกิดความเอื้อตKอการ
ฝกอบรมแพทยประจําบ$านโดยมีองคประกอบดังตKอไปนี้
๙.๑ สิ่งอํานวยความสะดวกด%านกายภาพ (Physical facilities)
เพื่อให$เปNนไปตามเกณฑทั่วไป (แบบบันทึกข$อมูลฉบับ ก) และเกณฑเฉพาะ (แบบบันทึกข$อมูลฉบับ ข.)
สําหรับการเปNนสถาบันฝกอบรมทั่วไปของแพทยสภา โรงพยาบาลขอนแกKนจัดให$มีสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
กายภาพแสดงดังตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ แสดงสิ่งอํานวยความสะดวกด$านกายภาพ
รายการ

สถานที่

๑

ห$องเรียน/ห$องประชุม

ห$องประชุมศูนยสั่งการ อาคารสิรินธร ชั้น ๕

๒

ศูนยฝกทักษะทางคลินิก

ห$อง training ๑-๓ อาคารสิรินธร ชั้น ๕

๓

ห$องสมุด

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

๔

หอพักแพทย

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

สนามกีฬาและศูนยสันทนาการ

อาคารจอดรถศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

๕

อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น ๔

๖

สํานักงานกลุKมงานและห$องพักอาจารย

อาคารสิรินธร ชั้น ๕

๗

ห$องพักแพทยประจําบ$าน

ห$องพักแพทย อาคารสิรินธร ชั้น ๑

๘

ห$องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน

อาคารสิรินธร ชั้น ๑

สําหรับภารกิจด$านวิชาการและการศึกษา โรงพยาบาลขอนแกKน มีศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกตาม
โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท รKวมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกKน ดําเนินการเปƒดการ
เรียนการสอนในระดับกKอนปริญญาในชั้นคลินิก (ปa ๔-๖) สําหรับการฝกอบรมหลังปริญญา แพทยประจําบ$าน
จึงได$รับโอกาสให$ได$ฝกการให$คําปรึกษาและหัตถการแกKนักศึกษาแพทยและแพทยเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเปNนการ
พัฒนาความรู$ของแพทยประจําบ$าน ในแผนกฉุกเฉินมีคอมพิวเตอรที่ใช$ในการให$บริบาลผู$ปWวย
โรงพยาบาลขอนแกKนมีห$องสมุดและระบบสารสนเทศทางคลินิก ซึ่งสามารถค$นหาข$อมูลทางวิชาการผKาน
โปรแกรม Uptodate หากมีความต$องการข$อมูลทางวิขาการนอกเหนือจากนี้ บรรณารักษสามารถขอใช$
๖๔

ฐานข$อมูลทางการแพทยจากมหาวิทยาลัยขอนแกKนผKานระบบ VPN ได$ ซึ่งสามารถใช$งานระบบอินเตอรเน็ต
และอินทราเน็ตได$ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
มีห$องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกและหุKนจําลองฝกทักษะทางคลินิกอยูKภายในห$อง training ๑-๓ ชั้น ๕
อาคารสิรินธร และสามารถใช$ทรัพยากรรKวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลขอนแกKน เพื่อให$
แพทยประจําบ$านสามารถฝกการทําหัตถการได$
แม$ปgจจุบันแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนมีพื้นที่จํากัดเมื่อเทียบกับปริมาณผู$ปWวย แตKทางกลุKมงานเวช
ศาสตรฉุกเฉินและโรงพยาบาลขอนแกKนมีแผนการในการปรับปรุงพื้นที่แผนกฉุกเฉินให$มีความเหมาะสมกับ
จํานวนผู$ปWวยที่เพิ่มขึ้น
แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนให$ความสําคัญกับความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน ทางเข$าแผนก
ฉุกเฉินมีระบบควบคุมการเข$าออกจากแผนกฉุกเฉิน เพื่อปjองกันเหตุอันตรายที่อาจเข$ามาในแผนกฉุกเฉิน มี
ห$องแยกโรคติดตKอทางเดินหายใจ ไมKให$ผู$ปWวยโรคติดตKอทางเดินหายใจปะปนเข$ามาในแผนกฉุกเฉิน
ด$า นการฝกอบรมนอกเหนือจากการฝกอบรมในหนKว ยงาน กลุK มงานเวชศาสตร ฉุ กเฉิ น โรงพยาบาล
ขอนแกK น มี ก ารประสานงานด$ า นวิ ช าการอยK า งใกล$ ชิ ด กั บ ภาควิ ช าเวชศาสตร ฉุ กเฉิ น คณะแพทยศาสตร
มหาวิ ทยาลั ย ขอนแกK น ในการแลกเปลี่ ย นความรู$ ทางวิ ช าการและความรู$ ทางคลิ นิ ก เชK น Inter-hospital
conference , Toxicology conference เพื่อทําให$แนKใจวKา ผู$เข$ารับการฝกอบรมมีความรู$ ทักษะ และเจตคติ
ในการเปNนแพทยฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
๙.๒ การจัดการการเรียนรู%ในการฝ#กอบรม (Learning setting)
โรงพยาบาลขอนแกKน เปNนโรงพยาบาลศู นย ระดั บตติยภู มิชั้ นสู งของรั ฐ สังกัด สํานั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดขอนแกKน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เปNนโรงพยาบาลขนาด ๘๐๐ เตียง
มีแพทยเฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขา ภารกิจด$านการบริบาลผู$ปWวย ประกอบด$วยการให$การบริบาลทาง
การแพทยแกKประชาชนในพื้นที่อําเภอเมืองขอนแกKนและอําเภอข$างเคียงในจังหวัดและการรับสKงตKอผู$เจ็บปWวย
ที่มีความซับซ$อนจากโรงพยาบาลอื่นๆ ในเขตสุขภาพ
แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน เปNนแผนกที่มีผู$เข$ารับการบริบาลจํานวนมาก ลักษณะผู$ปWวยมีความ
หลากหลายทั้งผู$ปWวยเด็กและผู$ใหญK ผู$ปWวยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและผู$บาดเจ็บ ทั้งผู$เจ็บปWวยฉุกเฉินใน
พื้นที่รับผิดชอบและผู$ปWวยวิกฤตฉุกเฉินที่รับสKงตKอมาจากโรงพยาบาลอื่น รวมถึงมีการดําเนินงานระบบฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาล เพื่อให$มีการพัฒนางานรKวมกับกลุKมงานการพยาบาลผู$ปWวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาวิชาชีพ
อื่น และแพทยแผนกอื่นๆ ดังนั้นโรงพยาบาลขอนแกKนจึงเปNนแหลKงฝกอบรมที่มีความท$าทาย เปNนแหลKงเรียนรู$
และฝกทักษะได$เปNนอยKางดี
๙.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
โรงพยาบาลขอนแกKน มีการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ได$แกK
ก. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล โดยใช$ระบบฐานข$อมูลภายในโรงพยาบาล ที่สามารถทํางานบน
ฐานข$อมูลผู$ปWวยปริมาณมากได$ ซึ่งสามารถค$นหาผลการตรวจห$องปฏิบัติการ , ประวัติการรักษาเกKา , ภาพถKาย
ทางรังสี โดยกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน สKงเสริมให$แพทยผู$เข$ารับการฝกอบรมคุ$นชินกับการฝกปฏิบัติการ
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วินิจฉัยและดูแลรักษาผู$ปWวยด$วยระบบสารสนเทศ เพื่อให$สามารถใช$งานระบบสารสนเทศในการรวบรวมข$อมูล
ที่สําคัญในการบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน ศึกษาฝกอบรม และวิจัย ได$เปNนอยKางดี
ข. กระดานขาวและเพจในการประชาสัมพันธกลุมงาน
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน เปƒดเว็บไซตของกลุKมงานโดยใช$ url :
http://em.kkh.go.th/ และบน facebook โดยใช$ URL :
https://www.facebook.com/emergencyroomkhonkaen เพื่อเปNนพื้นที่ในการประชาสัมพันธแกK
บุคคลภายนอกผู$สนใจ และประกาศหลักสูตร ระเบียบ กฎ ออกสูKภายนอก
๙.๔ ทีมการดูแลผู%ปiวย (Clinical team)
ในการปฏิบัติงานของแพทยประจําบ$านกําหนดให$มีการทํางานรKวมกับบุคลากรอื่น ๆ ในลักษณะของ
ทีมสหสาขาวิช าชี พตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล โดยแพทยประจํา บ$า นมีบ ทบาทรKว มในการพั ฒนา
Patient Care Team (PCT)
๙.๕ การวิจัยและความเปxนนักวิชาการทางการแพทย (Medical research and scholarship)
กลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉินมีระบบสKงเสริมให$แพทยฝกอบรมมีความรู$และความสามารถประยุกตความรู$
พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ผKานกระบวนการฝกอบรม ทั้งการบรรยาย
การฝกปฏิบัติข$างเตียงผู$ปWวย การฝกทักษะ และมีการประเมินการฝกอบรมตามแผนการประเมิน รวมถึงมี
การบูรณาการระหวKางการฝกอบรมกับการวิจัยอยKางเพียงพอและสมดุล ผKานระบบอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้
แพทยประจําบ$านสามารถดําเนินการปรึกษานักสถิติทางการแพทย ในกรณีต$องการคําปรึกษาด$านวิจัยขั้นสูง
๙.๖ ความเชี่ยวชาญทางการศึกษา (Educational expertise)
โรงพยาบาลขอนแกKน มีศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่ประกอบด$วยคณาจารยและผู$บริหารที่ผKาน
การศึกษาและฝกอบรมด$านแพทยศาสตรศึกษาที่มีประสบการณในการจัดการศึกษามากกวKา ๑๐ ปa กลุKมงาน
เวชศาสตร ฉุ ก เฉิ น เองก็ มี สK ว นในการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าเวชศาสตร ฉุ ก เฉิ น มา และได$ มี ก าร
ดําเนินงานด$านการการจัดทําแผนการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และการประเมินการฝกอบรม
๑๐. การประเมินแผนการฝ#กอบรม/หลักสูตร
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$าน สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน มีหน$าที่
ดําเนินการประเมินแผนการฝ#กอบรม/หลักสูตรอยKางน$อยปaaละ ๑ ครั้ง ในชKวงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน
โดยดําเนินการจัดประชุมตามข$อบังคับแพทยสภาวKาด$วยการประชุมคณะกรรมการพ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐.๑ วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร
เพื่อกํากับดูแลการฝกอบรมให$เปNนไปตามแผนการฝ#กอบรม/หลักสูตรเปNนประจํา มีกลไกสําหรับการ
ประเมินหลักสูตรและนําไปใช$จริง เพื่อการได$ข$อมูลปjอนกลับในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใน
รายละเอียดยKอย (Minor change)
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๑๐.๒ หัวข%อในการประเมินหลักสูตร
โดยการประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตรครอบคลุมด$านตKางๆ ดังนี้
- พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธการเรียนรู$ที่พึงประสงค
- แผนการฝกอบรม
- ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม
- การวัดและประเมินผล
- พัฒนาการของผู$รับการฝกอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารยผู$ให$การฝกอบรม
- ความสัมพันธระหวKางนโยบายการรับสมัครผู$รับการฝกอบรมและความต$องการของระบบสุขภาพ
- สถาบันรKวมฯ
- ข$อควรปรับปรุง
๑๐.๓ กระบวนการประเมินแผนการฝ#กอบรม/หลักสูตร
ก. แสวงหาข$อมูลปjอนกลับเกี่ยวกับการฝกอบรม/หลักสูตร
มีการดําเนินการสํารวจผู$มีสKวนได$สKวนเสียจากการผลิตแพทยฉุกเฉิน โดยดําเนินการสKงหนังสือสํารวจ
ความคิดเห็นแกKผู$มีสKวนได$สKวนเสียหลัก ได$แกK
(๑) นายจ$างหรือผู$บังคับบัญชาของผู$สําเร็จการฝกอบรมหรือผู$แทนสถาบันที่มีแพทยที่จบการ
ฝกอบรมไปแล$วปฏิบัติงานอยูK
(๒) แพทยที่สําเร็จการฝกอบรมไปแล$ว
โดยหัวข$อการประเมินหลักประกอบด$วย การประเมินผลผลิต (Output) ผลกระทบ (impact) และ
ผลลัพธ (Outcome) ของการฝกอบรม ได$แกK พันธกิจและผลลัพธที่คาดหวัง สมรรถนะของแพทยฉุกเฉินตาม
หลักสูตรการฝกอบรม ทั้งด$านความรู$ ทักษะ เจตคติ ความเปNนมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสาร การ
ทํางานบนพื้นฐานของระบบ พัฒนาการของผู$รับการฝกอบรม ความสัมพันธระหวKางนโยบายการรับสมัครผู$รับ
การฝกอบรมและความต$องการของระบบสุขภาพ เปNนต$น
(๓) อาจารยผู$ให$การฝกอบรม
(๔) ผู$เข$ารับการฝกอบรมปgจจุบัน
โดยหัวข$อการประเมินหลักประกอบด$วย การจัดการหลักสูตรการฝกอบรม ทั้งด$านพันธกิจและ
ผลลัพธที่คาดหวัง สมรรถนะของแพทยฉุกเฉินตามหลักสูตรการฝกอบรม กระบวนการจัดการประสบการณ
เรียนรู$ การประเมินผลระหวKางการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรม ทั้งด$านความรู$ ทักษะ เจตคติ ความ
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เปNนมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรมการสื่อสาร การทํางานบนพื้นฐานของระบบ ทรัพยากรทางการศึกษา
คุณสมบัติของอาจารยผู$ให$การฝกอบรม เปNนต$น
ข. รวบรวมข$อมูล รวมถึงการใช$ข$อมูลปjอนกลับในการประเมินจุดแข็ง จุดอKอน ปgจจัยเสี่ยงและโอกาส
ในการพัฒนาของการฝกอบรม
ค. เสนอผลการวิเคราะหและดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในรายละเอียด โดยนําผลการวิเคราะหเข$าสูK
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินเพื่อดําเนินการในวาระพัฒนาตKอไป ผลการ
ประเมินให$เก็บไว$เปNนระยะเวลาไมKต่ํากวKา ๕ ปa เพื่อใช$ใ$ นกระบวนการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร ในข$อ ๑๑
ตKอไป
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝ#กอบรม
มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝกอบรมทุก ๕ ปa โดยมีการปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมใน
ด$านโครงสร$างและเนื้อหาหลักสู ตร รวมถึงการวั ดและการประเมินผลลัพธและสมรรถนะของผู$สํา เร็จการ
ฝกอบรม และมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสภาพแวดล$ อ มในการฝกอบรมให$ ทั น สมั ย อยูK เ สมอ ปรั บ ปรุ ง แก$ ไ ข
ข$อบกพรK องที่ ต รวจพบ มี ข$อมู ล อ$ า งอิ ง และแจ$ งผลการทบทวน และพั ฒ นาให$วิ ทยาลั ย แพทย ฉุ กเฉิ น แหK ง
ประเทศไทยรั บ ทราบ(ตามข$ อกํ า หนดของวิ ทยาลั ย แพทย ฉุ กเฉิ น แหK งประเทศไทย) เพื่ อให$ เ ปN น ไปตาม
กระบวนการดังกลKาว สถานบันฝกอบรมจะต$องดําเนินการดังนี้
๑๑.๑ ริเริ่มกระบวนการทบทวนและปรับปรุงโครงสร$าง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผู$สําเร็จการ
ฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล$อมในการฝกอบรมให$ทันสมัยอยูKเสมอ
๑๑.๒ ดําเนินการปรับแก$ไขข$อบกพรKองที่ตรวจพบและมีข$อมูลอ$างอิง
๑๑.๓ จัดสรรทรัพยากรให$เพียงพอ เพื่อการทบทวนและพัฒนาอยKางตKอเนื่อง
๑๑.๔ มีกระบวนการทบทวนและพัฒนาบนรากฐานของการศึกษาและวิเคราะหแบบไปข$างหน$า โดยใช$
ข$อมูลการประเมินภายในของสถาบันและหลักฐานทางวิชาการด$านแพทยศาสตรศึกษา
๑๑.๕ สถาบันสามารถทําให$เชื่อมั่นได$วKา กระบวนการทบทวนและพัฒนาและการปรับโครงสร$างจะทําให$
เกิดการปรับนโยบายและการปฏิบัติของหลักสูตรการศึกษาแพทยระดับหลังปริญญาเพื่อให$สอดคล$องกับผล
การดําเนินงานในอดีต กิจกรรม ปgจจุบัน และมุมมองอนาคต
๑๑.๖ การปรับพันธกิจและผลลัพธทางการศึกษาที่พึงประสงคของการฝกอบรม ให$เข$ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งด$านวิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
๑๑.๗ การปรับผลลัพธทางการศึกษาที่พึงประสงคของการฝกอบรมให$สอดคล$องกับความต$องการที่
จําเปNน ตามสภาพแวดล$อมที่แพทยจะเข$าทํางาน
๑๑.๘ การปรับกระบวนการเรียนรู$และวิธีการฝกอบรม ที่ทําให$เชื่อมั่นได$วKามีความเหมาะสมและตรง
ประเด็น
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๑๑.๙ การปรับโครงสร$าง เนื้อหา และระยะเวลาของ หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อให$สอดคล$องกับ
ความก$าวหน$าทางวิชาการด$านวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน วิทยาศาสตร การแพทยคลินิก พฤติกรรม
ศาสตรและสังคมศาสตร การเปลี่ยนแปลงของข$อมูลประชากรศาสตร สุขภาพ และการเกิดโรคของประชากร
๑๑.๑o การพัฒนาวิธีการประเมินผล ที่สอดคล$องกับผลลัพธทางการศึกษาที่พึงประสงคและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง
๑๑.๑๑ การปรับนโยบายการรับ วิธีการคัดเลือกผู$เข$ารับการฝกอบรม ให$สอดคล$องกับความคาดหวังและ
สภาพแวดล$อมที่ เปลี่ยนแปลงไป ความต$องการที่จําเปNนด$านทรัพยากรบุคคล การ เปลี่ยนแปลงในการศึกษา
พื้นฐานทางการแพทย และ ข$อกําหนดของหลักสูตร
๑๑.๑๒ การปรับนโยบายการพัฒนาและคัดเลือกผู$เข$าปฏิบัติงานเปNนอาจารยที่ปรึกษา และ ผู$ให$การ
ฝกอบรม ให$สอดคล$องกับความต$องการที่เปลี่ยนแปลง ไปของการฝกอบรม
๑๑.๑๓ การปรับเปลี่ยน สภาพแวดล$อมและทรัพยากร ทางการศึกษาให$ สอดคล$องกับ ความจําเปNนที่
เปลี่ยนแปลงไป ของการฝกอบรมเชKน จํานวนผู$เข$ารับการฝกอบรม จํานวนและ คุณวุฒิของอาจารยผู$ให$การ
ฝกอบรม และหลักวิชาการทาง การแพทย
๑๑.๑๔ การปรับปรุงและ พัฒนากระบวนการ กํากับดูแล และการประเมินหลักสูตรให$ ละเอียดและ
ชัดเจน
๑๑.๑๕ การพัฒนาโครงสร$างขององคกร ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ เพื่อรับมือกับ
สภาพแวดล$อม และความจําเปNนที่เปลี่ยนแปลงไปของการฝกอบรม
๑๒. การประกันคุณภาพการฝ#กอบรม
สถาบันจะต$องผKานการประเมินความพร$อมในการเปNนสถาบันฝกอบรม และมีการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมอยKางตKอเนื่องดังนี้
๑๒.๑ การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน สถาบันฝกอบรมจะต$องจัดให$มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน อยKางน$อยทุก ๒ ปa
๑๒.๒ การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก สถาบันฝกอบรมจะต$องได$รับการประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ อยKางน$อยทุก ๕ ปa (หรือตามข$อกําหนดของคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ)

๑๓. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
- มีการบริหารจัดการหลักสูตรให$สอดคล$องกับกฎระเบียบที่กําหนดไว$ในด$านตKางๆ ได$แกK การรับสมัคร
ผู$เข$ารับการฝกอบรม กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงค
การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตKละระดับ
- มีการกําหนดหน$าที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรม/
หลักสูตรให$สอดคล$องกับความจําเปNนด$านการฝกอบรม
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- บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรมและ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข$อง การบริหารจัดการที่ดีและใช$ทรัพยากรได$อยKางเหมาะสม
- มีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนKวยงานสนับสนุนด$านอื่นๆที่เกี่ยวข$องครบถ$วน
สอดคล$องกับข$อบังคับและประกาศของวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทยในการเปƒดการฝกอบรม
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนในกํากับดูแลของ
คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบ$านโรงพยาบาลขอนแกKนมีหน$าที่ดําเนินการประเมินแผนการฝกอบรม/
หลักสูตร อยKางน$อยปaละ ๑ ครั้ง ในชKวงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน โดยดําเนินการจัดประชุมตามข$อบังคับ
แพทยสภา วKาด$วย การประชุมคณะกรรมการพ.ศ. ๒๕๖๐
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ภาคผนวก ก.
Milestone และ Entrustable Performance Activities (EPA)
๑) การดูแลรักษาผู$ปWวย (patient care)
ก. สามารถให$การตรวจรักษาเพื่อให$พ$นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน เพื่อให$ผู$ปWวยมีเสถียรภาพ
(stabilization) รวมถึงทักษะการชKวยฟ•‚นคืนชีพในทุกกลุKมอายุ ในด$านตKางๆ อยKางครบถ$วน PC1
ข. มีทักษะการซักประวัติและตรวจรKางกายที่ตรงประเด็น เพื่อให$ได$ข$อมูลที่สําคัญ ในบริบทที่มีความ
จํากัดตKางๆ รวมถึงการสKงตรวจและแปลผลทางห$องปฏิบัติการ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการ
วางแผนรักษาที่เหมาะสม PC2
ค. สามารถสังเกตอาการและการประเมินซ้ํา รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัย และการรักษาตามข$อมูล
ที่ได$ใหมK สามารถตัดสินใจจําหนKายผู$ปWวยจากห$องฉุกเฉินอยKางเหมาะสม PC3
ง. สามารถทํางานในลักษณะของพหุภารกิจได$ PC4
จ. ทักษะการทําหัตถการฉุกเฉิน เชKน การดูแลบาดแผล การเปƒดหลอดเลือด (vascular access) การ
ตรวจคลื่นความถี่สูงในการวินิจฉัยแบบตรงเปjา (goal-directed ultrasound) การดูแลทางเดิน
หายใจ ในผู$ปWวยกลุKมตKางๆ อยKางเหมาะสม รวมถึงผู$ปWวยที่ไมKให$ความรKวมมือ ผู$ปWวยที่มีความเสี่ยงสูง มี
ระบบไหลเวียนโลหิตไมKคงที่ เปNนต$น โดยหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะทําให$เกิดภาวะแทรกซ$อน และตระหนัก
ถึงผลลัพธและภาวะแทรกซ$อนที่อาจเกิดขึ้น PC5
๒) ความรู$และทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill) MK
ก. มีความรู$วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานที่เกี่ยวข$องกับเวชศาสตรฉุกเฉิน เชKนหลักการทางวิทยาศาสตร
การแพทยพื้นฐานของรKางกายและจิตใจ ความรู$ทางคลินิกเกี่ยวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา
อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาที่ใช$รักษา เปNนต$น MK1
ข. ความเชี่ยวชาญในด$านเวชศาสตรฉุกเฉินตKอยอด เชKน ความรู$ด$านเวชศาสตรภัยพิบัติ การลําเลียง
พิษวิทยา ความรู$ด$านโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล$อม เปNนต$น MK2
๓) ทักษะระหวKางบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication)
ก. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธระหวKางบุคคล (ผู$รKวมงาน ผู$ปWวยและญาติ) ได$อยKางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงทักษะในการนําเสนอทางวิชาการตKางๆ และการถKายทอดความรู$ไปยังผู$อื่น เปNนผู$นําทีมในการ
ให$การบริบาลโดยมีผู$ปWวยเปNนจุดศูนยกลาง ICS
๔) การเรียนรู$จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement)
สามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในด$านระบบงานในแผนกฉุกเฉิน การเรียนรู$ด$วยตนเอง
และการดูแลผู$ปWวย การทําวิจัย การจดบันทึกข$อมูลทางการแพทย เปNนต$น PBLI
๕) ความเปNนมืออาชีพ (professionalism) PF
ก. มีความเมตตา กรุณา เคารพผู$อื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร
ข. มีความรับผิดชอบตKอผู$ปWวย สังคม วิชาชีพ และตKอตนเอง
๖) การปฏิบัติบนฐานแหKงระบบ (systems-based practice)
ก. มีสKวนรKวมในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให$เกิดความปลอดภัยตKอผู$ปWวย SBP
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PC1 สามารถให$การตรวจรักษาเพื่อให$พ$นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน เพื่อให$ผู$ปWวยมีเสถียรภาพ (stabilization)
รวมถึงทักษะการชKวยฟ•‚นคืนชีพในทุกกลุKมอายุ ในด$านตKางๆ อยKางครบถ$วน
แพทยประจําบ%านปw แพทยประจําบ%านปwที่ แพทยประจําบ%านปwที่
Before training
Post graduate
ที่ ๑
๒
๓
สามารถทราบถึง เข$าใจ และสามารถคัด สามารถบริหารจัดการ สามารถบริหารจัดการ สามารถพัฒนา
สัญญาณชีพที่
แยกความรุนแรงของ และจัดลําดับ
ให$หนKวยงานอื่นๆ รKวม protocol ในการรักษา
ผิดปกติได$
อาการและการ
ความสําคัญรวมทั้งให$ ในการดูแลรักษา
และสKงตKอผู$ปWวยวิกฤต
บาดเจ็บได$อยKาง
การรักษาเบื้องต$นแกK ผู$ปWวยได$อยKาง
และผู$ได$รับบาดเจ็บได$
ประเมินและให$
ถูกต$อง
ผู$ปWวยฉุกเฉินมากกวKา เหมาะสม
อยKางเหมาะสม
การรักษาเบื้องต$น
หนึ่งรายได$
ในผู$ปWวยฉุกเฉิน ประเมินและให$การ
สามารถเปNนหัวหน$า สามารถจัดตั้งทีม
(recognize and รักษาเบื้องต$น ใน
สามารถประเมินผู$ปWวย ทีมในการปฏิบัติการ ปฏิบัติการชKวยชีวิตที่มี
primary
ผู$ปWวยฉุกเฉินได$อยKาง ซ้ําหลังได$รับ การ
ชKวยฟ•‚นคืนชีพได$ และ ประสิทธิภาพ มีการ
assessment) ได$ ถูกต$อง
รักษาเบื้องต$น
สามารถทบทวนความ ทบทวน พัฒนา และ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
มีประสบการณใน สามารถนําข$อมูล
สามารถเปNนหัวหน$า
การชKวยฟ•‚นคืนชีพ สําคัญที่ได$มาใช$ในการ ทีมปฏิบัติการชKวยฟ•‚น รวมทั้งมีประสบการณ รวมทั้งสามารถจัดสอน
การสอนทักษะการ
ทักษะการชKวยฟ•‚นคืน
วินิจฉัยโรคและวาง
คืนชีพได$ โดยมี
ชKวยฟ•‚นคืนชีพ
ชีพแกKบุคลากรตKางๆ
แผนการรักษา
อาจารยชKวยเหลือ
ในองคกร
สามารถปฏิบัติการ
ชKวยฟ•‚นคืนชีพได$
ภายใต$การดูแลของ
อาจารย
Suggested Evaluation Methods: Standardized directly observed tool (SDOT), observed
resuscitations, simulation, checklist, videotape review

๗๒

PC2 ทักษะการซักประวัติและตรวจรKางกายที่ตรงประเด็น เพื่อให$ได$ข$อมูลที่สําคัญ ในบริบทที่มีความจํากัด
ตKางๆ รวมถึงการสKงตรวจและแปลผลทางห$องปฏิบัติการ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการวางแผนรักษาที่
เหมาะสม
แพทยประจําบ%านปwที่
แพทยประจําบ%านปwที่
Before training
แพทยประจําบ%านปwที่ ๒
Post graduate
๑
๓
-ซักประวัติและ -ซักประวัติ และตรวจ -สังเคราะห ข$อมูลสําคัญ -ตรวจพบ หรือสงสัย -สามารถสอน
ตรวจรKางกาย
รKางกายโดยมุKงประเด็น และจําเปNนจากทุกแหลKง โรคที่ซKอนเร$นวินิจฉัย ทักษะการซัก
ผู$ปWวยได$อยKาง
ไปที่ข$อมูลสําคัญ ซึ่ง
ที่เปNนไปได$รวมถึงที่ได$
ยาก หรือโรคที่พบไมK ประวัติและตรวจ
นKาเชื่อถือและ
อธิบายอาการและ
จากการ ซักประวัติและ บKอยโดยอาศัย ข$อมูลที่ รKางกายในผู$ปWวย
ครอบคลุม
ประเด็นที่เปNนปgญหา ตรวจรKางกายเพื่อให$การ ตรวจพบจากการซัก
ฉุกเฉินให$แกK
รักษาผู$ปWวยได$อยKาง
ประวัติตรวจรKางกาย บุคลากรทาง
-สามารถสั่งการ สําคัญเรKงดKวน ใน
สถานการณที่มี
เหมาะสม ภายใต$
การแพทยสาขา
ตรวจวินิจฉัยได$
-เลือกสKงตรวจวินิจฉัย
ข$อจํากัด
สถานการณที่มีข$อจํากัด
ตKางๆได$
อยKางเหมาะสม
ได$อยKางสมเหตุสมผล
-สKงตรวจวินิจฉัย และ -สามารถสKงตรวจเพื่อ
บนพื้นฐานของข$อมูล
-สามารถให$การ
แปลผลการสKงตรวจได$ การวินิจฉัย ลําดับ
pre-test probability
วินิจฉัย และ
ความสําคัญ และแปลผล และ likelihood of
วินิจฉัยแยกโรคที่ อยKางถูกต$อง
การสKงตรวจที่ซับซ$อน
test เพื่อนําข$อมูลมา
เปNนไปได$จาก
-สามารถลําดับโรคที่
ทราบข$อจํากัด และ
ชKวยเปลี่ยนแปลงการ
อาการสําคัญ
เปNนไปได$ในผู$ปWวยจาก
และการประเมิน โอกาสและความนKาจะ พิจารณาทางเลือกอื่นได$ รักษาผู$ปWวย โดย
คํานึงถึงความคุ$มคKา
เบื้องต$นในโรคที่ เปNนของการ เกิดโรค -สามารถลําดับโรคที่
พบบKอย
นั้น รวมถึง
เปNนไปได$ในผู$ปWวยจาก -เข$าใจ และแยกแยะได$
ภาวะแทรกซ$อนและ โอกาสและความนKาจะ เมื่อผลการตรวจ
อัตราการตาย ในกลุKม เปNนของการ เกิดโรคนั้น วินิจฉัยนั้นไมKตรงกับ
อาการที่พบบKอย
รวมถึงภาวะแทรกซ$อน บริบทหรืออาการนํา
และอัตราการตาย ใน
ของผู$ปWวย หรือผลการ
-สามารถพิจารณา
ผู$ปWวยฉุกเฉินทุกกลุKม
ตรวจไมKชัดเจน
เลือกวิธีการรักษา ตาม
อาการ
แนวทางปฏิบัติ ได$
-เลือกการรักษาที่
อยKางถูกต$อง โดย
พิจารณาจากกลไกการ
ออกฤทธิ์ของยา และ
ผลข$างเคียงของยา/
วิธีการรักษานั้น

-เลือกวิธีการรักษาได$
อยKางถูกต$อง สมเหตุผล
พิจารณาถึง drug
interactions ที่อาจเกิด
จากการให$การรักษาได$

เหมาะสมโดยพิจารณา
จากความคุ$มคKา สม
เหตุผล สภาวะการเงิน
และระเบียบข$อบังคับ
ตKางๆ

Suggested Evaluation Methods: Standardized directly observed tool (SDOT), observed
resuscitations, simulation, checklist, videotape review
๗๓

PC3 สามารถสังเกตอาการและการประเมินซ้ํา รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัย และการรักษาตามข$อมูลที่
ได$ใหมK สามารถตัดสินใจจําหนKายผู$ปWวยจากห$องฉุกเฉินอยKางเหมาะสม
แพทยประจําบ%านปw
ที่ ๑
-ตระหนักถึงความ -ติดตามการ
จําเปNนในการ
ดําเนินการ/ผลของ
ประเมินผู$ปWวยซ้ํา การรักษาอยKาง
เหมาะสมระหวKางที่
-วางแผนการ
ผู$ปWวยอยูKในห$อง
จําหนKายผู$ปWวย
ฉุกเฉิน
เบื้องต$นได$
-พิจารณาความจําเปNน
ของผู$ปWวยในการ
สังเกตอาการในห$อง
ฉุกเฉิน
Before training

แพทยประจําบ%านปwที่
๒
-วางแผนประเมินผล
และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของ
อาการระหวKางอยู•ห$K อง
ฉุกเฉิน รวมทั้ง
สามารถให$การรักษา
เบื้องต$นอยKาง
ทันทKวงทีหากผู$ปWวยมี
อาการเปลี่ยนแปลง
-พิจารณาการ
disposition ในกรณีที่
เปNนภาวะหรือโรคที่
ซับซ$อนได$อยKาง
เหมาะสม

แพทยประจําบ%านปwที่
Post graduate
๓
-วางแผนติดตาม
-สร$าง observe
ผลการรักษาของ
protocol สําหรับ
ผู$ปWวยในห$องฉุกเฉินได$ ผู$ปWวยฉุกเฉินได$
ครั้งละมากกวKา ๑ ราย
-พัฒนาระบบ
-สามารถเปลี่ยน
disposition ให$
แผนการรักษาอยKาง เหมาะสมตาม
ทันทKวงทีเพื่อปjองกัน ทรัพยากรที่มีอยูK
ภาวะแทรกซ$อน
อยKางคุ$มคKา
-สามารถแก$ไขปgญหา
เมื่อมีปgจจัยที่มีความ
ซับซ$อนอันสKงผลให$
เกิดความไมKเหมาะสม
ในการจําหนKายผู$ปWวย
-อธิบายข$อมูลให$ผู$ปWวย
และญาติเข$าใจและมี
สKวนรKวมในแผนการ
disposition ได$

๗๔

PC4 สามารถทํางานในลักษณะของพหุภารกิจได$
Before training
-สามารถให$การ
บริบาลผู$ปWวยได$
คราวละ ๑ ราย

แพทยประจําบ%านปw
ที่ ๑
-สามารถสลับภารกิจ
ดูแลผู$ปWวยได$มากกวKา
๑ ราย

แพทยประจําบ%านปwที่
๒
-บริหารจัดการผู$ปWวย
คราวละหลายรายได$
อยKางมีประสิทธิภาพ
และทันเวลา
-ทราบบทบาทของ
ตนเองและโครงสร$าง
ของระบบการ
ตอบสนองในกรณีเกิด
mass casualty

แพทยประจําบ%านปwที่
๓
-บริหารจัดการผู$ปWวย
ในภาวะแออัดในห$อง
ฉุกเฉินได$อยKางมี
ประสิทธิภาพ และ
ทันเวลา

Post graduate
-บริหารจัดการ
ผู$ปWวยในภาวะ
mass casualty ได$
อยKางมีประสิทธิภาพ

-เข$าใจระบบการ
บริหารจัดการ
สถานการณการเกิด
อุบัติภัย

๗๕

PC 5 ทักษะการทําหัตถการฉุกเฉิน เชKน การดูแลบาดแผล การเปƒดหลอดเลือด (vascular access) การตรวจ
คลื่นความถี่สูงในการวินิจฉัยแบบตรงเปjา (goal-directed ultrasound) การดูแลทางเดินหายใจ ในผู$ปWวยกลุKม
ตKางๆ อยKางเหมาะสม
แพทยประจําบ%านปw
ที่ ๑
-ระบุตําแหนKงทาง - ประเมินผู$ปWวย ให$คํา
กายวิภาคและ
ชี้แจงและขอคํา
กลไกทางสรีรวิทยา ยินยอมกKอนการทํา
ที่จําเพาะกับ
หัตถการพื้นฐาน
หัตถการได$
รวมทั้งเฝjาสังเกต
อาการของผู$ปWวยตาม
-ใช$อุปการณ
ปjองกันเหมาะสม มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ตามหลักการ
ปjองกันการติดเชื้อ - ทราบข$อบKงชี้ ข$อ
สากล
ห$าม ภาวะแทรกซ$อน
- ทําหัตถการดูแล ที่อาจเกิดขึ้น เทคนิค
การใช$ยาระงับ
ทางเดินหายใจ
ความรู$สึกสําหรับ
พื้นฐานและ
หัตถการพื้นฐานใน
สามารถใสKทKอชKวย
ห$องฉุกเฉิน
หายใจได$ตาม
เกณฑมาตรฐาน
- ทําหัตถการพื้นฐาน
ของแพทยสภา
ตามข$อบKงชี้สําหรับ
ผู$ปWวยที่ระดับความ
- สามารถให$การ
เรKงดKวนปานกลาง ใน
ระงับปวดเฉพาะที่
โดยเลือกใช$เทคนิค ผู$ปWวยที่มีตําแหนKงทาง
กายวิภาคชัดเจนและ
ที่เหมาะสม
มีความเสี่ยงในการเกิด
- บรรยายลักษณะ ภาวะแทรกซ$อนต่ํา
และชนิดของ
และปานกลาง
บาดแผลได$อยKาง
- ประเมินทางเดิน
ถูกต$อง (เชKน
หายใจและทราบข$อ
abrasion,
บKงชี้และข$อห$ามของ
avulsion,
ยาที่ใช$ใน rapid
laceration)
sequence
Before training

แพทยประจําบ%านปwที่
๒
- สามารถกําหนดแผน
สํารองได$ ในกรณีที่ทํา
หัตถการเบื้องต$นไมK
สําเร็จ รวมทั้งวางแผน
ดูแลหากเกิด
ภาวะแทรกซ$อนได$
อยKางเหมาะสม

แพทยประจําบ%านปwที่
๓
- ทําหัตถการในผู$ปWวย
ที่มีความซับซ$อน เชKน
ระบุตําแหนKงทางกาย
วิภาคได$ยาก ผู$ปWวย
เด็กเล็กและผู$ปWวย
สูงอายุ ผู$ปWวยที่มีโรค
รKวมมาก

- แปลผลของการทํา
หัตถการเพื่อวินิจฉัย
และให$การรักษาได$
อยKางถูกต$อง

- สามารถทํา rapid
sequence
intubation ได$ด$วย
ความชํานาญ

- ดูแลทางเดินหายใจ
ผู$ปWวยที่มีความ
ซับซ$อนได$อยKาง
เหมาะสม

- มีประสบการณการ
ทํา cricothyrotomy
ได$ (อยKางน$อยภายใต$
สถานการณจําลอง)

- สามารถทํา rapid
sequence
intubation ได$
ภายใต$การควบคุมของ
ผู$มีประสบการณ

- สอนการทํา
Vascular access ได$

-สามารถเลือกใช$
เครื่องชKวยหายใจได$
เหมาะสมกับผู$ปWวย

Post graduate
- มีศักยภาพในการ
สอนหัตถการ
รวมทั้งสามารถ
แก$ไขข$อผิดพลาดได$
- สอนทักษะการ
ดูแลทางเดินหายใจ
ให$แกKบุคลากรทาง
การแพทยได$
- สามารถพัฒนา
pain
management
protocols ได$

- สามารถทํา
ultrasound guided
เพื่อชKวยในการทํา
หัตถการได$

- สามารถทําหัตถการ
ให$ยาระงับความรู$สึก
เฉพาะสKวนและการทํา
ให$ผู$ปWวยสงบได$อยKาง
เหมาะสม ตั้งแตK
๗๖

แพทยประจําบ%านปwที่ แพทยประจําบ%านปwที่
๒
๓
ขั้นตอนการประเมิน
ผู$ปWวยเพื่อให$ข$อมูล
- ทราบข$อบKงชี้ใน
และขอความยินยอม
การให$ยาฆKาเชื้อ
จนถึงการติดตาม
และการให$วัคซีน - บอกข$อบKงชี้ ข$อห$าม
อาการของผู$ปWวย
ปjองกันบาดทะยัก ของการทํา vascular
ระหวKางและหลังทํา
ของบาดแผลที่
access วิธีตKางๆได$
หัตถการ
เหมาะสมตาม
และสามารถวางแผน
หลักการใช$ยาอยKาง ดูแลได$อยKางเหมาะสม - ทํา central
สมเหตุผล
หากเกิด
venous catheter ได$
(rational drug
ภาวะแทรกซ$อน
ในผู$ปWวยที่มีความ
use)
ซับซ$อนมากขึ้น เชKน
- ทํา central
ระบุตําแหนKงทางกาย
- สามารถเจาะ
venous catheter
วิภาคได$ยากและ
เลือดได$ ทั้งจาก
ตามข$อบKงชี้สําหรับ
ผู$ปWวยสูงอายุ ผู$ปWวยที่
เส$นเลือดดําสKวน ผู$ปWวยที่มีตําแหนKงทาง
ปลายและเส$น
กายวิภาคชัดเจนและ มีโรครKวมมาก
เลือดแดง
มีความเสี่ยงในการเกิด - สามารถทํา Goalภาวะแทรกซ$อนต่ํา
directed focus
- ทราบข$อบKงชี้ใน
และปานกลาง
ultrasound ได$และ
การทํา
emergency
- ทํา intraosseous แปลผลที่ได$จากการ
ทําได$อยKางถูกต$อง
ultrasound
access ได$
Before training

แพทยประจําบ%านปw
ที่ ๑
intubation รวมทั้งให$
การดูแลผู$ปWวยหลังใสK
ทKอชKวยหายใจได$

Post graduate

- ผKานการอบรม
emergency U/S
workshop

๗๗

MK 1 ความรู$และทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill)
มีความรู$วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานที่เกี่ยวข$องกับเวชศาสตรฉุกเฉิน เชKนหลักการทางวิทยาศาสตร
การแพทยพื้นฐานของรKางกายและจิตใจ ความรู$ทางคลินิกเกี่ยวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา อาการ
อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาที่ใช$รักษา เปNนต$น
แพทยประจําบ%านปw แพทยประจําบ%านปwที่ แพทยประจําบ%านปwที่
Before training
Post graduate
ที่ ๑
๒
๓
เข$าใจพยาธิ
-เข$าใจพยาธิสรีรวิทยา -เข$าใจพยาธิสรีรวิทยา -เข$าใจพยาธิสรีรวิทยา
สรีรวิทยา
และวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
พื้นฐาน ประยุกตใช$ พื้นฐาน ประยุกตใช$ พื้นฐาน ประยุกตใช$
พื้นฐาน
ความรู$ในการวินิจฉัย ความรู$ในการวินิจฉัย ความรู$ในการวินิจฉัย
รักษา โรคหรือภาวะ รักษา โรคหรือภาวะ รักษา โรคหรือภาวะ
ฉุกเฉินที่พบได$บKอยได$ ฉุกเฉินที่พบได$ไมKบKอย ฉุกเฉิน และรีบดKวนได$
หรือมีภาวะซับซ$อนได$ เปNนอยKางดี
ดี
-มีความรู$ทางคลินิก
-มีความรู$ทางคลินิก ดี
เกี่ยวกับโรค อาการ
แนวทางการรักษา
ผู$ปWวยฉุกเฉินที่พบได$
บKอย หรือไมKซับซ$อน
ได$ดี

-มีความรู$ทางคลินิก
เกี่ยวกับโรค อาการ
แนวทางการรักษา
ผู$ปWวยฉุกเฉินที่มีภาวะ
ซับซ$อนได$เปNนอยKางดี

เกี่ยวกับโรค อาการ
แนวทางการรักษา
ผู$ปWวยฉุกเฉินที่มีภาวะ
ซับซ$อนได$ และ
สามารถถKายทอดให$
บุคลากรอยKางได$อยKาง
ถูกต$อง

๗๘

MK2 ความเชี่ยวชาญในด$านเวชศาสตรฉุกเฉินตKอยอด เชKน ความรู$ด$านเวชศาสตรภัยพิบัติ การลําเลียง
พิษวิทยา ความรู$ด$านโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล$อม เปNนต$น
Before training

แพทยประจําบ%านปw
ที่ ๑
-เข$าใจหลักการ พยาธิ
สรีรวิทยา และความรู$
พื้นฐานเกี่ยวกับ
พิษวิทยา ความรู$ด$าน
โรคและภาวะที่เกิด
จากสิ่งแวดล$อม ที่พบ
บKอย
-เข$าใจหลักการของ
การเคลื่อนย$ายผู$ปWวย
ในลักษณะตKางๆ

แพทยประจําบ%านปwที่
๒
-เข$าใจหลักการ พยาธิ
สรีรวิทยา และความรู$
พื้นฐานเกี่ยวกับ
พิษวิทยา ความรู$ด$าน
โรคและภาวะที่เกิด
จากสิ่งแวดล$อม
รวมทั้งหลักการรักษา
ที่พบบKอยได$ไมKบKอย
แตKเปNนอันตรายถึง
ชีวิต
-มีความรู$และเข$าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ลําเลียง หลักการเวช
ศาสตรภัยพิบัติ
เบื้องต$น

แพทยประจําบ%านปwที่
๓
-มีความรู$ความเข$าใจ
ในการอํานวยการ
การแพทยฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาล ทั้งใน
ภาวะปกติ และภาวะ
ที่มีภัยพิบัติ

Post graduate

-เข$าใจหลักการของ
การเตรียมตัวลําเลียง
ผู$ปWวยในกรณีตKางๆ
เชKน การลําเลียงทาง
น้ํา ทางอากาศ ทราบ
ผลกระทบแทรกซ$อน
ที่อาจเกิดขึ้น

-สามารถลําเลียง
ผู$ปWวยทางบกได$อยKาง
เหมาะสม

๗๙

ICS ทักษะระหวKางบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) มีทักษะการสื่อสาร
ปฏิสัมพันธระหวKางบุคคล (ผู$รKวมงาน ผู$ปWวยและญาติ) ได$อยKางมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะในการนําเสนอทาง
วิชาการตKางๆ และการถKายทอดความรู$ไปยังผู$อื่น เปNนผู$นําทีมในการให$การบริบาลโดยมีผู$ปWวยเปNนจุดศูนยกลาง
Before
training

แพทยประจําบ%านปwที่ ๑ แพทยประจําบ%านปwที่ ๒ แพทยประจําบ%านปwที่ ๓
-มีทักษะที่ดีในการอธิบาย
ข$อมูลกับผู$ปWวยและญาติ
ทั้งในด$านการใช$เวลาและ
รูปแบบการสื่อสาร และ
แสดงให$เห็นการคํานึงถึง
ประโยชนของผู$ปWวยเปNน
ที่ตั้ง

- สร$างความมีสKวนรKวม
ของผู$ปWวยและญาติ ใน
การตัดสินใจแผนการ
รักษาโรคหรือภาวะที่พบ
ไมKบKอย ซับซ$อน หรือยัง
ไมKมีข$อมูลทางการแพทย
เพียงพอ

- สร$างความมีสKวนรKวม
ของผู$ปWวยและญาติ ใน
การตัดสินใจแผนการ
รักษาโรคหรือภาวะที่พบ
บKอย

- นําเสนอข$อมูลผู$ปWวย
และอภิปรายปgญหา หรือ -เปNนผู$นําทีมในการรักษา
สรุปข$อมูลทางวิชาการได$ ผู$ปWวยในห$องฉุกเฉินได$
อยKางมีประสิทธิภาพ
อยKางเหมาะสม

-สKงตKอข$อมูลอยKางมี
- นําเสนอข$อมูลผู$ปWวย
ประสิทธิภาพให$กับผู$ให$
และอภิปรายปgญหาได$
และผู$รับคําปรึกษา หรือผู$
อยKางมีเหตุผล
ที่ต$องรับหน$าที่ดูแลผู$ปWวย
ตKอจากตนเองทั้งในและ
-มีมนุษยสัมพันธดี ทํางาน
นอกโรงพยาบาล
กับผู$รKวมงานทุกระดับ
อยKางมีประสิทธิภาพ
- แสดงทKาทีที่เหมาะสม
ตKอผู$ที่เห็นตKาง ตระหนัก
-ขอคําปรึกษาจากผู$อื่น
ในประสบการณของ
อยKางเหมาะสม และถูก
แพทยที่อาวุโสกวKา
กาลเทศะ
คํานึงถึงขั้นตอนการ
กํากับดูแลและระบบการ
ปฏิบัติงาน

Post
graduate

-บริหารจัดการการ
สื่อสารกับผู$ปWวยและ
ญาติได$เหมาะสม ทั้งใน
ด$านความครบถ$วน
คํานึงถึงบริบทการรักษา
และการใช$ทรัพยากร
สุขภาพ และความเห็น
ตKาง

- ถKายทอดความรู$และ
ทักษะให$แกKแพทย
นักศึกษาแพทย และ
บุคลากรทางการแพทย
- ข$อมูลย$อนกลับแกK
ผู$รKวมงานอยKางเหมาะสม
รายงานความคลาด
เคลื่อนในการปฏิบัติงาน
ของทีมตามระบบ
-บริหารจัดการความเห็น
ที่หลากหลาย รวมถึง
ความขัดแย$งทั้งทางตรง
และทางอ$อม ได$อยKาง
เหมาะสม

๘๐

PBLI การเรียนรู$จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement)
สามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในด$านระบบงานในแผนกฉุกเฉิน การเรียนรู$ด$วยตนเอง
และการดูแลผู$ปWวย การทําวิจัย การจดบันทึกข$อมูลทางการแพทย เปNนต$น PBLI
Before
Post
แพทยประจําบ%านปwที่ ๑ แพทยประจําบ%านปwที่ ๒ แพทยประจําบ%านปwที่ ๓
training
graduate
-เข$ากิจกรรมวิชาการ
- ทักษะที่ดีในการ
-แสดงความมีสKวนรKวมใน - จัดทํา
สม่ําเสมอตามเงื่อนไขการ นําเสนอข$อมูลทาง
กิจกรรมวิชาการโดยการ นโยบายทาง
ปฏิบัติงาน โดยตรงตKอ
การแพทยตKอที่ประชุม
ออกความเห็น ตั้งคําถาม คลินิกหรือ
เวลา และแสดงมารยาทที่
หรือพยายามรวบรวม
แนวเวชปฏิบัติ
-เข$ารKวมและมีบทบาทใน
ดีของผู$เข$าประชุม- สร$าง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และสรุปประเด็นเปNน
ของหนKวยงาน
ความมีสKวนรKวมของผู$ปWวย
ระยะๆ
และญาติ ในการตัดสินใจ -วิเคราะหวิจารณงานวิจัย
-นําข$อมูลย$อนกลับที่
ทางคลินิกในแงKการ
แผนการรักษาโรคหรือ
ได$มาวิเคราะหวิจารณ
ออกแบบ การดําเนินงาน
ภาวะที่พบบKอย
เพื่อประเมินตนเอง แล$ว
และการวิเคราะหทาง
- นําข$อมูลจากแหลKงตKางๆ
วางแผนพัฒนาจาก
สถิติ
มาประยุกตใช$ในการดูแล
ข$อมูลย$อนกลับที่
-แสวงหาข$อมูลย$อนกลับ พิจารณาโดยถKองแท$แล$ว
ให$เหมาะสมกับสภาพ
จากเพื่อนรKวมงานพร$อม
ผู$ปWวยในความดูแล
คําแนะนําอยKางสม่ําเสมอ - ดําเนินการทบทวน
-ค$นหาข$อมูลในระบบเวช
คุณภาพการดูแลรักษา
สารสนเทศจากแหลKงที่
ผู$ปWวยในความรับผิดชอบ
เหมาะสม เพื่อใช$ตอบ
โดยใช$เกณฑมาตรฐาน
คําถามทางคลินิกที่
เฉพาะโรคและหลักฐาน
นํามาใช$ประกอบการ
เชิงประจักษอื่น
ตัดสินใจในเวชปฏิบัติ
- วิเคราะหวิจารณแนว
เวชปฏิบัติในแงKการ
ประเมินหลักฐาน ความ
ลําเอียงของคําแนะนําที่
ให$ และความคุ$มคKาใน
การนําไปใช$งานจริง

๘๑

PF ความเปNนมืออาชีพ (professionalism) มีความเมตตา กรุณา เคารพผู$อื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการทาง
เวชจริยศาสตร มีความรับผิดชอบตKอผู$ปWวย สังคม วิชาชีพ และตKอตนเอง
Before training
-รู$หลักจริยธรรม
การแพทย สิทธิ
ผู$ปWวย มี
ประสบการณใน
การดูแลผู$ปWวย

แพทยประจําบ%านปw
ที่ ๑
-ตระหนักและ
ดําเนินการเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลประโยชน
ทับซ$อน โดยเฉพาะ
ความสัมพันธกับ
บริษัทเวชภัณฑ
- ปฏิบัติตKอผู$ปWวยอยKาง
เทKาเทียมกันโดยไมK
คํานึงถึงอายุ เพศ
ระดับการศึกษา สิทธิ์
การรักษา เศรษฐานะ
ศาสนา ความเชื่อเชิง
สุขภาพ หรือเชื้อชาติ
-รักษาความลับของ
ผู$ปWวยโดยเครKงครัด
-เข$าใจ นับถือ ให$
เกียรติ เคารพสิทธิ
และรับฟgงความเห็น
ของผู$ปWวย/ญาติ
- ให$การดูแลผู$ปWวยได$
เหมาะสมตามองค
ความรู$ของเวชปฏิบัติ
อิงหลักฐาน

แพทยประจําบ%านปwที่
๒
- สามารถตัดสินใจได$
อยKางเหมาะสม ในการ
ปฏิบัติตามที่กฎหมาย
บัญญัติบนพื้นฐานของ
เวชจริยศาสตร และ
การร$องขอตามสิทธิ
ของผู$ปWวยหรือญาติ

แพทยประจําบ%านปwที่
๓
-สามารถประยุกตใช$
วิธีการตKางๆเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางาน (applies
performance
improvement
methodologies)

-พัฒนาตนเองโดยใช$
ข$อมูลจากการ
วิเคราะห วิพากษ
รายงานวิชาการ
(Critical appraisal)
และสามารถนําผลที่ได$
จากเวชปฏิบัติอิง
หลักฐาน มา
ประยุกตใช$

-แสดงออกถึงการทํา
เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน
และการค$นหาข$อมูล
ขKาวสารทางการแพทย
ได$อยKางเชี่ยวชาญ
(mastery)

- รักษาความ
นKาเชื่อถือแกKผู$ปWวย
สังคม โดยการรักษา
มาตรฐานการดูแล
รักษาผู$ปWวยให$ดีที่สุด

Post graduate
-สามารถถKายทอด
วิธีการทําเวชปฏิบัติ
อิงหลักฐานและ
วิธีการค$นหาข$อมูล
ขKาวสารทาง
การแพทยอยKาง
เชียวชาญ ให$กับ
ผู$อื่นได$

- สามารถประเมิน
วิเคราะหสถานการณ
และปjองกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดความเสียหาย
ด$านจริยธรรม
การแพทย
- สามารถเสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสม
ให$กับผู$ปWวยและญาติ
มีวิธีการสื่อสารกับ
ญาติอยKางเหมาะสม
ในเรื่องที่ซับซ$อนและ
ละเอียดอKอน

๘๒

SBP การปฏิบัติบนฐานแหKงระบบ (systems-based practice) มีสKวนรKวมในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให$
เกิดความปลอดภัยตKอผู$ปWวย และการใช$ทรัพยากรอยKางคุ$มคKา สอดคล$องกับระบบบริบาลสาธารณสุขของ
ประเทศ
Before training
-ใช$ Electronic
health record
(EHR) เพื่อสั่งการ
ตรวจทาง
ห$องปฏิบัติการ, สั่ง
ยา, บันทึกเวช
ระเบียน และ
บันทึกการรับ
คําปรึกษา ตาม
บริบทของ
หนKวยงานที่
เหมาะสม

แพทยประจําบ%านปw
ที่ ๑
-เข$าใจระบบและ
ปฏิบัติตามขั้นตอน
การเบิกจKายตามสิทธิ์
การรักษาตKางๆ
-ตระหนักถึงโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง
ความผิดพลาดในการ
ใช$เทคโนโลยีได$อยKาง
เหมาะสม

แพทยประจําบ%านปwที่
๒
- เข$าใจและ
ประยุกตใช$การ
วิเคราะหความคุ$มคKา
ในการดูแลรักษา
ผู$ปWวย

-นํากระบวนการเพื่อ
ความปลอดภัยของ
ผู$ปWวยมาใช$
(ตัวอยKางเชKน
Checklists, SBAR =
- ตระหนักในข$อจํากัด
การเข$าถึงทรัพยากร SituationBackgroundสุขภาพของผู$ปWวยใน
Assessmentความดูแล
Recommendation)
-สามารถบันทึกเวช
- มีการนําทรัพยากร
ระเบียนได$อยKาง
บุคคล และเทคโนโลยี
ถูกต$อง ครบถ$วน ไมK
ที่มีอยูKในระบบมาใช$
กKอให$เกิดความสับสน
อยKางเหมาะสม เพื่อให$
เข$าใจผิด รวมทั้ง
เกิดความปลอดภัยแกK
ปjองกันการผิดพลาด
ผู$ปWวยและพัฒนา
ความรู$ทางการแพทย
- สามารถ
ประสานงาน เพื่อใช$
ทรัพยากรนอกหนK•วย
งาน ในการดูแลผู$ปWวย
อยKางเหมาะสม

แพทยประจําบ%านปwที่
๓
-มีสKวนรKวมในกิจกรรม
คุณภาพของหนKวยงาน
เชKน Morbidity and
mortality
conference, QA,
HA เปNนต$น เพื่อให$มี
การพัฒนาไปรKวมกัน
ทั้งในด$านการรักษา
และความปลอดภัย
ของผู$ปWวย

Post graduate
-พัฒนากระบวนการ
ทั้งภายในและ
ภายนอกหนKวยงาน
เพื่อแก$ไขปgญหาที่
เกิดขึ้น ให$
สอดคล$องกับ
ยุทธศาสตรการ
บริบาลสุขภาพ
ระดับประเทศ

-สามารถให$ข$อมูล
สะท$อนกลับในฐานะ
ของ lead team ถึง
การปฏิบัติงานหรือ
คุณภาพที่ได$ทําไป
เชKน CPR code
debriefing
- สามารถเฝjาระวังถึง
สถานการณผิดปกติที่
อาจนําไปสูK medical
error ได$
-สามารถ
ประสานงาน เพื่อใช$
ทรัพยากรนอกหนK•วย
งาน ในการดูแลผู$ปWวย
ที่มีความซับซ$อน
อยKางเหมาะสม

๘๓

Entrustable Performance Activities (EPA)
คือ กิจกรรมที่ผู$จะประกอบอาชีพเปNนแพทยฉุกเฉินทุกคนต$องทําได$ด$วยตนเองอยKางถูกต$องและมี
ความปลอดภัยตKอผู$ปWวย
วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย ได$กําหนด EPA ซึ่งแพทยประจําบ$านทุกคนต$องแสดงให$เห็น
วKาสามารถทําได$ด$วยตนเองในระหวKางการฝกอบรมดังนี้
EPA 1 การดูแลผู$ปWวยฉุกเฉิน
EPA 2 การนําเสนองานทางวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู$ปWวย
EPA 3 การบันทึกเวชระเบียน
EPA 4 ทักษะการทําหัตถการตKางๆ ซึ่งประเมินโดยการทํา direct observation of procedural skill
ดังตKอไปนี้
DOPS 1 Rapid sequence intubation
DOPS 2 Central venous Catheter insertion
DOPS 3 Point of care Ultrasonography
DOPS 4 CPR team leader
Competency and EPA
EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4
Patient care
PC 1 Emergency management and stabilization
PC 2 History taking, physical examination, investigation,
diagnosis, and management the patient
PC 3 observe and reassessment and disposition
PC 4 multitasking
PC 5 emergency procedure
Medical knowledge 1 (Basic & clinical knowledge)
Medical knowledge 2 (subspecial topics)
Interpersonal skills and communication
Practice-based learning and improvement
Professionalism
System-based practice
ความรุนแรงของผู%ปiวย ❑ 1-Resuscitative ❑ 2-Emergent ❑ 3-Urgent ❑ 4 Semiurgent ❑ 5 Non-urgent
๘๔

EPA1: กระบวนการดูแลผู%ปiวยฉุกเฉิน

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

ชื่อแพทยประจําบ$าน........................................................................ ชั้นปaที่ ❑1

❑2

❑3

เป‰าหมายการประเมิน ในผู%ปiวยรุนแรงระดับ 1-2
ขั้นที่ 1 กKอนสิ้นสุด 12 เดือน ต$องได$ผลประเมินระดับ 3 ขึ้นไปอยKางน$อย 12 ครั้ง
ขั้นที่ 2 กKอนสิ้นสุด 24 เดือน ต$องได$ผลประเมินระดับ 4 ขึ้นไปอยKางน$อย 12 ครั้ง
ขั้นที่ 3 กKอนสิ้นสุด 36 เดือน ต$องได$ผลประเมินระดับ 5 อยKางน$อย 6 ครั้ง
คําชี้แจง การประเมินหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านนี้ มีจุดมุKงหมายเพื่อใช$เปNนข$อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดฝกอบรม จึงขอความรKวมมืออาจารยทุกทKานแสดงความเห็น ตามความเปNนจริง โดยเลือกให$
คะแนนในชKองที่ใกล$เคียงความเปNนจริงมากที่สุด
หัวข$อการประเมิน
สามารถประเมินความรุนแรงของผู$ปWวยฉุกเฉินได$
อยKางถูกต$อง
สามารถให$การรักษาผู$ปWวยฉุกเฉินหลายรายพร$อมกัน
อยKางเหมาะสม
N/A
ซักประวัติผู$ปWวยฉุกเฉินได$อยKางถูกต$อง เหมาะสมกับ
สถานการณ และได$ข$อมูลเพียงพอ
ตรวจรKางกายผู$ปWวยฉุกเฉินได$อยKางถูกต$อง เหมาะสม
กับสถานการณ เชื่อถือได$
สKงตรวจทางห$องปฏิบัติการอยKางเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความจําเปNน และความคุ$มคKา
แปลผลการตรวจทางห$องปฏิบัติการได$อยKางถูกต$อง
รวมทั้งทราบข$อจํากัดของการแปลผล
สั่งการรักษาอยKางถูกต$อง เปNนลําดับขั้นตอน
เหมาะสมกับความรีบดKวน ความจําเปNน และความ
คุ$มคKา
การเลือกทําหัตถการกับผู$ปWวยฉุกเฉินเหมาะสม
N/A
มีการประเมินผู$ปWวยฉุกเฉินเปNนระยะๆ อยKาง
เหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการรักษาตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สามารถสื่อสารกับผู$รKวมงานทุกระดับชั้นได$อยKางดี
รวมทั้งมีการถKายทอดความรู$ให$กับนักศึกษาแพทย
หรือบุคลากรอื่นได$อยKางเหมาะสม

ไมKผKาน

พอใช$

ดี

ดีเยี่ยม

๘๕

หัวข$อการประเมิน
สามารถสื่อสารหรือให$ข$อมูลที่สําคัญรวมทั้งการแจ$ง
ขKาวร$าย หรือการให$คําแนะนําตKางๆ ได$อยKาง
เหมาะสม
มีการวางแผนการจําหนKายผู$ปWวยฉุกเฉินที่ถูกต$อง
เหมาะสม
มีการสKงเวร หรือรับเวรอยKางมีประสิทธิภาพ รับ-สKง
ข$อมูลที่สําคัญได$ครบถ$วน มีการวางแนวทางการดูแล
รักษาตKอที่ชัดเจน
มีความรับผิดชอบ ตรงตKอเวลา แตKงกายเหมาะสม
สามารถนําความรู$ มาประยุกตใช$กับการดูแลรักษา
ผู$ปWวยได$เปNนอยKางดี
เข$าใจระบบสุขภาพที่เกี่ยวข$องกับการดูแลรักษา
ผู$ปWวยเปNนอยKางดี เชKนเรื่องสิทธิการรักษา ระบบ
ความเสี่ยง การใช$ทรัพยากรอยKางเหมาะสมเปNนต$น

ไมKผKาน

พอใช$

ดี

ดีเยี่ยม

ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม =
❑ ระดับ 1 = ยังไมKสามารถอนุญาตให$ลงมือปฏิบัติได$ (ให$สังเกตการณเทKานั้น)
❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได$ภายใต$การควบคุมของอาจารยอยKางใกล$ชิด
❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง ภายใต$การชี้แนะของอาจารย
❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง โดยมีอาจารยให$ความชKวยเหลือเมื่อต$องการ
❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง และควบคุมผู$ที่มีประสบการณน$อยกวKา
ชื่ออาจารยผู%ประเมิน

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

ข%อควรพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๘๖

EPA2: ทักษะการนําเสนอ และการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู%ปiวยทางเวชศาสตรฉุกเฉิน
วันที่...................................................
ชื่อแพทยประจําบ$าน......................................................................... ชั้นปaที่
1
2
3
Topic Review
Interesting Case
Dead Cases
Journal Club
Research Progression
Other…………………………………
ทําการประเมิน โดย
เมื่อสิ้นสุด 12 เดือนต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3 : 2 ครั้ง
เมื่อสิ้นสุด 24 เดือนต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4 : 2 ครั้ง
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 5 : 2 ครั้ง
คําชี้แจง การประเมินหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านนี้มีจุดมุKงหมายเพื่อใช$เปNนข$อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดฝกอบรม จึงขอความรKวมมืออาจารยทุกทKานแสดงความเห็น ตามความเปNนจริง โดยเลือกให$
คะแนนในชKองที่ใกล$เคียงความเปNนจริงมากที่สุด
หัวข$อการประเมิน
ความนKาสนใจของเรื่องที่นําเสนอ

ไมKผKาน

พอใช$

ดี

ดีเยี่ยม

NA

สามารถรวบรวมข$อมูลของผู$ปWวย/หลักฐานทาง
วิชาการได$ครบถ$วนและเหมาะสม
มีทักษะในการสืบค$นข$อมูล จากแหลKงวิชาการ
สามารถทํา critical appraisal จากแหลKงข$อมูลได$
ถูกต$องเหมาะสม NA
ความถูกต$องสมบูรณของเนื้อหา
การสอดแทรกความรู$วิทยาศาสตรการแพทย
พื้นฐาน (basic science) NA
ความสามารถในการสรุปประเด็น
ทักษะการวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางปjองกัน
ปgญหา /การนําไปใช$ตามบริบท NA
การวิเคราะหปgญหา โดยยึดหลักการเวชจริย
ศาสตร การยึดผู$ปWวยเปNนศูนยกลาง NA
๘๗

หัวข$อการประเมิน

ไมKผKาน

พอใช$

ดี

ดีเยี่ยม

มีทักษะการสื่อสารและการนําเสนอข$อมูล
เหมาะสม เข$าใจได$งKาย
ใช$เวลาในการนําเสนอได$อยKางเหมาะสม
ใช$สื่อในการนําเสนอเหมาะสม
ทักษะทางสังคม ความตรงตKอเวลา
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม =
ระดับ 1 = ยังไมKสามารถสื่อสาร หรือนําเสนอข$อมูลทางวิชาการได$
ระดับ 2 = สามารถสื่อสาร หรือนําเสนอข$อมูลทางวิชาการ ภายใต$การควบคุมของอาจารยอยKางใกล$ชิด
ระดับ 3 = สามารถสื่อสาร หรือนําเสนอข$อมูลทางวิชาการ ภายใต$การชี้แนะของอาจารย
ระดับ 4 = สามารถสื่อสาร หรือนําเสนอข$อมูลทางวิชาการ ถูกต$องครบถ$วน โดยไมKจําเปNนต$องมีอาจารย
ควบคุมดูแล
ระดับ 5 = สามารถให$คําปรึกษา ควบคุมผู$ที่มีประสบการณน$อยกวKา
ชื่ออาจารยผู%ประเมิน…....................................................(ลายเซน)
....................................................... (ตัวบรรจง)
ข%อควรพัฒนา
……………….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……….….….….….….….….….….….….….
….….….….….….….….….….……….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……….….…..….….
….….….….….….….….….….….….….….….….….….……….….….….….………………………………….….….….….….….….

๘๘

EPA 3 การบันทึกเวชระเบียน และเอกสารทางการแพทยตางๆ
เมื่อสิ้นสุด 12 เดือนต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3 : 5 ครั้ง
เมื่อสิ้นสุด 24 เดือนต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4 : 5 ครั้ง
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือนต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 5 : 2 ครั้ง

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม
Level 1 ปรุงการเขียนเวชระเบียนทั้งในแงความถูกต%องและความต%องปรับ =
ครบถ%วน

ได%คะแนนน%อยกวาร%อยละ 50

Level 2 ต%องปรับปรุงการเขียนเวชระเบียนในแงความถูกต%องหรือความ =
ครบถ%วนอยางใดอยางหนึ่ง

ได%คะแนนร%อยละ 50-59

Level 3 สามารถ =บันทึกข%อมูลถูกต%องแตยังขาดรายละเอียดที่สําคัญในบาง
ประเด็น

ได%คะแนนร%อยละ 60-69

Level 4 สามารถ =บันทึกข%อมูลถูกต%องแตยังขาดรายละเอียดเล็กน%อย

ได%คะแนนร%อยละ 70-79

Level 5 =สามารถบันทึกข%อมูลถูกต%องและครบถ%วนทั้งในแงของการซักประวัติ
ตรวจรางกาย และการแปลผลการตรวจเพิ่มเติมทางห%องปฏิบัติการ รวมถึงการ
รักษาและให%คําแนะนําแกผู%ปiวย

ได%คะแนนมากกวาร%อยละ 80

๘๙

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙๐

แบบบันทึกคะแนนการบันทึกเวชระเบียน
ชื่อแพทยประจําบ%าน …………………………………… ผู%ประเมิน …………………………ชื่อผู%ปiวย ……………………….HN ………………… วันที่ประเมิน …………………
NA
ประวัติความเจ็บปWวย

0
ไมKมีการ
บันทึก

การตรวจรKางกาย

ไมKมีการ
บันทึก

คัดแยกระดับความฉุกเฉิน
ไมK
จําเปNน

การวินิจฉัย/วินิจจัยแยกโรค
การแปลผลการตรวจทางห$อง
ปฏิบัติการ
การรักษา และการให$คําแนะนํา
ผู$ปWวยและญาติ
การบันทึกติดตามผู$ปWวยระหวKาง
สังเกตอาการ

2

บันทึกเฉพาะอาการสําคัญ

บันทึกเฉพาะอาการสําคัญ
และระยะเวลาที่เปNน

บันทึกเฉพาะเฉพาะระบบ
ตามอาการสําคัญ

บันทึกการตรวจบางระบบ

ไมKมีการ
บันทึก
ไมKมีการ
บันทึก

การประเมิน vital signs

การสKงตรวจทางห$องปฏิบัติการ

1

ไมKมีการ
ตรวจ

ไมKมีการ
บันทึก
ไมKมีการ
บันทึก
ไมKมีการ
บันทึก
ไมKมีการ
บันทึก
ไมKมีการ
บันทึก

ละเลยสิ่งที่มีความจําเปNน/
ทําเกินความจําเปNน
และมีผลกระทบตKอผู$ปWวย

บันทึกผลการตรวจผิดคน
หรือบันทึกผลที่ไมKสําคัญ
มีบันทึกผลการรักษาแตK
รายละเอียดน$อย
มีการบันทึกข$อมูลการติดตาม
เฉพาะสัญญาณชีพ

3
บันทึกเฉพาะอาการสําคัญ
ระยะเวลา
ที่เปNน และประวัติปgจจุบัน
บันทึกการตรวจทุกระบบ
ที่เกี่ยวข$อง

4
บันทึกอาการสําคัญ ประวัติปgจจุบนั และ
ประวัติสําคัญอื่นๆ รวมทัง้ แพ$ยา
บันทึกการตรวจทุกระบบ ที่เกี่ยวข$อง
อยKางละเอียด

มีการบันทึก แตKไมKครบถ$วน

บันทึก vital sign ครบถ$วน

บันทึกไมKถูกต$อง

บันทึกถูกต$อง

ทําตามความจําเปNน แตK
บางอยKางไมKเหมาะสม/
ไมKครบถ$วน แตKไมKกระทบตKอผู$ปWวย
บันทึกวินิจฉัย และวินิจฉัย
แยกโรคไมKสมบูรณ
บันทึกเฉพาะผลตรวจที่สําคัญ
มีบันทึกการรักษา แตK
ขาดบางสKวน
มีบันทึกข$อมูลการติดตาม
อาการบ$าง

ครบถ$วน

บันทึกผลการตรวจทางห$อง
ปฏิบัติการครบถ$วน
มีบันทึกการรักษาครบถ$วน
มีบันทึกการดําเนินโรค
พร$อมการรักษา

ครบถ$วนพร$อมอธิบายเหตุผล ในการสKง
ตรวจ
บันทึกครบวินิจฉัย และวินิจฉัยแยกโรค
อยKางสมบูรณ
มีผลการตรวจทางห$องปฏิบัติการ
ครบถ$วน พร$อมแปล
มีการบันทึกการรักษาครบถ$วนพร$อม
คําแนะนํา
มีบันทึกการดําเนินโรคพร$อมการรักษา
โดยละเอียด เปNนระยะที่เหมาะสม
๙๐

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

NA
การสรุปกKอนจําหนKายผู$ปWวย

การปรึกษาแพทยตKางแผนก
ข$อมูลมีความถูกต$อง เชื่อถือได$
อKานเข$าใจงKาย
การบันทึกข$อมูลที่สอดคล$องกับ
ตัวชี้วัดของหนKวยงาน เชKน
septic shock fast track หรือ
STEMI เปNนต$น

0

1

ไมKมีบันทึก
ไมK ไมKมีการบัน
จําเปNน
ทีก
เชื่อถือได$
น$อย
ลายมืออKาน
ยาก
ไมKเปNน
ระเบียบ
ไมK
จําเปNน

ไมKมีการ
บันทึก

2

3

มีบันทึกแตKไมKครบถ$วน

ลายมืออKานออกคKอนข$างยาก
ไมKเปNนระเบียบ

บันทึกน$อยมาก

๙๑
4
มีการบันทึกลักษณะผู$ปWวยกKอน
disposition
มีการบันทึกวินิจฉัย และแผนการ
รักษา

มีบันทึกแตKชาดรายละเอียด

มีบันทึกครบถ$วน

เชื่อถือได$บ$าง

ถูกต$องและเชื่อถือทั้งหมด

ลายมืออKานออกบ$าง
รูปแบบเปNนระเบียบ

ขาดข$อมูลบางสKวนที่สําคัญ

ลายมืออKานออกเปNนสKวนมาก
รูปแบบการบันทึกเปNนระเบียบ

ลายมืออKานออกงKาย รูปแบบการ
บันทึกเปNนระเบียบ

ขาดข$อมูลบางสKวน แตKมี
รายละเอียดที่สําคัญ
ครบถ$วน

บันทึกครบถ$วน ตามแบบฟอรมที่
หนKวยงานกําหนด

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม =
ชื่ออาจารยผู%ประเมิน....................................................(ลายเซ็น)
....................................................... (ตัวบรรจง)

๙๑

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑

Direct observation of emergency procedural skill assessment
DOPs 1 Rapid Sequence Intubation

วันที่ ____________________________

ชื่อแพทยประจําบ%าน........................................................................
Difficulty level of case

easy

หัวข%อการประเมิน

ชั้นปwที่

1

2

3

intermediate

difficult

ไมผาน

พอใช%

ดี

ดีเยี่ยม

N/A

1

2

3

4

5

เข$าใจข$อบKงชี้ และข$อจํากัดในการทํา RSI ของผู$ปWวย
ให$ข$อมูลกับญาติ/ผู$ปWวย ได$อยKางเหมาะสม
เลือกใช$ชนิด/ขนาดของอุปกรณในการใสK advanced
airway เหมาะสม
เลือกใช$ยา ได$อยKางมีเหตุผล และเหมาะสม
มีการเตรียมตัวผู$ปWวย อุปกรณและทีมงานอยKาง
เหมาะสม
ควบคุม หรือดําเนินการสอดทKอตามขั้นตอนได$อยKาง
ถูกต$อง เหมาะสม
ให$การดูแลหลังใสKทKอชKวยหายใจได$อยKางถูกต$อง
สามารถแก$ไข หรือปjองกันภาวะแทรกซ$อนได$อยKาง
ถูกต$อง เหมาะสม
มีการสื่อสารที่ดี กับผู$รKวมงานระหวKางการทําหัตถการ
ความสามารถในการทําหัตถการโดยรวม (overall
performance) *
ชื่ออาจารยผู%ประเมิน

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

ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม
ระดับ 1 = ยังไมKสามารถอนุญาตให$ลงมือปฏิบัติได$ (ให$สังเกตการณเทKานั้น)
ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได$ภายใต$การควบคุมของอาจารยอยKางใกล$ชิด
ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง ภายใต$การชี้แนะของอาจารย
ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง โดยมีอาจารยให$ความชKวยเหลือเมื่อต$องการ
ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง และควบคุมผู$ที่มีประสบการณน$อยกวKา
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เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑

เกณฑการประเมินสําหรับ Rapid sequence intubation (RSI) โดย
ขั้นที่ 1 กKอนสิ้นสุด 12 เดือน
ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3: 1 ครั้ง
ขั้นที่ 2 กKอนสิ้นสุด 24 เดือน
ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3: 3 ครั้ง ระดับ 4 : 1 ครั้ง
ขั้นที่ 3 กKอนสิ้นสุด 36 เดือน
ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4: 3 ครั้ง ระดับ 5 : 1 ครั้ง
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เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑

Direct observation of emergency procedural skill assessment
DOPs 2 Central venous Catheter

วันที่ ____________________________

ชื่อแพทยประจําบ%าน........................................................................
Difficulty level of case

easy

หัวข%อการประเมิน

ชั้นปwที่

1

2

3

intermediate

difficult

ไมผาน

พอใช%

ดี

ดีเยี่ยม

N/A

1

2

3

4

5

เข$าใจข$อบKงชี้ และข$อจํากัดในการทํา CVC ของผู$ปWวย
ให$ข$อมูลกับญาติ/ผู$ปWวย ได$อยKางเหมาะสม
เลือกใช$ชนิด/ขนาดของอุปกรณในการใสK CVC
เหมาะสม
เลือกใช$ยาระงับความรู$สึก ได$อยKางมีเหตุผล และ
เหมาะสม
มีการเตรียมตัวผู$ปWวย อุปกรณและทีมงานอยKาง
เหมาะสม
ดําเนินการใสK CVC ได$โดยมีขั้นตอนที่ถูกต$อง
ให$การดูแลหลังใสK CVC ได$อยKางถูกต$อง
สามารถแก$ไข หรือปjองกันภาวะแทรกซ$อนได$อยKาง
ถูกต$อง เหมาะสม
มีการสื่อสารที่ดี กับผู$รKวมงานระหวKางการทําหัตถการ
ความสามารถในการทําหัตถการโดยรวม (overall
performance) *
ชื่ออาจารยผู%ประเมิน

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

ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม
ระดับ 1 = ยังไมKสามารถอนุญาตให$ลงมือปฏิบัติได$ (ให$สังเกตการณเทKานั้น)
ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได$ภายใต$การควบคุมของอาจารยอยKางใกล$ชิด
ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง ภายใต$การชี้แนะของอาจารย
ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง โดยมีอาจารยให$ความชKวยเหลือเมื่อต$องการ
ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง และควบคุมผู$ที่มีประสบการณน$อยกวKา
94

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑

เกณฑการประเมินสําหรับ Central venous catheter (CVC) โดย
ขั้นที่ 1 กKอนสิ้นสุด 12 เดือน
ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3 : 2 ครั้ง
ขั้นที่ 2 กKอนสิ้นสุด 24 เดือน
ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4 : 2 ครั้ง
ขั้นที่ 3 กKอนสิ้นสุด 36 เดือน
ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 5 : 2 ครั้ง
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เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑

Direct observation of emergency procedural skill assessment
DOPs 3 Point of care ultrasonography

วันที่ ____________________________

ชื่อแพทยประจําบ%าน........................................................................
easy

Difficulty level of case
หัวข%อการประเมิน

ชั้นปwที่

1

2

3

intermediate

difficult

ไมผาน

พอใช%

ดี

ดีเยี่ยม

N/A

1

2

3

4

5

เข$าใจข$อบKงชี้ และข$อจํากัดในการทํา U/S ของผู$ปWวย
เลือกการตรวจที่เหมาะสมกับผู$ปWวย
ให$ข$อมูลกับญาติ/ผู$ปWวย ได$อยKางเหมาะสม กKอน และ
หลังการทําหัตถการ
เลือกชนิดของ probe ได$อยKางเหมาะสม
สามารถแสดงภาพรังสีได$ชัดเจน เหมาะสมกับผู$ปWวย
แปลผลภาพรังสีได$ถูกต$อง เข$าใจข$อจํากัด
ใช$ ultrasound ในการทําหัตถการได$อยKางถูกต$อง
สามารถแก$ไข หรือปjองกันภาวะแทรกซ$อนได$อยKาง
ถูกต$อง เหมาะสม (ในกรณีทําหัตถการ)
สามารถสอนนักศึกษาแพทย หรือบุคลากรอื่นได$
ความสามารถในการทําหัตถการโดยรวม (overall
performance) *
ชื่ออาจารยผู%ประเมิน

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

ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม
ระดับ 1 = ยังไมKสามารถอนุญาตให$ลงมือปฏิบัติได$ (ให$สังเกตการณเทKานั้น)
ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได$ภายใต$การควบคุมของอาจารยอยKางใกล$ชิด
ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง ภายใต$การชี้แนะของอาจารย
ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง โดยมีอาจารยให$ความชKวยเหลือเมื่อต$องการ
ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง และควบคุมผู$ที่มีประสบการณน$อยกวKา
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เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑

เกณฑการประเมินสําหรับ Point of care ultrasound (POCUS) โดย
ขั้นที่ 1 กKอนสิ้นสุด 12 เดือน
ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3 : 5 ครั้ง
ขั้นที่ 2 กKอนสิ้นสุด 24 เดือน
ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4 : 4 ครั้ง
ขั้นที่ 3 กKอนสิ้นสุด 36 เดือน
ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 5 : 3 ครั้ง
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เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑

Direct observation of emergency procedural skill assessment
DOPs 4 CPR leader

วันที่ ____________________________

ชื่อแพทยประจําบ%าน........................................................................

ชั้นปwที่

Case

neonate

adult

pediatric

หัวข%อการประเมิน

1

2

3

ไมผาน

พอใช%

ดี

ดีเยี่ยม

N/A

1

2

3

4

5

สามารถเข$าใจ DNR ตัดสินใจ CPR ได$เหมาะสมกับ
สถานการณ
มีวิธีในการหาข$อมูลจากญาติ ได$อยKางเหมาะสม
มีการแบKงงานให$กับผู$รKวมทีมอยKางเหมาะสม
ปฏิบัติตาม algorithm ได$อยKางถูกต$อง
มีระบบการสื่อสารที่ดีในระหวKางการปฏิบัติงาน
มีการคํานึงถึงประสิทธิภาพในการกดหน$าอก
มีการหาสาเหตุ และพยายามแก$ไขอยKางเปNนระบบ
มีการสั่งยาที่ถูกต$อง สมเหตุผล
มีการสื่อสารกับญาติ ระหวKาง/หลังการทํา CPR สิ้นสุด
ลงอยKางเหมาะสม
มีความเปNนผู$นําทีม ที่ชัดเจน กล$าตัดสินใจ
ความสามารถในการทําหัตถการโดยรวม (overall
performance) *
ชื่ออาจารยผู%ประเมิน

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

ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม
ระดับ 1 = ยังไมKสามารถอนุญาตให$ลงมือปฏิบัติได$ (ให$สังเกตการณเทKานั้น)
ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได$ภายใต$การควบคุมของอาจารยอยKางใกล$ชิด
ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง ภายใต$การชี้แนะของอาจารย
ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง โดยมีอาจารยให$ความชKวยเหลือเมื่อต$องการ
ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง และควบคุมผู$ที่มีประสบการณน$อยกวKา
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เกณฑการประเมินสําหรับ CPR leader โดย
ขั้นที่ 1 กKอนสิ้นสุด 12 เดือน
ต$องได$ผลอยKางน$อยระดับ 3 : 2 ครั้ง
ขั้นที่ 2 กKอนสิ้นสุด 24 เดือน
ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4 : 2 ครั้ง
ขั้นที่ 3 กKอนสิ้นสุด 36 เดือน
ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 5 : 1 ครั้ง
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ภาคผนวก ข.
ขอบเขตความรู$ของวิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมทั้งโรคและภาวะตKางๆ ของผู$ปWวย การสKงตรวจและแปลผล
การตรวจทางห$องปฏิบัติการตKางๆ แบKงตามระดับความรู$ความชํานาญเปNน 3 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 เชี่ยวชาญ (mastery) แพทยฉุกเฉินต$องมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวข$องกับเรื่อง
ดังกลKาวอยKางลึกซึ้ง เนื่องจากอาจมีภาวะคุกคามตKอชีวิต (life threatening) สถานการณวิกฤติเวลา (time-critical
situation) ที่หากไมKได$รับการแก$ไขระบบการหายใจ, ระบบไหลเวียนโลหิต หรือระบบประสาท อยKางทันทKวงทีแล$ว
ผู$ปWวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได$สูงมาก
ระดับที่ 2 ชํานาญ (proficiency) แพทยฉุกเฉินต$องมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวข$องกับเรื่อง
ดังกลKาวเปNนอยKางดี เนื่องจากอาจมีภาวะฉุกเฉิน (emergency condition) ที่ต$องได$รับการรักษาอยKางรวดเร็ว
มิฉะนั้นอาจกKอให$เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือมีภาวะแทรกซ$อนตามมา ซึ่งสKงผลให$เสียชีวิต หรือพิการ หรือการ
เจ็บปWวยเรื้อรังในระยะยาว
ระดับที่ 3 คุ%นเคย (Familiarity) แพทยฉุกเฉินควรมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลKาวพอสมควร เนื่องจากเปNนภาวะที่ไมKฉุกเฉิน (lower acuity) สามารถรอรับการบําบัดรักษาในวันทําการปกติ
ได$ โดยไมKกKอให$เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ$อนตามมา
๑. โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน
โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

1. SIGNS, SYMPTOMS, AND PRESENTATIONS
1.1 Abnormal Vital Sign Physiology
1.1.1 Hypothermia

R68.0

X

1.1.2 Fever

R50.9

X

1.1.3 Bradycardia

R00.1

X

1.1.4 Tachycardia

R00.0

X

1.1.5 Apnea

R06.8

X

1.1.6 Tachypnea

R06.0

X

1.1.7 Hypoxia

R09.0

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

1.1.8 Hypotension

I95.9

X

1.1.9 Hypertension

I10

X

1.2.1 Pain (unspecified)

R52.9

X

1.2.2 Headache

R51

X

1.2.3 Eye pain

H57.1

1.2.4 Chest pain

R07.4

X

1.2.5 Abdominal pain

R10.49

X

1.2.6 Pelvic pain

R10.2

X

1.2.7 Back pain

M54.9

X

1.3.1 Altered mental status

R40.9

X

1.3.2 Anuria

R34

1.3.3 Anxiety

F41.9

1.3.4 Ascites

R18

X

1.3.5 Ataxia

R27.0

X

1.3.6 Auditory disturbances

H93.3

1.3.7 Bleeding

R58

1.3.8 Congestion/Rhinorrhea

J34.8

X

1.3.9 Constipation

K59.0

X

1.3.10 Cough

R05

X

1.3.11 Crying/Fussiness

R45.8

X

1.2 Pain

X

1.3 General
X
X

X
X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

1.3.12 Cyanosis

R23.0

X

1.3.13 Dehydration

E86

X

1.3.14 Diarrhea

A09.9

1.3.15 Dysmenorrhea

N94.6

1.3.16 Dysphagia

R13

1.3.17 Dysuria

R30.0

1.3.18 Edema

R60.9

1.3.19 Failure to thrive

R62.8

1.3.20 Fatigue/Malaise

R53

1.3.21 Feeding problems

R63.3

1.3.22 Hematemesis

K92.0

1.3.23 Hematuria

R31

1.3.24 Hemoptysis

R04.2

1.3.25 Hiccup

R06.6

1.3.26 Jaundice

R17.9

X

1.3.27 Joint swelling

M25.4

X

1.3.28 Lightheadedness/Dizziness

R42

X

1.3.29 Limp

R26.8

X

1.3.30 Lymphadenopathy

R59.9

1.3.31 Mechanical and indwelling devices, complications

T83.9

1.3.32 Nausea/Vomiting

R11

X

1.3.33 Occupational exposure

Y96

X

3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

1.3.34 Palpitations

R00.2

X

1.3.35 Paralysis

G83.9

X

1.3.36 Paresthesia/Dysesthesia

R50.2

1.3.37 Poisoning

T65.9

1.3.38 Pruritus

L29.9

1.3.39 Rash

R21

X

1.3.40 Rectal bleeding

K62.5

X

1.3.41 Seizure

R56.8

X

1.3.42 Shock

R57.9

X

1.3.43 Shortness of breath

R06.0

X

1.3.44 Sore throat

J02.9

1.3.45 Stridor

R06.1

X

1.3.46 Syncope

R55

X

1.3.47 Tinnitus

H93.1

1.3.48 Tremor

R25.1

1.3.49 Urinary incontinence

R32

1.3.50 Urinary retention

R33

1.3.51 Vaginal bleeding

N93.9

1.3.52 Vaginal discharge

N89.8

1.3.53 Vertigo

R42

1.3.54 Visual disturbances

H53.9

X

1.3.55 Wheezing

R06.2

X

2

3

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

2. ABDOMINAL AND GASTROINTESTINAL DISORDERS
2.1 Abdominal Wall
K46.9

X

B37.8,
K23.8

X

K20, B97.-

X

2.2.2.1 Esophagitis

K20

X

2.2.2.2 Gastroesophageal reflux (GERD)

K21

2.1.1 Hernias
2.2 Esophagus
2.2.1 Infectious disorders
2.2.1.1 Candida
2.2.1.2 Viral esophagitis
2.2.2 Inflammatory disorders

X

2.2.2.3 Toxic effects of caustic
2.2.2.3.1 Acid

T28.5T28.7

X

2.2.2.3.2 Alkali

T28.5T28.7

X

2.2.3 Motor abnormalities
2.2.3.1 Spasms

R25.2

X

2.2.4 Structural disorders
2.2.4.1 Boerhaave’s syndrome

K22.3

X

2.2.4.2 Diverticulitis

K22.5

X

2.2.4.3 Foreign body

T81.1

X

2.2.4.4 Hernias

K44.-

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2.2.4.5 Mallory-Weiss syndrome

K22.6

2.2.4.6 Stricture and stenosis

K22.2

2.2.4.7 Tracheoesophageal fistula

J86.0

X

2.2.4.8 Variceal bleeding

I98.3*,
I85.0

X

2

X
X

D37.7

X

K74.6

X

2.3.1.1 Alcoholic

K70.3

X

2.3.1.2 Biliary obstructive

K74.4

X

2.3.1.3 Drug-induced

K71.7

X

2.3.2 Hepatorenal failure

K76.7

2.2.5 Tumors

3

2.3 Liver
2.3.1 Cirrhosis

X
X

2.3.3 Infectious disorders
2.3.3.1 Abscess

K75.0

X

2.3.3.2 Hepatitis

2.3.3.2.1 Acute with coma

B15.0,
B16.0,
B16.2,
B19.0

2.3.3.2.2 Acute without coma

B15.9,
B16.1,
B16.9,
B17.-,
B19.9

2.3.3.2.3 Chronic

B18.-

X

X

X
105

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑

โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

2.3.4 Tumors
2.3.4.1 with complications

C22.K66.1

2.3.4.2 without complications

C22.-

X
X

2.4 Gall Bladder and Biliary Tract
2.4.1 Cholangitis

K83.0

X

2.4.2 Cholecystitis

K81.0

X

2.4.3 Cholelithiasis/Choledocholithiasis

K80.-

X

2.4.4 Tumors

D37.6

X

2.5 Pancreas
2.5.1 Pancreatitis
2.5.1.1 Acute

K85.-

2.5.1.2 Chronic

K86.0,
K86.1

X

C25.-

X

2.5.2 Tumors

X

2.6 Peritoneum
2.6.1 Spontaneous bacterial peritonitis

K65.00

X

2.7 Stomach
2.7.1 Infectious disorders

A08.4

X

2.7.2 Inflammatory disorders
2.7.2.1 Gastritis

K29.-

X

2.7.3 Peptic ulcer disease
2.7.3.1 Hemorrhage

K25.0,

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

K25.4
2.7.3.2 Perforation

K25.1,
K25.5

X

2.7.4 Structural disorders
2.7.4.1 Congenital hypertrophic pyloric stenosis

Q40.0

X

2.7.4.2 Foreign body

T18.2

X

C16.-

X

A09.0

X

2.7.5 Tumors
2.8 Small Bowel
2.8.1 Infectious disorders
2.8.2 Inflammatory disorders
2.8.2.1 Regional enteritis/Crohn’s disease

K50.0

X

2.8.3 Motor abnormalities
2.8.3.1 Obstruction

K56.5,
K56.6

2.8.3.2 Paralytic ileus

K56.0

X
X

2.8.4 Structural disorders
2.8.4.1 Aortoenteric fistula

I77.2

X

2.8.4.2 Congenital anomalies

Q41.-

2.8.4.3 Intestinal malabsorption

K90.-

X

2.8.4.4 Meckel's diverticulum

K57.1

X

2.8.5 Tumors

D37.2

X

2.8.6 Vascular insufficiency

K55.-

X

X

2.9 Large Bowel
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

2.9.1 Infectious disorders
2.9.1.1 Antibiotic-associated

A04.7

X

2.9.1.2 Bacterial

A04.9

X

2.9.1.3 Parasitic

A06.-,
A07.-

X

2.9.1.4 Viral

A08.-

X

2.9.2 Inflammatory disorders
2.9.2.1 Appendicitis
2.9.2.1.1 Ruptured

K35.2,
K35.3

2.9.2.1.2 without rupture

K35.8

X
X

2.9.2.2 Necrotizing enterocolitis (NEC)

K52.9

X

2.9.2.3 Radiation colitis

K52.0

X

2.9.2.4 Ulcerative colitis

K51.0

X

2.9.3.1 Hirschsprung’s disease

Q43.1

X

2.9.3.2 Irritable bowel

K58.-

2.9.3.3 Obstruction

K56.6

2.9.3 Motor abnormalities
X
X

2.9.4 Structural disorders
X

2.9.4.1 Congenital anomalies
2.9.4.2 Diverticula

K57.2,
K57.3

X

2.9.4.3 Intussusception

K56.1

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

K56.2

X

D37.4

X

2.10.1.1 Perianal/Anal abscess

K61.0

X

2.10.1.2 Perirectal abscess

K61.1

X

2.10.1.3 Pilonidal cyst and abscess

L05.0

X

2.9.4.4 Volvulus
2.9.5 Tumors

3

2.10 Rectum and Anus
2.10.1 Infectious disorders

2.10.2 Inflammatory disorders
K62.8

X

2.10.3.1 Anal fissure

K60.0

X

2.10.3.2 Anal fistula

K60.5

2.10.3.3 Congenital anomalies

Q43.6

2.10.3.4 Foreign body

T18.5

X

I84.0 -1,
I84.3I84.4

X

2.10.2.1 Proctitis
2.10.3 Structural disorders

X
X

2.10.3.5 Hemorrhoids
2.10.3.5.1 With complications

2.10.3.5.2 Without complication
2.10.3.6 Rectal prolapsed
2.10.4 Tumors

I84.2,
I84.5

X

K62.3

X

D37.5

X

2.11 Spleen
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

2.11.1 Asplenism

D73.0

2.11.2 Splenomegaly

R16.1

2.11.3 Vascular insufficiency/Infarction

D73.5

ระดับที่
1

2

3

X
X
X

3. CARDIOVASCULAR DISORDERS
X

3.1 Cardiopulmonary Arrest
3.1.1 Sudden unexpected infant death (SUID)

R95

X

3.1.2 Pulseless electrical activity

R94.3

X

Q20.- ถึง
Q28.-

X

3.3.1.1 Aneurysm with complication

I72.-

X

3.3.1.2 Aortic dissection

I71.0,
I71.1,
I71.3,
I71.5,
I71.8

X

3.3.1.3 Thromboembolism

I74.-

X

I80.-

X

3.2 Congenital Abnormalities of the Cardiovascular System
3.3 Disorders of Circulation
3.3.1 Arterial

3.3.2 Venous
3.3.2.1 Thromboembolism
3.3.3
3.4 Disturbances of Cardiac Rhythm
3.4.1 Cardiac dysrhythmias

X

3.5 Diseases of the Myocardium, Acquired
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

3.5.1 Atheroscerotic heart disease

I25.-

X

3.5.2 Cardiac failure

I50.-

X

3.5.3 Cardiomyopathy

I42.-

X

3.5.4 Coronary syndrome, acute

I20.-

X

3.5.5 Myocardial infarction, acute

I21.-

X

3.5.6 Myocarditis

I40.-

X

3.5.7 Ventricular aneurysm

I25.3

X

3.6.1 Cardiac tamponade

I31.9

X

3.6.2 Pericarditis

I30.-

2

3

3.6 Diseases of the Pericardium

3.7 Endocarditis

X

I38.-

X

I11.-, I12., I13.-

X

3.8 Hypertension
3.8.1 With acute complications
3.9 Tumors

D15.1

X

3.10 Valvular Disorders
3.10.1 With acute complications
3.10.2 without acute complication

I33.I05.-, I09.-

X
X

3.11
3.11.1
3.12
3.12.1
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

4. CUTANEOUS DISORDERS
4.1 Ulcerative Lesions
4.1.1 Decubitus

L89.-

4.1.2 Venous stasis

I83.0

X
X
X

4.2 Dermatitis
4.3 Infections
4.3.1 Bacterial
4.3.1.1 Abscess

L02.-

X

4.3.1.2 Cellulitis

L03.-

X

4.3.1.3 Erysipelas

A46

X

4.3.1.4 Impetigo

L01.-

4.3.1.5 Necrotizing infection

L88

X
X
X

4.3.2 Fungal
B85.-,
B86-,
B87.-,
B88.-

X

4.3.4.1 Aphthous ulcers

K12.00

X

4.3.4.2 Childhood exanthems

B09.-

4.3.4.3 Herpes simplex

B00.-

4.3.4.4 Herpes zoster

B02.-

4.3.4.5 Human papillomavirus (HPV)

B97.7

4.3.3 Ectoparasites

4.3.4 Viral
X
X
X
X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน
4.3.4.6 Molluscum contagiosum

ICD-10

ระดับที่
1

2

B08.1

3
X

4.4 Maculopapular Lesions
4.4.1 Erythema multiforme

L51.-

4.4.2 Erythema nodosum

L52

4.4.3 Henoch-Schönlein purpura (HSP)

X
X

D69.0

X

4.4.4 Pityriasis rosea

L42

X

4.4.5 Purpura

D69.-

X

4.4.6 Urticaria

L50.-

X
X

4.5 Papular/Nodular Lesions
4.6 Vesicular/Bullous Lesions
4.6.1 Pemphigus

L10.-

X

4.6.2 Staphylococcal scalded skin syndrome

L00

X

4.6.3 Stevens-Johnson syndrome

L51.1

X

4.6.4 Toxic epidermal necrolysis

L51.2

X

4.6.5 Bullous pemphigoid

L12.0

X

5. ENDOCRINE, METABOLIC, AND NUTRITIONAL DISORDERS
5.1 Acid-base Disturbances
5.1.1 Metabolic or respiratory
5.1.1.1 Acidosis

E87.2

X

5.1.1.2 Alkalosis

E87.3

X

E87.8

X

5.1.2 Mixed acid-base balance disorder
5.2 Adrenal Disease

113

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑

โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

5.2.1 Adrenal crisis

E27.2

5.2.2 Cushing’s syndrome

E24.-

ระดับที่
1

2

3

X
X

5.3 Fluid and Electrolyte Disturbances
E83.5

X

5.3.2 Fluid overload/Volume depletion

E87.7/E86

X

5.3.3 Potassium metabolism

E87.5/E87
.6

X

5.3.4 Sodium metabolism

E87.0/E87
.1

X

5.3.1 Calcium metabolism

5.3.5 Magnesium metabolism

E83.4

X

5.3.6 Phosphorus metabolism

E83.3

X

5.4 Glucose Metabolism
5.4.1 Diabetes mellitus with acute complications

E10E14.0-.1

X

5.4.2 Hypoglycemia, non diabetes

E15,
E16.0-.2

X

5.5 Nutritional Disorders
5.5.1 Vitamin deficiencies

E50-E56.-

5.5.2 Wernicke-Korsakoff syndrome

E51.2

5.5.3 Malabsorption

E90.-

5.6 Parathyroid Disease

X
X
X

E20.-E21.-

X

E23.0,
E23.1,

X

5.7 Pituitary Disorders
5.7.1 Panhypopituitarism
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

E89.3
5.8 Thyroid Disorders
5.8.1 Thyroid crisis

E05.5

X

5.8.2 Myxedema coma

E03.5

X

5.8.3 Thyroiditis

E06.-

X

5.9 Tumors of Endocrine Glands
5.9.1 Adrenal
E27.5

X

5.9.2 Pituitary apoplexy

E23.6

X

5.9.3 Thyroid

E04.1

5.9.1.1 Pheochromocytoma

X

6. ENVIRONMENTAL DISORDERS
6.1 Bites and Envenomation
X

6.1.1 Arthropods
6.1.2 Mammals

W53W55.-

6.1.3 Marine organisms

W56.-

X

6.1.4 Venomous snake bites

T63.0

X

6.2.1 Air embolism

T79.0

X

6.2.2 Barotrauma

T70.0-.2

X

T70.3

X

T75.4

X

X

6.2 Dysbarism

6.2.3 Decompression syndrome
6.3 Electrical Injury
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

T75.0

X

6.4.1 Acute mountain sickness

T70.2

X

6.4.2 Barotrauma of ascent

T70.2

X

6.4.3 High-altitude cerebral edema

T70.2

X

6.4.4 High-altitude pulmonary edema

T70.2

X

6.3.1 Lightning

3

6.4 High-altitude Illness

X

6.5 Submersion Incidents
6.5.1 Cold water immersion

T75.1

X

6.6 Temperature-related Illness
6.6.1 Heat
6.6.1.1 Heat exhaustion

T67.3

6.6.1.2 Heat stroke

T67.0

X
X

6.6.2 Cold
6.6.2.1 Frostbite

T33.-,
T34.-,
T35.-

6.6.2.2 Hypothermia

T68

X

T66

X

6.7 Radiation Emergencies

X

7. HEAD, EAR, EYE, NOSE, THROAT DISORDERS
7.1 Ear
7.1.1 Foreign body

T16

X

7.1.2 Labyrinthitis

H83.0

X

7.1.3 Mastoiditis

H70.-

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน
7.1.4 Meniere’s disease

ICD-10

ระดับที่
1

2

H81.0

3
X

X

7.1.5 Otitis externa
7.1.6 Otitis media

H65.H66.H67.-

7.1.7 Perforated tympanic membrane

H72.-

X

7.1.8 Perichondritis

H61.0

X

7.2.1.1 Blepharitis

H01.0

X

7.2.1.2 Burn confined to eye

T26.0

7.2.1.3 Conjunctivitis

H10.-

7.2.1.4 Corneal abrasions

S05.0

7.2.1.5 Dacryocystitis

H04.3

7.2.1.6 Foreign body

T15.-

X

7.2 Eye
7.2.1 External eye
X
X
X
X
X
X

7.2.1.7 Inflammation of the eyelids
7.2.1.7.1 Chalazion

H00.1

X

7.2.1.7.2 Hordeolum

H00.0

X

7.2.1.8 Keratitis

H16.-

X

7.2.2 Anterior pole
7.2.2.1 Glaucoma

H40.H41.-

7.2.2.2 Hyphema

H21.0

X
X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

7.2.2.3 Iritis

H20.-

7.2.2.4 Hypopyon

H20.0

ระดับที่
1

2

3
X

X

7.2.3 Posterior pole
7.2.3.1 Choroiditis/Chorioretinitis

H30.-

X

7.2.3.2 Optic neuritis

H46

7.2.3.3 Papilledema

H47.1

X

7.2.3.4 Retinal detachments and defects

H33.-

X

7.2.3.5 Retinal vascular occlusion

H34.-

X

X

7.2.4 Orbit
7.2.4.1 Cellulitis

H05.0

X

7.2.4.2 Purulent endophthalmitis

H44.0

X

I67.6

X

7.4.1 Epistaxis

R04.0

X

7.4.2 Foreign body

T17.1

7.4.3 Rhinitis

J30.-

X

7.4.4 Sinusitis

J01.-

X

7.3 Cerebral Venous Sinus Thrombosis
7.4 Nose

X

7.5 Oropharynx/Throat
7.5.1 Diseases of the oral soft tissue
7.5.1.1 Ludwig's angina

K12.2

X

7.5.2 Diseases of the salivary glands
7.5.2.1 Sialolithiasis

K11.5

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน
7.5.2.2 Suppurative parotitis
7.5.3 Foreign body

ICD-10

ระดับที่
1

K11.2
T17.2

2

3

X
X

7.5.4 Gingival and periodontal disorders
7.5.4.1 Gingivostomatitis

K05.1

X

7.5.5 Larynx/Trachea
7.5.5.1 Epiglottitis

J05.1

7.5.5.2 Laryngitis

J04.0

7.5.5.3 Tracheitis

J04.1

7.5.6 Oral candidiasis

B37.0

X

7.5.7 Dental abscess

K04.6K04.7

X

7.5.8 Peritonsillar abscess

J36

7.5.9 Pharyngitis/Tonsillitis

J02.-,
J03.-

7.5.10 Retropharyngeal abscess

J38.7

7.5.11 Temporomandibular joint disorders

K07.6

7.6 Tumors

X
X
X

X
X
X
X

D37.0

X

8. HEMATOLOGIC DISORDERS
8.1 Blood Transfusion
8.1.1 Complications

T80.-

X

8.2 Hemostatic Disorders
X

8.2.1 Coagulation defects
8.2.1.1 Acquired

D68.4

X
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8.2.1.2 Hemophilias
8.2.2 Disseminated intravascular coagulation

ICD-10

ระดับที่
1

D66, D67,
D68.0-2

X

D65

X

2

3

X

8.2.3 Platelet disorders
8.3 Lymphomas

C81.- ถึง
ฉ86.-

8.4 Pancytopenia

D61.-

X
X

8.5 Red Blood Cell Disorders
8.5.1 Anemias
8.5.1.1 Aplastic
8.5.1.2 Hemoglobinopathies
8.5.1.3 Hemolytic

D61.-

X

D56.-ถึง
D58.-

X

D59.-

X

8.5.1.4 Hypochromic
D50.-

X

D51.-,
D52.-,
D53.1

X

8.5.2 Polycythemia

D45,
D75.0,
D75.1

X

8.5.3 Methemoglobinemia

D74.-

8.5.1.4.1 Iron deficiency
8.5.1.5 Megaloblastic

X

8.6 White Blood Cell Disorders
8.6.1 Leukemia with complication

C90.1,
C91.-,

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

C95.8.6.2 Multiple myeloma with complication

C90.0

X

8.6.3 Leukopenia with complication

D70

X

9. IMMUNE SYSTEM DISORDERS
9.1 Collagen Vascular Disease
9.1.1 Raynaud’s disease

I73.0

X

9.1.2 Reiter’s syndrome

M02.3

X

9.1.3 Rheumatoid arthritis

M05.-,
M06.-

X

9.1.4 Scleroderma with acute complication

M34.-

X

9.1.5 Systemic lupus erythematosus

M32.-

X

9.1.6 Vasculitis

I77.6

X

9.2 Hypersensitivity
9.2.1 Allergic reaction

T78.4

X

9.2.2 Anaphylaxis

T78.0,
T78.2,
T88.6

X

9.2.3 Angioedema

T78.2

X

9.2.4 Drug allergies

T78.4

X

9.3 Transplant-related Problems
9.3.1 Immunosuppression

Z94.-

9.3.2 Rejection

T86.-

X
X

9.4 Immune Complex Disorders
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ICD-10

ระดับที่
1

2

9.4.1 Kawasaki syndrome

M30.3

X

9.4.2 Rheumatic fever

I00 ถึง
I02.-

X

9.4.3 Sarcoidosis

D86.-

9.4.4 Post-streptococcal glomerulonephritis

N00.B95.-

X

A05.9

X

3

X

10. SYSTEMIC INFECTIOUS DISORDERS
10.1 Bacterial
10.1.1 Bacterial food poisoning
10.1.1.1 Botulism

A05.1

X

10.1.2 Chlamydia

A74.9

X

10.1.3 Gonococcus (disseminated)

A54.-

X

10.1.4 Meningococcus

A39.-

X

10.1.5 Mycobacterium
10.1.5.1 Atypical mycobacteria
10.1.5.2 Tuberculosis

A31.-

X

A15.-ถึง
A18.-

X
X

10.1.6 Gas gangrene
10.1.7 Sepsis/Bacteremia
10.1.7.1 Shock

R75.2

X

10.1.7.2 Toxic shock syndrome

A48.3

X

A27.-

X

10.1.8 Spirochetes
10.1.8.1 Leptospirosis
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน
10.1.8.2 Syphilis
10.1.9 Tetanus

ICD-10

ระดับที่
1

2

A50.- ถึง
A53.A33 ถึง
A35

10.2 Biological Warfare Agents

Y36.6

10.3 Fungal Infections

B35.-ถึง
B49

3
X

X
X
X

10.4 Protozoan/Parasites
10.4.1 Malaria
10.4.2 Toxoplasmosis
10.5 Tick-Borne
10.5.1 Rickettsia

B50.-ถึง
B54

X

B58.-

X

A79.-

X
X

10.6 Viral
10.6.1 Infectious mononucleosis
10.6.2 Influenza/Parainfluenza

B27.9

X

J09-J11.-

X

10.6.3 Dengue hemorrhagic fever

A90 A91.-

10.6.4 Herpes simplex

B00.-

X

10.6.5 Herpes zoster/Varicella

B02.-

X

10.6.6 HIV/AIDS with complication
10.6.7 Rabies
10.7 Emerging Infections, Pandemics, and Drug Resistance

X

B20.-ถึง
B24

X

A82.-

X

U04, U80,
U81, U88,

X
123

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑
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ICD-10

ระดับที่
1

2

3

U89
11. MUSCULOSKELETAL DISORDERS (NONTRAUMATIC)
11.1 Bony Abnormalities
11.1.1 Aseptic/Avascular necrosis

M87.-

11.1.2 Osteomyelitis

M86.-

11.1.3 Tumors

D48.0

X
X
X

11.2 Disorders of the Spine
11.2.1 Disc disorders

M45.-,
M50.-,
M51.-

11.2.2 Inflammatory spondylopathies

M48.-

X
X

11.2.3 Low back pain
11.2.3.1 Cauda equina syndrome

G83.4

X

11.2.3.2 Sacroiliitis

M46.1

X

11.2.3.3 Sprains/Strains

T09.2,
M54.5

X

11.3 Joint Abnormalities
11.3.1 Arthritis
11.3.1.1 Septic
11.3.1.2 Crystal arthropathies

M00.M10.-ถึง
M11.-

X
X

11.3.2 Congenital dislocation of the hip

Q65.2

X

11.3.3 Slipped capital femoral epiphysis

M93.0

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

11.4 Muscle Abnormalities
11.4.1 Myositis

M60.-

11.4.2 Rhabdomyolysis

M62.8

X
X

11.5 Overuse Syndromes
X

11.5.1 Peripheral nerve syndrome
11.6 Soft Tissue Infections
11.6.1 Felon

L03.0

X

11.6.2 Paronychia

L03.0

X

11.6.3 Synovitis/Tenosynovitis

M65.-

X

12. NERVOUS SYSTEM DISORDERS
X

12.1 Cranial Nerve Disorders
12.1.1 Idiopathic facial nerve paralysis (Bell’s palsy)

G51.0

X

12.1.2 Trigerminal neuralgia

G50.0

X
X

12.2 Demyelinating Disorders
12.2.1 Multiple sclerosis

G35
X

12.2.2 Guillain-Barre’ syndrome
12.3 Hydrocephalus

X

G91.-

X

12.4 Infections/Inflammatory Disorders
12.4.1 Encephalitis

G04.-

X

12.4.2 Intracranial and intraspinal abscess

G06.-

X
X

12.4.3 Meningitis
12.4.4 Myelitis

G04.3

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน
12.4.5 Neuritis

ICD-10

ระดับที่
1

2

M79.2

3
X

12.5 Movement Disorders
12.5.1 Dystonic reaction

G24.-

X

12.5.2 Chorea/Choreiform

G25.4,
G25.5

X

12.5.3 Tardive dyskinesia

G24.0

X
X

12.5.4 Parkinson disease
12.6 Neuromuscular Disorders
12.6.1 Myasthenia gravis

G70.0

12.6.2 Peripheral neuropathy

G62.9,
G63

X
X

12.7 Other Conditions of the Brain
12.7.1 Dementia

F00.-ถึง
F03

12.7.2 Pseudotumor cerebri

G93.2

12.8.1 Febrile

R56.0

12.8.2 Status epilepticus

G48.-

12.8.3 Epilepsy, focal or generalized

G40.-

Spinal Cord Compression

12.10

Stroke

X
X

12.8 Seizure Disorders

12.9

X

X
X
X

G95.2

X

I61.-

X

12.10.1 Hemorrhagic
12.10.1.1 Intracerebral
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ICD-10

ระดับที่
1

I60.-

X

12.10.2.1 Embolic

I63.1,
I63.4

X

12.10.2.2 Thrombotic

I63.0,
I63.3

X

12.10.1.2 Subarachnoid

2

3

12.10.2 Ischemic

12.11

Transient Cerebral Ischemia

G45.-

X

12.12

Tumors

D43.-

X

13.1.1.1 Cervicitis and endocervicitis

N72

X

13.1.1.2 Tumors

C53.-

13. OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
13.1 Female Genital Tract
13.1.1 Cervix
X

13.1.2 Infectious disorders
13.1.2.1 Pelvic inflammatory disease, acute

N73.-

X

13.1.3 Ovary
13.1.3.1 Cyst/Tumor with complication

D39.1

X

13.1.4 Uterus
13.1.4.1 Dysfunctional bleeding

N93.8

X

13.1.4.2 Endometriosis

N80.-

X

N81.2-4

X

13.1.4.3 Prolapse

X

13.1.4.4 Tumors with complication
13.1.4.4.1 Gestational trophoblastic disease

O01.-

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน
13.1.4.4.2 Leiomyoma

ICD-10

ระดับที่
1

2

D25.-

3
X

13.1.5 Vagina and vulva
13.1.5.1 Bartholin’s cyst with complication

N75.0

X

13.1.5.2 Foreign body

T19.2

X

13.1.5.3 Vaginitis/Vulvovaginitis

N76.-,
N77.-

X

13.2 Complications of Pregnancy
X

13.2.1 Abortion
13.2.1.1 Spontaneous

O03

13.2.1.2 Criminal

O05

X

O00.-

X

O14.1

X

13.2.4.1 Abruptio placentae

O45.-

X

13.2.4.2 Placenta previa

O44.-

X

13.2.5 Hyperemesis gravidarum

O21.0,
O21.1

13.2.2 Ectopic pregnancy
13.2.3 Hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets
(HELLP) syndrome
13.2.4 Hemorrhage, antepartum

X

X

13.2.6 Gestational hypertension
13.2.6.1 Eclampsia

O51.-

X

13.2.6.2 Preeclampsia

O14.-

X

13.2.7 Infections

O98.-

X

13.2.8 Rh isoimmunization

O36.0

X
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ICD-10

ระดับที่
1

2

3

13.2.9 First trimester bleeding

O20.-

X

13.2.10 Gestational diabetes

O24.-

X

13.3 High-risk Pregnancy

Z35.-

X

13.4 Normal Labor and Delivery

O80.-

X

13.5 Complications of Labor
13.5.1 Fetal distress

O68.-

X

13.5.2 Premature labor (See ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง)

O60.-

X

13.5.3 Premature rupture of membranes

O42.-

X

O71.0-1

X

13.6.1 Malposition of fetus

O32.-

X

13.6.2 Nuchal cord

O69.1

X

13.6.3 Prolapse of cord

O69.0

X

13.5.4 Rupture of uterus (See ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง)
13.6 Complications of Delivery

13.7 Postpartum Complications
13.7.1 Endometritis

O85

13.7.2 Hemorrhage

O72.-

13.7.3 Mastitis

O91.-

13.7.4 Pituitary infarction

E23.6

13.8 Contraception, post coital

Z30.3

X
X
X
X
X

14. PSYCHOBEHAVIORAL DISORDERS
14.1 Addictive Behavior
14.1.1 Alcohol dependence

F10.2

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

14.1.2 Drug dependence

F19.2

14.1.3 Substance abuse

F55.8

ระดับที่
1

2

3
X

X

14.2 Mood Disorders and Thought Disorders
14.2.1 Acute psychosis

F23.-

14.2.2 Bipolar disorder

F31.-

14.2.3 Depression

F32.-

14.2.3.1 Suicidal risk

R45.8

X
X
X
X

14.2.4 Grief reaction

F43.2

X

14.2.5 Schizophrenia

F20.-

X

14.3 Factitious Disorders
14.3.1 Drug-diversion behavior

F68.8

X

14.3.2 Munchausen syndrome/Munchausen by proxy

F68.1

X

14.4.1 Anxiety

F41.1

X

14.4.2 Panic

F41.0

14.4.3 Phobic

F40.-

X

14.4.4 Post-traumatic stress

F43.1

X

14.4 Neurotic Disorders
X

14.5 Organic Psychoses
X

14.5.1 Chronic organic psychotic conditions
14.5.1.1 Alcoholic psychoses

F10.5

X

14.5.1.2 Drug psychoses

F19.5

X

F05.-

X

14.5.2 Delirium
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ICD-10

ระดับที่
1

2

3

14.6 Patterns of Violence/Abuse/Neglect
14.6.1 Interpersonal violence: Child, intimate partner,
eldery

R45.5,
R45.6,
Y07.X

14.6.2 Homicidal Risk
14.6.3 Sexual assault

X

Y05.-

X
X

14.6.4 Staff/Patient safety

X

14.7 Psychosomatic Disorders
15. RENAL AND UROGENITAL DISORDERS
15.1 Acute and Chronic Renal Failure

N17.-,
N18.-

X

15.2 Complications of Renal Dialysis

T82.4,
T82.5,
T82.7

X

15.3 Glomerular Disorders

15.3.1 Glomerulonephritis

N00.N01.-,
N03.N05.-

X

15.3.2 Nephrotic syndrome

N04.-

X

15.4 Infection
15.4.1 Cystitis

N30.-

15.4.2 Pyelonephritis

N10

X
X

15.5 Male Genital Tract
15.5.1 Genital lesions

K48.9

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน
15.5.2 Hernias with complication

ICD-10

ระดับที่
1

K40.-

2

3

X

15.5.3 Inflammation/Infection
15.5.3.1 Balanitis/Balanoposthitis

N48.1

15.5.3.2 Epididymitis/Orchitis
15.5.3.3 Gangrene of the scrotum (Fournier's
gangrene)
15.5.3.4 Prostatitis

N45.N49.9

X
X
X

N41.-

X

15.5.4 Structural
15.5.4.1 Paraphimosis/Phimosis

N47

X

15.5.4.2 Priapism

N48.3

X

15.5.4.3 Torsion

N44

X

15.5.5 Testicular masses

N50.9

X
X

15.6 Nephritis
D59.3

X

15.7.1 Calculus of urinary tract

N20.-,
N21.-

X

15.7.2 Obstructive uropathy

N13.-

X

15.6.1 Hemolytic uremic syndrome
15.7 Structural Disorders

15.7.3 Polycystic kidney disease
15.8 Tumors

Q61.1-3

X

D41.0

X

16. THORACIC-RESPIRATORY DISORDERS
16.1 Acute Upper Airway Disorders
16.1.1 Infections
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

16.1.1.1 Croup

J05.0

16.1.2 Obstruction

J98.8

X

16.1.3 Tracheostomy/Complications

J95.0

X

J98.6

X

2

3

X

16.2 Disorders of Pleura, Mediastinum, and Chest Wall
16.2.1 Mediastinitis

J90, J91

X

16.2.2 Pleural effusion
16.2.3 Pleuritis

R09.1

16.2.4 Pneumomediastinum

J98.2

X
X

16.2.5 Pneumothorax
16.2.6 Empyema

X

J86.-

X

J81

X

16.4.1 Acute asthma

J46

X

16.4.2 Reactive airway dysfunction syndrome

J45.-

X

16.4.3 Bronchitis and bronchiolitis

J20.-,
J21.-

X

16.4.4 Bronchopulmonary dysplasia

P27.1

X

16.4.5 Chronic obstructive pulmonary disease

J44.9

X

16.3 Noncardiogenic Pulmonary Edema
16.4 Obstructive/Restrictive Lung Disease

16.4.5.1 with acute complications

J44.0,
J44.1

X

16.4.6 Environmental/Industrial exposure

Y96, Y97

X

T17.8

X

16.4.7 Foreign body
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

16.5 Physical and Chemical Irritants/Insults
16.5.1 Pneumoconiosis

J60- J67.-

X

16.6 Pulmonary Embolism/Infarct
16.6.1 Septic emboli

A41.-

X

16.6.2 Venous thromboembolism

I80.-

X

16.6.3 Fat emboli

T79.1,
O88.8

X

16.7 Pulmonary Infections
16.7.1 Lung abscess

J85.0-2

X

16.7.2 Pneumonia
16.7.2.1 Aspiration

J69.-

X

16.7.2.2 Community-acquired

J18.-

X

16.7.2.3 Health care-associated

J18.- Y95

X

16.7.3 Pulmonary tuberculosis

A15.-,
A16.-

16.7.4 Respiratory syncytial virus (RSV)

B97.4

X

16.7.5 Pertussis

A37.9

X

X

16.8 Tumors
16.8.1 Breast

C50.-

16.8.2 Pulmonary

C34.-

16.9 Pulmonary Hypertension

I27.-

X
X
X

17. TOXICOLOGIC DISORDERS
17.1 Drug and Chemical Classes
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ICD-10

ระดับที่
1

2

3

17.1.1 Analgesics
17.1.1.1 Acetaminophen

T39.1

X

17.1.1.2 Nonsteroidal anti-inflammatories (NSAIDS)

T39.3

17.1.1.3 Opiates and related narcotics

T40.2

X

17.1.1.4 Salicylates

T39.0

X

17.1.2.1 Ethanol

T51.0

X

17.1.2.2 Glycol

T52.3

X

17.1.2.3 Isopropyl

T51.2

X

17.1.2.4 Methanol

T51.1

X

T41.-

X

17.1.4 Anticholinergics/Cholinergics

T44.0-3

X

17.1.5 Anticoagulants/Antithrombotics

T45.5

X

17.1.6 Anticonvulsants

T42.0

X

17.1.7 Antidepressants

T43.0-2

X

17.1.8 Antiparkinsonism drugs

T42.8

X

17.1.9 Antihistamines and antiemetics

T45.0

X

X

17.1.2 Alcohol

17.1.3 Anesthetics and local anesthetics

17.1.10 Antipsychotics

T43.3-.5

X

17.1.11 Bronchodilators

T48.6

17.1.12 Carbon monoxide

T58

X

T46.2

X

X

17.1.13 Cardiovascular drugs
17.1.13.1 Antiarrhythmics
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

Digitalis

T46.0

X

17.1.13.2 Antihypertensives

T46.4,
T46.5

X

17.1.13.3 Beta blockers

T44.7

X

17.1.13.4 Calcium channel blockers

T46.1

X

17.1.14.1 Acid

T28.6,
T45.2

X

17.1.14.2 Alkali

T28.7,
T54.3

X

17.1.15 Cocaine

T40.5

X

17.1.16 Cyanides, hydrogen sulfide

T65.0

X

17.1.17 Hallucinogens

T40.9

17.1.13.1.1

2

3

17.1.14 Caustic agents

X
X

17.1.18 Hazardous materials
17.1.19 Heavy metals (acute)

T56.-

X

17.1.20 Herbicides, insecticides, and rodenticides

T60.-

X
X

17.1.21 Household/Industrial chemicals
17.1.22 Hormones/Steroids

T3.8-

X
X

17.1.23 Hydrocarbons
17.1.24 Hypoglycemics/Insulin

T38.3

X

17.1.25 Inhaled toxins

T59.-

X

17.1.26 Iron

T45.4

X

17.1.27 Isoniazid

T37.1

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

17.1.28 Marine toxins

T63.6

X

17.1.29 Mushrooms/Poisonous plants

T62.0

X

17.1.30 Neuroleptics

T43.5

X

17.1.31 Non-prescription drugs
17.31.1 Over the counter drug

T50.9

3

X
X

17.31.2 Herbal
17.1.32 Organophosphates

2

X
T60.0

X
X

17.1.33 Recreational drugs
17.1.34 Sedatives/Hypnotics

T42.7

X

17.1.35 Stimulants/Sympathomimetics

T44.9

X

17.1.36 Strychnine

T65.1

X

17.1.37 Lithium

T56.8

X

17.1.38 Nutritional supplements

T50.9

X
X

17.1.39 Chemical warfare agents
17.1.40 Antibiotics

T36.-

X

17.1.41 Antiretrovirals

T37.5

X

18. TRAUMATIC DISORDERS
18.1 Trauma
18.1.1 Abdominal trauma
18.1.1.1 Diaphragm

S27.8

X

18.1.1.2 Hollow viscus

S36.7

X

18.1.1.3 Penetrating

S36.-

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

S36.8

X

S36.0-.2

X

S35.-

X

S25.0

X

18.1.2.2.1 Cardiac

S26.8

X

18.1.2.2.2 Pulmonary

S27.30

X

18.1.1.4 Retroperitoneum
18.1.1.5 Solid organ
18.1.1.6 Vascular

2

3

18.1.2 Chest trauma
18.1.2.1 Aortic dissection/Disruption
18.1.2.2 Contusion

18.1.2.3 Fracture
18.1.2.3.1 Clavicle

S42.0

X

18.1.2.3.2 Ribs/Flail chest

S22.3,
S22.4,
S22.5

18.1.2.3.3 Sternum

S22.2

18.1.2.4 Hemothorax

S27.1

X

18.1.2.5 Penetrating chest trauma

S27.-

X

18.1.2.6 Pericardial tamponade

S26.0

X

X
X

18.1.2.7 Pneumothorax
18.1.2.7.1 Simple

S27.10
X

18.1.2.7.2 Tension
18.1.2.7.3 Open

X

S27.11

X

18.1.3 Cutaneous injuries
18.1.3.1 Avulsions

T14.7

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

18.1.3.2 Bite wounds

ICD-10

ระดับที่
1

W53W59,
W64

2

3

X

18.1.3.3 Burns
18.1.3.3.1 Electrical

W85-W87

X

18.1.3.3.2 Chemical

X69

X

18.1.3.3.3 Thermal

W92,
X10-, X19

X

18.1.3.4 Lacerations

T14.1

X

18.1.3.5 Puncture wounds

T14.1

X

18.1.4.1 Dental

S02.5-

X

18.1.4.2 Le Fort

S02.4-

18.1.4.3 Mandibular

S02.6-

X

18.1.4.4 Orbital

S02.6-

X

18.1.4.5 Nasal

S02.2-

18.1.4 Facial fractures

X
X

18.1.4.5.1 Septal hematoma
18.1.4.6 Zygomatic arch

X

S02.4-

X

18.1.5 Genitourinary trauma
18.1.5.1 Bladder

S37.2

X

18.1.5.2 External genitalia

S39.-,
S37.-

X

18.1.5.3 Renal

S37.0

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

18.1.5.4 Ureteral

S37.1

X

18.1.5.5 Urethral

S37.3

X

3

X

18.1.6 Head trauma
18.1.6.1 Intracranial injury

S06.-

X

18.1.6.2 Scalp lacerations/Avulsions

S00.0,
S01.0

X

18.1.6.3 Skull fractures

S02.-

X
X

18.1.7 Injuries of the spine
18.1.7.1 Dislocations/Subluxations

S13.1-,
S23.-,
S33.-

X

18.1.7.2 Fractures

S12.-,
S22.-,
S22.-

X

18.1.7.3 Sprains/Strains

S13.4,
S23.3,
S33.5

X

18.1.8 Extremity bony trauma
18.1.8.1 Dislocations/Subluxations

S6.3-,
S73.-

X

18.1.8.2 Fractures (open and closed)

S62.-,
S72.-

X

18.1.9 Neck trauma
18.1.9.1 Laryngotracheal injuries

S11.0

X

18.1.9.2 Penetrating neck trauma

S11.9

X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3

18.1.9.3 Vascular injuries
18.1.9.3.1 Carotid artery

S15.0

X

18.1.9.3.2 Jugular vein

S15.1,
S15.2

X

T71

X

18.1.9.4 Strangulation
18.1.10 Ophthalmologic trauma
18.1.10.1 Corneal abrasions/Lacerations

S50.0

X

18.1.10.2 Eyelid lacerations

S00.2,
S01.1

X

18.1.10.3 Foreign body

T15.-

X

18.1.10.4 Hyphema

S05.-

X

18.1.10.5 Lacrimal duct injuries

S05.8

X

18.1.10.6 Penetrating globe injuries

S05.9

X

18.1.10.7 Retinal detachments

H33.0

X

18.1.10.8 Traumatic iritis

S05.8

X

18.1.10.9 Retrobulbar hematoma

S05.8

X

18.1.11.1 Hematoma

S01.3

X

18.1.11.2 Perforated tympanic membrane

S09.2

18.1.11 Otologic trauma
X

18.1.12 Pediatric fractures
18.1.12.1 Epiphyseal
18.1.12.1.1

Salter-Harris classification

18.1.12.2 Greenstick

X
X
X
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โรค/ภาวะที่สําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน

ICD-10

ระดับที่
1

2

3
X

18.1.12.3 Torus
S32.6-

18.1.13 Pelvic fracture

X

18.1.14 Soft-tissue extremity injuries
18.1.14.1 Amputations/Replantation

S68.-,
S98.-

18.1.14.2 Compartment syndromes

T79.6

18.1.14.3 High-pressure injection

T70.4

X

18.1.14.4 Injuries to joints

T14.9

X

18.1.14.5 Penetrating trauma

T01.2,
T01.3

X

X
X

X

18.1.14.6 Periarticular
18.1.14.7 Tendon injuries
18.1.14.7.1

Lacerations/Transections/Ruptures

T14.6

X

S85.-,
S55.-

X

18.1.15.1 Cauda equina syndrome

G83.4

X

18.1.15.2 Injury to nerve roots

T09.4

X

18.1.15.3 Peripheral nerve injury

T14.4

X

18.1.14.8 Vascular injuries
18.1.15 Spinal cord and nervous system trauma

18.1.15.4 Spinal cord injury
18.1.15.4.1 Without radiologic abnormality
(SCIWORA)
18.2 Multi-system Trauma
18.2.1 Blast injury

T09.3

X
X
X

T70.8

X
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๒. ความรู%และทักษะการอํานวยการและการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
เมื่อสําเร็จการฝกอบรมแพทยประจําบ$านแล$ว วุฒิแพทยฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกตความรู$ทางเวชกรรมและ
วิทยาการจัดการ เพื่อประสานงาน ควบคุมดูแล และติดตKอสื่อสารในการอํานวยการ ทั้งการอํานวยการตรง การ
อํานวยการทั่วไป และให$คําสั่งการแพทยแกKผู$ชKวยเวชกรรมและผู$ชKวยอํานวยการ ซึ่งเปNนผู$ปฏิบัติการที่ไมKใชKผู$
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวKาด$วยการแพทยฉุกเฉินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข$อง ในระดับท$องถิ่นหรือ
พื้นที่ได$

การอํานวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ระดับที่ †
1

2

3

1. EMS Fundamentals and Standards
1.1 Development of EMS (International and Thai EMS)

X

1.2 Principles of EMS system design

X

1.3 Thai EMS operation standards

X

1.4 Pre-hospital dispatch protocol and triage

X

1.5 EMS personnel scope of practices

X

1.6 EMS Communications

X

1.7 EMS vehicle and equipment

X

1.8 Interfacility Transportation

X

1.9 EMS Safety and Injury Prevention (including infectious control)
1.10

Legal Issues in EMS

1.11

Principle of finance in EMS systems

X
X
X

a. EMS research

X

2. Clinical Aspects of EMS
2.1 Pre-hospital Airway Management

X

2.2 Updated AHA/ESC OHCA algorithms

X
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การอํานวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน
2.3 Updated PHTLS and Trauma Management

ระดับที่ †
1

2

3

X

2.4 Common Medical Problems in Pre-hospital setting
2.5 Respiratory Emergencies

X

2.6 Cardiovascular Emergencies

X

2.7 Neurologic Emergencies

X

2.8 Diabetic Emergencies

X

2.9 Poisoning/Toxicological Emergencies

X

2.10
Ethical Challenges and End of Life Issues including DNR & TOR
protocols
3. Special Operations

X

3.1 Mass Casualty Management & Disaster Preparedness

X

3.2 Mass Gathering

X

3.3 Hazardous Materials

X

3.4 Weapons of Mass Destructions Chemical/Biological/Nuclear/Explosive
(CBRNE)
3.5 Aeromedical Transport and Flight Physiology

X

3.6 Maritime and Aquatic Advanced Life Support (MALS)

X

X

4. Clinical leadership and oversight in EMS systems
4.1 Medical oversight of EMS systems

X

4.2 Online medical direction

X

4.3 Pre-arrival instruction

X

4.4 EMS clinical care protocols

X

4.5 Leadership and team buildings
4.6 Quality management

X
X
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ระดับที่ †

การอํานวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน

1

2

3

5. Human resource in EMS systems
5.1 EMS provider education

X

5.2 EMS provider wellness

X

5.3 Occupational injury prevention and management

X

5.4 Prevention and intervention for psychologically stressful events

X

๓. ความรู% ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตรและวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน เมื่อสําเร็จการ
ฝกอบรมแพทยประจําบ$านแล$ว วุฒิแพทยฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกตความรู$ทางศิลปศาสตรในเวช
กรรมทางเวชกรรมฉุกเฉิน
ระดับที่
เวชจริยศาสตรและวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน
1
2
3
1 Interpersonal and Communication Skills
1.1

Interpersonal skills
1.1.1 Inter-departmental and medical staff relations
1.1.2 Intra-departmental relations, teamwork, and collaboration
skills
1.1.3 Patient and family experience of care

1.2

X
X
X

Communication skills
1.2.1 Complaint management and service recovery

X

1.2.2 Conflict management

X

1.2.3 Crisis resource management

X

1.2.4 Delivering bad news

X

1.2.5 Multicultural approach to the ED patient

X

1.2.6 Negotiation skills

X
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เวชจริยศาสตรและวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน
2

1

2

3

Practice-based Learning and Improvement
2.1

Performance improvement and lifelong learning
2.1.1 Evidence-based medicine

X

2.1.2 Interpretation of medical literature

X

2.1.3 Knowledge translation

X

2.1.4 Patient safety and medical errors

X

2.1.5 Performance evaluation and feedback

X

2.1.6 Research

X

2.2

Practice guidelines

2.3

Education

2.4
3

ระดับที่

X

2.3.1

Patient and family

X

2.3.2

Provider

X

Principles of quality improvement

X

Professionalism
3.1

3.2

Advocacy
3.1.1 Patient

X

3.1.2 Professional

X

Ethical principles
3.2.1 Conflicts of interest

X

3.2.2 Diversity awareness

X

3.2.3 Electronic communications/Social media

X

3.2.4 Medical ethics

X
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เวชจริยศาสตรและวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน

4

3.3

Leadership and management principles

3.4

Well-being

ระดับที่
1

2

3

X

3.4.1 Fatigue and impairment

X

3.4.2 Time management/Organizational skills

X

3.4.3 Work/Life balance

X

3.4.4 Work dysphoria (burn-out)

X

Systems-based Practice
4.1

4.2

Clinical informatics
4.1.1 Computerized order entry

X

4.1.2 Clinical decision support

X

4.1.3 Electronic health record

X

4.1.4 Health information integration

X

ED Administration
X

4.2.1 Contracts and practice models
4.2.2 Patient flow and throughput
X

4.2.2.1

Patient triage and classification

4.2.2.2

Hospital crowding and diversion

X

4.2.2.3

Observation and rapid treatment units

X

4.2.3 Financial principles
4.2.3.1

Billing and coding

4.2.3.2

Cost-effective care and resource utilization

4.2.3.3

Reimbursement issues

X
X
X
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เวชจริยศาสตรและวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน

ระดับที่
1

2

3

4.2.4 Human resource management

4.3

4.4

4.5

4.2.4.1

Allied health professionals

4.2.4.2

Recruitment, credentialing, and orientation

X
X

ED operations
4.3.1 Policies and procedures

X

4.3.2 ED data acquisition and operational metrics

X

4.3.3 Safety, security, and violence in the ED

X

Health care coordination
4.4.1 End-of-life and palliative care/Advance directives

X

4.4.2 Placement options

X

4.4.3 Outpatient services

X

Regulatory/Legal
4.5.1 กฎหมาย (เฉพาะสKวนที่เกี่ยวข$องกับเวชกรรมฉุกเฉิน)
4.5.1.1

รัฐธรรมนูญแหKงราชอาณาจักรไทย

X

4.5.1.2

กฎหมายวKาด$วยสุขภาพแหKงชาติ

X

4.5.1.3

กฎหมายวKาด$วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

4.5.1.4

ประมวลกฎหมายอาญา

4.5.1.5

ประมวลกฎหมายแพKงและพาณิชย

X

4.5.1.6

กฎหมายวKาด$วยความรับผิดทางละเมิดของเจ$าหน$าที่

X

4.5.1.7

กฎหมายวKาด$วยการประกอบโรคศิลปะ

X

4.5.1.8

กฎหมายวKาด$วยวิชาชีพเวชกรรม

X
X

X
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เวชจริยศาสตรและวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน
4.5.1.9

ระดับที่
1

2

3

X

กฎหมายวKาด$วยวิชาชีพพยาบาลฯ

X

4.5.1.10 กฎหมายวKาด$วยวิชาชีพด$านการแพทยและสาธารณสุขอื่นๆ
4.5.1.11 กฎหมายวKาด$วยสถานพยาบาล

X

4.5.1.12 กฎหมายวKาด$วยการแพทยฉุกเฉิน

X

4.5.1.13 กฎหมายวKาด$วยยา

X

4.5.1.14 กฎหมายวKาด$วยเครื่องมือแพทย

X

4.5.1.15 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

X

4.5.1.16 กฎหมายวKาด$วยประกันสังคม

X

4.5.1.17 กฎหมายวKาด$วยหลักประกันสุขภาพแหKงชาติ

X

4.5.1.18 กฎหมายวKาด$วยการคุ$มครองผู$ประสบภัยจากรถ

X

4.5.2 Accreditation

X

4.5.3 Compliance and reporting requirements

X

4.5.4 Confidentiality

X

4.5.5 Consent, capacity, and refusal of care

X
X

4.5.6 External quality metrics
X

4.6

Risk management

4.7

Evolving trends in health care delivery

X

4.8

Regionalization of emergency care

X
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๔. ความรู%และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห%องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน เมื่อสําเร็จการ
ฝกอบรมแพทยประจําบ$านแล$ว วุฒิแพทยฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกตความรู$ทางเวชกรรมเพื่อการตรวจและ
การแปลผลการตรวจทางห$องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย และการตรวจพิเศษอื่นๆ โดยจําแนกระดับความรู$
ความสามารถเปNน 3 ระดับ
ระดับที่ ๑ เชี่ยวชาญ (mastery) ต$องแปลผลได$ คือการตรวจทางห$องปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย และการ
ตรวจพิเศษที่จําเปNนต$องทําอยKางเรKงดKวนเพื่อการตัดสินใจเพื่อวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาผู$เจ็บปWวยวิกฤตที่แผนกฉุกเฉิน
และนอกโรงพยาบาล วุฒิแพทยฉุกเฉินซึ่งผKานการฝกอบรมแล$วทุกคนต$องสามารถระบุข$อบKงชี้ ขั้นตอนการเตรียม
ผู$ปWวยสําหรับการตรวจ และแปลผลได$อยKางถูกต$องและมั่นใจ รวมทั้งต$องมีประสบการณในการสอนนิสิตนักศึกษา
แพทยให$แปลผลได$ด$วย และหากเปNนการตรวจ ณ จุดเกิดเหตุ แพทยฉุกเฉินต$องมีความสามารถในการทําการตรวจ
นั้นได$ด$วยตนเอง
ระดับที่ 2 ชํานาญ (proficiency) ควรแปลผลได$ คือการตรวจทางห$องปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย และการ
ตรวจพิเศษที่ใช$บKอยในแผนกฉุกเฉินเพื่อประเมินปgญหาที่ไมKจําเปNนต$องบําบัดเจาะจงที่แผนกฉุกเฉิน ซึ่งวุฒิแพทย
ฉุกเฉินที่ผKานการฝกอบรมแล$วต$องสามารถระบุข$อบKงชี้ ขั้นตอน การเตรียมผู$ปWวยสําหรับการตรวจ และแปลผลได$
อยKางถูกต$อง โดยอาจกระทําได$ด$วยการทบทวนตํารา ปรึกษาหรือสKงตKอไปยังแพทยเฉพาะทางสาขาอื่น โดยไมK
กKอให$เกิดการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการปWวยนั้น
ระดับที่ 3 คุ%นเคย (Familiarity) อาจแปลผลได$ คือการตรวจทางห$องปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย และการ
ตรวจพิเศษที่ที่ไมKมีความจําเปNนต$องใช$ในการวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาผู$ปWวยที่แผนกฉุกเฉินหรือเกินขอบเขตมาตรฐาน
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน ซึ่งวุฒิแพทยฉุกเฉินที่ผKานการฝกอบรมแล$วควรรู$ข$อบKงชี้ของการตรวจ การเตรียมผู$ปWวยสําหรับการ
ตรวจและ/หรือการเก็บตัวอยKางเพื่อสKงตรวจ และสามารถแปลผลรายงานการตรวจได$ถูกต$อง เพื่อสKงตKอให$แกKแพทย
เฉพาะทางสาขาอื่นเพื่อการวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาอยKางเหมาะสมตKอไป
การตรวจและการแปลผลการตรวจทางห%องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน

ระดับที่
1

2

3

1 Point of Care (POC) Testing
1.1 Basic Metabolic Panel

X
X

1.2 B-Type Natriuretic Peptide
1.3 Cardiac Markers

X

1.4 Coagulation Studies

X

1.5 D-Dimer Test

X
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การตรวจและการแปลผลการตรวจทางห%องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน

ระดับที่
1

3

X

1.6 Drug Screens
1.7

2

Electrocardiography

X

1.8 Glucose Test

X

1.9 Ketone Test

X

1.10 Whole blood clotting test

X

2 ED Stat Labs
X

2.1

Complete Blood Count

2.2

Peripheral blood smear

X

2.3

Malarial parasite

X

2.4

ESR

2.5

ABO blood group, Rh and cross matching

2.6

Urine analysis

X

2.7

Body fluid analysis: CSF, pleural, etc.

X

2.8

Stool exam including stool occult blood

X

2.9

Gram stain, AFB stain

X

2.10

Venous clotting time, clot retraction, clot lysis

X
X

X

3 ED based Lab Technician
3.1 Chest x-ray

X

3.2 Acute abdomen series

X

3.3 Plain KUB

X
X

3.4 Skull and sinuses
3.5 Bones and joints

X
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การตรวจและการแปลผลการตรวจทางห%องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน
3.6 CT Scan
3.6.1 Brain

ระดับที่
1

2

X

3.6.2 Other parts

X

3.7 MRI
3.7.1 Spine

X

3.7.2 Other parts

X
X

3.8 Intravenous contrast arterial and venous studies
3.9 Echocardiography
3.10 การเก็บตัวอยKางสKงตรวจจากที่ตKางๆ เพื่อการเพาะเชื้อและการตรวจความไวตKอยา
ต$านจุลชีพ
3.11 Cytology
3.12 Endocrinologic studies: plasma glucose (fasting and non-fasting),
thyroid function test, serum cortisol
3.13 Liver profile
3.14 Kidney profile

X
X
X
X
X
X

3.15 Lipid profile

X

3.16 การตรวจทางเวชพิษวิทยา

X

3.17 การตรวจ HIV

3

X
X

3.18 Serologic studies
3.19 Arterial blood gas analysis

X

3.20 Peak Expiratory Flow Rate measurement

X

3.21 Barium contrast GI procedure

X

3.22 การตรวจวัตถุพยานทางนิติเวชกรรม

X
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ภาคผนวก ค.
ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน เมื่อสําเร็จการฝกอบรมแพทยประจําบ$านแล$ว วุฒิแพทยฉุกเฉินต$องมีความรู$
ความสามารถระบุข$อบKงชี้ ขั้นตอนวิธีทํา ภาวะแทรกซ$อนที่อาจเกิดขึ้น และสามารถทําเวชหัตถการฉุกเฉินด$วย
ตนเอง รวมทั้งสอนให$ผู$อื่นทําได$อยKางถูกต$อง ได$อยKางน$อยตามจํานวนครั้งที่ วฉท. กําหนด โดยจําแนกระดับความรู$
ความสามารถเปNน ๓ ระดับ
ระดับที่ 1 เชี่ยวชาญ (mastery: ต%องทําได%) วุฒิแพทยฉุกเฉินต$องมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมที่
เกี่ยวข$องกับเรื่องดังกลKาวอยKางลึกซึ้ง เนื่องจากเปNนหัตถการหรือทักษะที่จําเปNนในการปฏิบัติการเวชกรรมอยKาง
อิสระ โดยไมKต$องปรึกษาผู$ใดในการตัดสินใจเพื่อวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาผู$เจ็บปWวยวิกฤตที่แผนกฉุกเฉินและนอก
โรงพยาบาล มีความจําเปNนในการจัดการปgญหาทางเวชกรรมซึ่งเปNนการวินิจฉัยหรือการบําบัดรักษาที่วุฒิแพทย
ฉุกเฉินซึ่งผKานการฝกอบรมแล$วทุกคนต$องทําได$อยKางถูกต$องและมั่นใจ
ระดับที่ 2 ชํานาญ (proficiency: ควรทําได%) วุฒิแพทยฉุกเฉินต$องมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมที่
เกี่ยวข$องกับเรื่องดังกลKาวเปNนอยKางดี เนื่องจากเปNนหัตถการหรือทักษะที่ใช$บKอยในแผนกฉุกเฉิน ซึ่งวุฒิแพทยฉุกเฉิน
ที่ผKานการฝกอบรมแล$วควรกระทําได$ด$วยการทบทวนตํารา ปรึกษาหรือสKงตKอไปยังแพทยเฉพาะทางสาขาอื่น โดยไมK
กKอให$เกิดการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการปWวยนั้น ซึ่งมักใช$เพียงเพื่อประเมินปgญหาโดยไมK
กระทําการบําบัดรักษาเจาะจงในแผนกฉุกเฉิน
ระดับที่ 3 คุ%นเคย (Familiarity: อาจทําได%) วุฒิแพทยฉุกเฉินควรมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมที่
เกี่ยวกับเรื่องดังกลKาวพอสมควร เนื่องจากเปNนหัตถการหรือทักษะที่ไมKมีความจําเปNนต$องใช$ในการวินิจฉัยหรือ
บําบัดรักษาผู$ปWวยที่แผนกฉุกเฉินหรือเกินขอบเขตมาตรฐานเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ซึ่งวุฒิแพทยฉุกเฉินที่ผKานการฝกอบรม
แล$วควรรู$เพื่อชKวยในการวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาปgญหาซับซ$อนทางเวชกรรมที่พบได$ในแผนกฉุกเฉิน เพื่อสKงตKอให$แกK
แพทยเฉพาะทางสาขาอื่นเพื่อการวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาอยKางเหมาะสมตKอไป
ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน

ICD-9

ระดับที่ *
1

2

3

1.0 Airway Techniques
96.04

X

1.1

Intubation

1.2

Rapid sequence intubation

X

1.3

Airway adjuncts

X

1.4

Surgical airway

X

1.5

Mechanical ventilation

96.7

X
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ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน
1.6

Non-invasive ventilatory management

1.7

Ventilatory monitoring

ICD-9
93.90

ระดับที่ *
1

2

3

X
X

2.0 Resuscitation
2.1

Cardiopulmonary resuscitation

99.60

X

2.2

Neonatal resuscitation

99.60

X

2.3

Pediatric resuscitation

99.60

X

2.4

Post-resuscitative care

2.5

Blood, fluid, and component therapy

99.0-,
99.18

2.6

Arterial catheter insertion

38.91

2.7

Central venous access

38.93

2.8

Intraosseous infusion

2.9

Defibrillation

2.10

Open Thoracotomy for cardiac massage/stop bleeding

X
X
X
X
X
99.61,
99.62

X
X

3.0 Anesthesia and Acute Pain Management
3.1

Local anesthesia

3.2

Regional nerve block

3.3

Procedural sedation and analgesia

4.0

X
04.81

X
X

Diagnostic and Therapeutic Procedures

4.1

Abdominal and gastrointestinal
4.1.1

Anoscopy

49.21

4.1.2

Gastric lavage

96.33

X

Nasogastric tube

96.07,
96.6

X

4.1.3

X
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ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน

ICD-9

ระดับที่ *
1

54.91

X

Cardiac pacing, external

99.62

X

4.2.2

Cardioversion

99.61,
99.62

X

4.2.3

ECG interpretation

89.52

X

4.2.4

Pericardiocentesis

37.0

X

4.2.5

Thoracentesis

34.91

X

4.2.6

Thoracostomy

34.09

X

4.1.4

4.2

Paracentesis

2

3

Cardiovascular and Thoracic
4.2.1

4.3

Cutaneous
4.3.1

Escharotomy

86.09

4.3.2

Incision and drainage

86.04

X

4.3.3

Trephination, nails

86.23

X

4.3.4

Wound closure techniques

86.59

X

4.3.5

Wound management

86.22

X
X

4.4

X

Head, ear, eye, nose, and throat
4.4.1

Control of epistaxis

21.0

4.4.2

Drainage of peritonsillar abscess

28.3

4.4.3

Laryngoscopy

31.42

4.4.4

Lateral canthotomy

08.51

4.4.5

Slit lamp examination

4.4.6

Tonometry

4.4.7

Tooth stabilization

X
X
X
X

89.11

X
X
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ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน
4.4.8

Corneal foreign body removal

98.21

4.4.9

Drainage of hematoma

86.04

4.5

ระดับที่ *
1

2

3

X
X

Systemic infectious
4.5.1

Personal protection (equipment and techniques)

X

4.5.2

Universal precautions and exposure management

X

4.6

Musculoskeletal
4.6.1

Arthrocentesis

81.91

4.6.2

Compartment pressure measurement

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

X
X
X
X
X
X

Nervous system
4.7.1

4.8

Lumbar puncture

03.31

X

X

Obstetrics and gynecology
4.8.1

Delivery of newborn

73.59

4.8.2

Perimortem c-section

74.4

4.8.3

Sexual assault examination

89.26

X

94.11

X

4.9

4.10

ICD-9

X

Psychobehavioral
4.9.1

Psychiatric screening examination

4.9.2

Violent patient management/Restraint

X

Renal and urogenital
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ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน
4.10.1

4.10.2

4.11

ระดับที่ *
1

2

3

Bladder catheterization
4.10.1.1

Urethral catheter

5794

4.10.1.2

Suprapubic catheter

5717

X

6352

X

Testicular detorsion

X

Toxicologic
4.11.1

5.0

ICD-9

Decontamination

X

Other Diagnostic and Therapeutic Procedures

5.1

Heimlich

X

5.2

Collection and handling of forensic material

X

5.3

Point of care Ultrasound
5.3.1

Volume assessment

X

5.3.2

Focus cardiovascular

X

5.3.3

Extended-FAST

X

5.3.4

Hepatobiliary system

X

5.3.5

KUB system

X

5.3.6

Vascular access

X

5.3.7

Eye assessment

5.3.8

Guided paracentesis

X
X
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เกณฑหลักสูตรฝ#กอบรมแพทย เพื่อประกาศนียบัตรแพทยสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS
commander) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. เกณฑหลักสูตรการฝ#กอบรม
๑.๑ ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(ภาษาอังกฤษ) Training in Emergency Medical Services Medical Commander
๑.๒ ชื่อวุฒิบัตร
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรแพทยสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(ภาษาอังกฤษ) Certification of Emergency Medical Services Medical Commander
๑.๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ
๑.๓.๑ การฝ#กอบรม ดําเนินการโดยสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
๑.๓.๒ การรับรอง วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย (วฉท.)
๑.๔ หลักการและเหตุผลของเกณฑหลักสูตร
การบริการด$านการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง การปฏิบัติการด$านการแพทยซึ่งรวมถึงการประเมินและการ
จัดการดูแลรักษาผู$ปWวยฉุกเฉินที่ได$รับบาดเจ็บและเจ็บปWวยกะทันหันนอกสถานพยาบาล การบริการด$านการแพทย
ฉุกเฉินนั้นเปNนการบูรณาการระหวKางงานด$านสาธารณสุข ด$านความปลอดภัย และการดูแลผู$ปWวยฉุกเฉิน โดยการสKง
ทรัพยากรและความชKวยเหลือที่เหมาะสมนั้นไปยังผู$ปWวยถึงจุดเกิดเหตุในชKวงเวลาที่เหมาะสมหรือทันเวลา การ
เตรียมการเพื่อการตอบสนองตKอภาวะฉุกเฉินอยKางเหมาะสมเพื่อชKวยเหลือผู$บาดเจ็บหรือเจ็บปWวยฉุกเฉินในกรณี เกิด
ภาวะภัยพิบัติก็เปNนสิ่งสําคัญที่ระบบการแพทยฉุกเฉินต$องดําเนินการด$วยเชKนกัน
ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่อง อํานาจหน$าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ
ข$อจํากัดในการปฎิบัติการแพทยของผู$ชKวยเวชกรรมตามคําสั่งการแพทยหรือการอํานวยการ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งใน
ประกาศนี้ การปฏิบัติการแพทย หมายความวKา การปฏิบัติการฉุกเฉินที่กระทําโดยตรงตKอผู$ปWวยฉุกเฉินเกี่ยวกับการ
ประเมิน การดูแล การเคลื่อนย$ายหรือลําเลียง การนําสKงตKอ การตรวจวินิจฉัย และการบําบัดรักษาพยาบาล รวมถึง
การเจาะหรือผKาตัด การใช$อุปกรณหรือเครื่องมือแพทย การให$หรือบริหารยาหรือสารอื่น หรือการสอดใสKวัตถุใด ๆ
เข$าไปในรKางกายผู$ปWวยฉุกเฉิน และให$หมายรวมถึงการรับแจ$งและจKายงานให$ผู$ปฏิบัติการอื่นกระทําโดยตรงตKอผู$ปWวย
ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ต$องกระทําตามคําสั่งการแพทยด$วย แม$ไมKรวมถึงการกระทําใดอันเปNนการ
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ปฐมพยาบาล ทั้งนี้การปฏิบัติการแพทยจะดําเนินการโดยผู$ปฏิบัติการที่เปNนผู$ชKวยเวชกรรม หรือผู$ประกอบวิชาชีพ
ภายใต$คําสั่งการแพทยหรือการอํานวยการทางการแพทยฉุกเฉิน
จากประกาศดังกลKาวเพื่อให$การดําเนินการตามอํานาจหน$าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข$อจํากัดใน
การปฏิบัติการแพทยของผู$ชKวยเวชกรรมตามคําสั่งการแพทยหรือการอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปNนไปตามที่
ประกาศกําหนดให$สามารถขับเคลื่อนได$อยKางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปNนที่จะต$องพัฒนาแนวทางปฏิบัติตาม
คําสั่งการแพทยและการอํานวยการตKอไป และสืบเนื่องจากเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู$ความชานาญใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๙ ได$
กําหนดให$สถาบันฝกอบรมต$องจัดให$ผู$เข$ารับการฝกอบรมได$รับการฝกอบรมและการประเมินผลตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย โดยจัดการฝกอบรมให$มีความรู$ เจตคติ ทักษะในการ
ประกอบเวชกรรมฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การรับแจ$งและสั่งการปฏิบัติการแพทย รวมทั้งการลําลียงผู$ปWวยและการ
สKงตKอระหวKางสถานพยาบาล ตลอดจนรKวมบริหารจัดการและปฏิบัติงานรKวมกับหนKวยปฏิบัติการในระดับตKางๆ
๑.๕ กําหนดเปžดฝ#กอบรม
เปƒดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปNนต$นไป
๑.๖ อาจารย
อาจารยสถาบันฝ#กอบรม “หลักสูตรการฝกอบรมแพทยสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน” มีอาจารยแพทย ซึ่ง
ได$รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน หรือ
ได$รับประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินจากทางวิทยาลัยเวชศาสตรฉุกเฉิน ไมKน$อยกวKา ๒ คน โดย
แตKละคนมีเวลาปฏิบัติงานในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาลไมKน$อยกวKา ๘ ชั่วโมงตKอสัปดาห และเมื่อรวมกันแล$วไมKน$อยกวKา ๔๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห
๑.๗ จํานวนผู%เข%ารับการฝ#กอบรม (ศักยภาพการฝ#กอบรม)
หนKวยปฏิบัติการโรงพยาบาลขอนแกKนผKานการรับรองเปNนสถานที่ฝกอบรมต$องเปNนสถานพยาบาลที่
ให$บริการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นสูงนอกโรงพยาบาล อันประกอบไปด$วยการประเมินการจัดการ การประสานงาน การ
ควบคุมดูแลการ ติดตKอสื่อสาร การลําเลียงการขนสKง การตรวจวินิจฉัย และการบําบัดรักษาพยาบาลผู$ปWวยฉุกเฉิน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยกําหนดให$รับผู$เข$ารับการฝกอบรมได$ในสัดสKวนรุKนละไมKเกิน ๒ คน ตKอจํานวนอาจารย
แพทยผู$ให$การอบรมการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินเต็มเวลา ๑ คนหรือเทียบเทKา (๔๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห) และ
มีการ สั่งการและควบคุมการปฏิบัติการฉุกเฉินรวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลรวมไมKน$อยกวKาปaละ
๕๐๐ ครั้ง
๑.๘ คุณสมบัติของผู%เข%ารับการอบรม
ผู$เข$ารับรับการฝกอบรมต$องได$รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได$รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรม และมีคุณสมบัติอยKางหนึ่งอยKางใด ดังตKอไปนี้
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เปNนผู$ปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินหรือปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉิน มาแล$วเปNนเวลาไมKน$อยกวKา ๑ ปa
๑.๙ ระยะเวลาการฝ#กอบรม
การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน การฝกปฏิบัติไมKน$อยกวKา ๔ สัปดาห และไมKเกิน ๘ สัปดาห
เมื่อสิ้นสุดการอบรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทยสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู$เข$าอบรมต$องมีความรู$
เจตคติ ทักษะในการประกอบเวชกรรมฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การรับแจ$งและสั่งการปฏิบัติการแพทย รวมทั้งการ
ลําเลียงผู$ปWวยและการสKงตKอระหวKางสถานพยาบาล ตลอดจนรKวมบริหารจัดการและปฏิบัติงานรKวมกับหนKวย
ปฏิบัติการในระดับตKางๆ นอกจากนี้ยังสามารถให$การอํานวยการตรง ณ จุดเกิดเหตุ (On-scene Medical
Direction) แกKผู$ชKวยเวชกรรมที่ปฏิบัติหน$าที่ดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได$
๑.๑๐ เป‰าหมายและวัตถุประสงค
๑.๑๐.๑ เป‰าหมายและวัตถุประสงคทั่วไป
๑. มีความรู$ความเข$าใจในหลักการพื้นฐานของระบบการแพทยฉุกเฉิน
๒. เรียนรู$โครงสร$าง รูปแบบ และการจัดองคกรของระบบการแพทยฉุกเฉิน (Components and designs of
EMS systems)
๓. เรียนรู$อํานาจหน$าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข$อจํากัดในการปฏิบัติการแพทยของผู$ชKวยเวชกรรมใน
ระดับตKางๆ (EMS Personnel Scope of Practices)
๔. มีความรู$ความเข$าใจในมาตรฐานของหนKวยปฏิบัติการแพทยและชุดปฏิบัติการแพทยในระดับตKางๆ
๕. เรียนรู$หลักการและเสริมสร$างทักษะการพบเหตุและการแจ$งเหตุให$แกKอาสาสมัครหรือประชาชนทั่วไป
(Detection and Reporting)
๖. เรียนรู$หลักการคัดแยกและการออกรหัสความรุนแรงของผู$ปWวยฉุกเฉิน(Incident Dispatch Code : IDC)
๗. มีความเข$าใจในกฎเกณฑ ข$อบังคับ และมาตรฐานในการออกปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
(Response)
๘. มีความรู$ ทักษะ และความชํานาญด$านการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (On-scene Care)
๙. เรียนรู$หลักมาตรฐานการลําเลียงและเคลื่อนย$ายผู$บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ (Pre-hospital Lifting and
Moving Technique)
๑๐. มีความรู$และทักษะด$านการดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินระหวKางนําสKง (Care in Transit)
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๑๑. มีความเข$าใจถึงหลักการและความเหมาะสมในการพิจารณาสถานพยาบาลปลายทาง (Transfer to the
definitive care)
๑๒. มีความรู$และทักษะในการประสานงาน สKงตKอข$อมูลผู$ปWวยฉุกเฉินระหวKางชุดปฏิบัติการและหนKวย
ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการและศูนยสั่งการ หรือ สถานพยาบาลปลายทาง (EMS Communications)
๑๓. เรียนรู$หลักพื้นฐานการจัดการอุบัติภัยหมูK ตลอดจนการปjองกันและบรรเทาสาธารณภัย (Mass Casualty
and Disaster Management)
๑๔. เรียนรู$กฏหมายที่เกี่ยวข$องกับระบบการแพทยฉุกเฉิน
๑.๑๐.๒ เป‰าหมายเฉพาะ

๑.๑๑ เนื้อหาสังเขปของการฝ#กอบรม
(๑) EMS Fundamentals and Standards
ก. Development of EMS (International and Thai EMS)
ข. Principles of EMS system design
ค. Thai EMS operation standards
ง. Pre-hospital dispatch protocol and triage
จ. EMS personnel scope of practices
ฉ. EMS Communications
ช. EMS vehicle and equipment
ซ. Interfacility Transportation
ฌ. EMS Safety and Injury Prevention (including infectious control)
ญ. Legal Issues in EMS
(๒) Clinical Aspects of EMS
ก. Pre-hospital Airway Management
ข. Updated AHA/ESC OHCA algorithms
ค. Updated PHTLS and Trauma Management
ง. Common Medical Problems in Pre-hospital setting
๑. Respiratory Emergencies
๒. Cardiovascular Emergencies
๓. Neurologic Emergencies
๔. Diabetic Emergencies
๕. Poisoning/Toxicological Emergencies
จ. Ethical Challenges and End of Life Issues including DNR & TOR protocols
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(๓) Special Operations
ก. Mass Casualty Management & Disaster Preparedness (Updated in BDLS & ADLS)
ข. Mass Gathering
ค. Hazardous Materials (Updated in AHLS)
ง. Weapons of Mass Destructions Chemical/Biological/Nuclear/Explosive (CBRNE) - optional
จ. Aeromedical Transport and Flight Physiology - optional
ฉ. Maritime and Aquatic Advanced Life Support (MALS) - optional
๑.๑๒ วิธีการฝ#กอบรม
จัดให$ผู$เข$าฝกอบรมเข$ารKวมอบรมภาคบรรยายที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น และต$องให$ผู$เข$าฝกอบรมปฏิบัติงาน ณ
ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน โดย มีระยะเวลาการฝกอบรม/ปฏิบัติงานตามข$อ ๑.๙ ดังตKอไปนี้
ก. จัดให$ผู$เข$าฝกอบรมฝกปฏิบัติกับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Team) เพื่อ
ศึกษาและเพิ่มพูนทักษะการดูแลรักษาผู$ปWวยนอกโรงพยาบาลผKานการอํานวยการตรง ณ จุดเกิดเหตุ (On- scene
Medical Control) ภายใต$ข$อจํากัดทางด$านเวลา สถานที่ อุปกรณ และเวชภัณฑ
ข. จัดให$ผู$เข$าฝกอบรมนําเสนอและอภิปรายการดูแลรักษาผู$ปWวยนอกโรงพยาบาลกับอาจารยประจําศูนย
ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน (Case review)
ค. จัดให$ผู$เข$าฝกอบรมนําเสนอและอภิปรายการดูแลรักษาผู$ปWวยนอกโรงพยาบาลและการสKงตKอไปที่
โรงพยาบาลรวมถึงผลการรักษาในโรงพยาบาลของผู$ปWวยรายที่นKาสนใจกับอาจารยประจําศูนยปฏิบัติการ ฉุกเฉิน
(Interesting case)
ง. จัดให$ผู$เข$าฝกอบรมหาหัวข$อและข$อมูลที่ทันสมัยและเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน1เรื่อง(EMS Topic
Review) โดยนําเสนอและอภิปรายกับอาจารยแพทยประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
จ. จัดให$ผู$เข$าอบรมเข$ารKวมกิจกรรมวิชาการที่ทางศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินกําหนดขึ้น เพื่อให$มีการ
เรียนรู$ ครอบคลุมเกณฑหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบ$าน
ฉ. จัดให$ผู$เข$าอบรมนําเสนอวารสารวิชาการ (Journal) ที่เกี่ยวข$องกับระบบการแพทยฉุกเฉิน
๑.๑๓ การประเมินผลผู%เข%ารับการฝ#กอบรมเพื่อประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
การประเมินผลเพื่อรับใบประกาศนียบัตรแพทยสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินต$องได$รับการประเมิน “ผKาน” ด$าน
ความรู$และเจตคติตามหัวข$อตKอไปนี้
(๑) ประสบการณการออกปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินระดับสูงอยKางน$อย ๑๐ เหตุ และมีการอภิปรายสรุป
ประเด็นการเรียนรู$กับอาจารยแพทย (Case review) โดยจะมีการบันทึกการออกเหตุผKานแบบบันทึกของทาง
วิทยาลัย (Log book)
162

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) เวลาปฏิบัติงาน ณ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อยKางน$อย ๔๐ ชั่วโมง แตKไมKเกิน ๖๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห
(๓) ใบประเมินการนําเสนอและอภิปรายการดูแลรักษาผู$ปWวยนอกโรงพยาบาลและการสKงตKอไปที่
โรงพยาบาลรวมถึงผลการรักษาในโรงพยาบาลของผู$ปWวยรายที่นKาสนใจกับอาจารยประจําศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
(Interesting case)
(๔) ใบประเมินการนําเสนอและอภิปรายหัวข$อที่เกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน ๑ เรื่อง (EMS Topic
Review)
(๕) ใบประเมินการนําเสนอวารสารวิชาการ (Journal) ที่เกี่ยวกับการดูแลผู$ปWวยนอกโรงพยาบาล
โดยการประเมินผลจะประเมินตามแบบประเมินที่วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินกําหนด โดยผล “ผKาน” คือมีการ
เข$ารKวมการอบรมภาคบรรยายที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น มีการฝกปฏิบัติทุกกิจกรรมข$างต$นโดยมีคะแนนมากกวKาร$อยละ
๖๐ และมีคะแนนเจตคติมากกวKาร$อยละ ๗๕
๑.๑๔ การประกันคุณภาพการฝ#กอบรม
มีการประกันคุณภาพการฝกอบรมตามระบบ กลไก และเกณฑที่วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินกําหนด รวมทั้งผKาน
การประเมินความพร$อมในการเปNนสถาบันฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมต$องจัดให$มีการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมอยKางตKอเนื่อง ดังนี้
ก. การประกันคุณภาพการฝ#กอบรมภายใน: มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพฝกอบรมภายในอยKางตKอเนื่อง
ข. การประกันคุณภาพการฝ#กอบรมภายนอก: ได$รับการประเมินคุณภาพจากวิทยาลัยแพทยฉุกเฉิน ตาม
หลักเกณฑที่วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินกําหนดอยKางน$อยทุกห$าปa
๑.๑๕ การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝ#กอบรม
กําหนดให$มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม รวมทั้งแจ$งผลการทบทวนและพัฒนาให$วิทยาลัย
แพทยฉุกเฉินรับทราบเปNนระยะๆ หรืออยKางน$อยทุกห$าปa
๒. เกณฑสถาบันฝ#กอบรม
กําหนดให$สถาบันฝกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ต$องมี
ลักษณะตามเกณฑทั่วไปและเกณฑเฉพาะ ตลอดจนระบุสถานภาพสถาบันฝกอบรม ดังตKอไปนี้

๒.๑ เกณฑทั่วไปสําหรับสถาบันฝ#กอบรม
๒.๑.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
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ลักษณะทั่วไปเปNนสถานพยาบาลที่ให$บริการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นสูงนอกโรงพยาบาล อันประกอบไปด$วย
การประเมินการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแลการติดตKอสื่อสาร การลําเลียงการขนสKง การตรวจ วินิจฉัย
และการบําบัดรักษาพยาบาลผู$ปWวยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยอยูKภายใต$การอํานวยการของแพทย อํานวยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได$การรับรองจากทางวิทยาลัยแพทยฉุกเฉิน
๒.๒ เกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝ#กอบรม
(๑) มีอาจารยแพทยซึ่งเปNนผู$ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได$รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน หรือได$รับประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินจากทางวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย ไมKน$อยกวKา ๒ คน โดยแตKละคนมีเวลาปฏิบัติงาน
ในการอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ไมKน$อยกวKา ๘ ชั่วโมงตKอสัปดาห
โดยรวมกันแล$วไมKน$อยกวKา ๔๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห
(๒) มีการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลขั้นสูง รวมไมKน$อยกวKาปaละ ๕๐๐ ราย
๓. การขออนุมัติเปxนสถาบันฝ#กอบรม
โรงพยาบาลขอนแกKน ได$ดําเนินการจัดทําข$อมูลตามหลักสูตรวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินพิจารณารับรองการ
ฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของการฝกอบรมตามหลักสูตรหลัก
๔. การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝ#กอบรม
มีการติดตามกํากับดูแลการฝกอบรมที่จากวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินเปNนระยะๆ โดยดําเนินการพร$อมกับการ
ติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบ$านตามแนวทางที่แพทยสภากําหนด
๕. ตาราง/เอกสารประกอบ
(๑) กฏหมายวKาด$วยการแพทยฉุกเฉินและเอกสารตKางๆที่เกี่ยวข$อง
( ๒ ) Brennan JA, Krohmer JR, editors. Principles of EMS Systems, 3rd Ed. American College of
Emergency Physicians, 2005.
(๓) Guide for Preparing Medical directors. National Association of EMS Physicians, American
College of Emergency Physicians.
(๔) Tintinalli J, Cameron P, Holliman J, editors. EMS: A Practical Global Guidebook. International
Federation for Emergency Medicine, 2010.
(๕) สุรจิต สุนทรธรรม, กิตติพงษ พนมยงค, โชคชัย ขวัญพิจิต, พิพัฒน ทองผดุงโรจน, วิชัย เอกพลากร, วิโรจน ตั้ง
เจริญเสถียร, สมชายกาญจนสุต, สมเดชฐิตวัฒนสกุล, สันตชัย เตชะโสภณมณี และอดศักดิ์ ผลิตผลการ พิมพ.
การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบเวชบริการฉุกเฉินในประเทศไทย. มูลนิธิอานันทมหิดล, ๒๕๔๒
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(๖) Cone DC, Brice JH, Delbridge TR, Myers JB, editors. Emergency Medical Services Clinical
Practice and Systems Oversight, 2nd Ed. National Association of Emergency Medical Services
Physician, 2015.

เกณฑหลักสูตรฝ#กอบรมแพทย เพื่อประกาศนียบัตรแพทยอานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (Medical director)
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. เกณฑหลักสูตรการฝ#กอบรม
๑.๑ ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(ภาษาอังกฤษ) Training in Emergency Medical Services Medical Director
๑.๒ ชื่อวุฒิบัตร
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(ภาษาอังกฤษ) Certification of Emergency Medical Services Medical Director
๑.๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ
๑.๓.๑ การฝ#กอบรม ดําเนินการโดยสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
๑.๓.๒ การรับรอง วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหKงประเทศไทย (วฉท.)
๑.๔ หลักการและเหตุผลของเกณฑหลักสูตร
การดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสามารถในการลดอัตราการเสียชีวิตและลดทุพล
ภาพของผู$ปWวยได$ ดังนั้นการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลที่มีคุณภาพจึงเปNนสิ่งสําคัญ ปgจจุบันการปฏิบัติ
การแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลในประเทศไทยสKวนใหญKดําเนินการโดยผู$ชKวยเวชกรรม ซึ่งตามประกาศ
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่องอํานาจหน$าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข$อจํากัดในการปฏิบัติ การแพทย
ของผู$ชKวยเวชกรรมตามคําสั่งการแพทยหรือการอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุวKา ผู$ชวK ยเวชกรรมจะปฏิบัติการแพทย
ได$นั้น ต$องปฏิบัติผKานการอํานวยการของแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งการอํานวยการทั่วไปและ การ
อํานวยการตรง แตKในปgจจุบันประเทศไทยยังขาดหลักสูตรอบรมแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได$มาตรฐาน
ด$วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินในฐานะองคกรวิชาชีพที่ดูแลด$านเวชกรรมฉุกเฉิน ได$พัฒนาหลักสูตร
แพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินขึ้นเพื่อฝกอบรมแพทยประจําบ$านเวชศาสตรฉุกเฉิน วุฒิแพทยฉุกเฉิน และแพทย
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ผู$สนใจ ให$มีความรู$ความชํานาญในระบบการแพทยฉุกเฉิน รวมถึงสามารถอํานวยการปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินได$
อยKางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ กําหนดเปžดฝ#กอบรม
เปƒดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปNนต$นไป
๑.๖ อาจารย
หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน การฝกปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
๑.๖.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
มีผู$ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได$รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน หรือได$รับประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินจากทาง
วิทยาลัยเวชศาสตรฉุกเฉิน ไมKน$อยกวKา ๒ คน โดยแตKละคนมีเวลาปฏิบัติงานในการอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ไมKน$อยกวKา ๘ ชั่วโมงตKอสัปดาห โดยรวมกันแล$วไมKน$อยกวKา ๔๐
ชั่วโมงตKอสัปดาห
๑.๗ จํานวนผู%เข%ารับการฝ#กอบรม (ศักยภาพการฝ#กอบรม)
การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน รับผู$เข$ารับการฝกอบรมได$ในสัดสKวนรุKนละไมKเกิน ๒ คน
ตKอจํานวนอาจารยแพทยผู$ให$การอบรมการอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินเต็มเวลาหรือเทียบเทKา (๔๐ ชั่วโมงตKอ
สัปดาห) ๑ คน และมีการอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล รวมไมKน$อย
กวKาปaละ ๕๐๐ ครั้ง
๑.๘ คุณสมบัติของผู%เข%ารับการอบรม
ผู$เข$ารับการฝกอบรมต$องเปNนแพทยผู$ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร/ หนังสืออนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร
ฉุกเฉิน และผKานหลักสูตรแพทยสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน
๑.๙ ระยะเวลาการฝ#กอบรม
การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน การฝกปฏิบัติไมKน$อยกวKา ๔ สัปดาห โดยต$องฝก
ปฏิบัติที่ศูนยสั่งการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินอยKางน$อย ๘ ชั่วโมง
๑.๑๐ เป‰าหมายและวัตถุประสงค
๑.๑๐.๑ เป‰าหมายและวัตถุประสงคทั่วไป
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เมื่อสิ้นสุดการอบรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู$เข$าอบรมต$องมี
ความรู$ ความสามารถ เจตคติที่ดี ตKอการบริบาลผู$ปWวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และสามารถให$การอํานวยการตรง
และการอํานวยการทั่วไปแกKผู$ชKวยเวชกรรมที่ปฏิบัติหน$าที่ดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได$
๑.๑๐.๒ เป‰าหมายเฉพาะ
(๑) เรียนรู$โครงสร$างการจัดองคกรของระบบการแพทยฉุกเฉิน
(๒) เรียนรู$ข$อกําหนดการศึกษาและฝกอบรม รวมทั้งทักษะการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินของผู$ปฏิบัติ
การแพทยฉุกเฉินประเภทและระดับตKางๆ
(๓) เรียนรู$หลักการคัดแยก การบริบาลและการนําสKงผู$ปWวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลที่มีทรัพยากร และอยูKใน
สิ่งแวดล$อมที่จํากัด ตามหลักฐานงานวิจัยที่เปNนปgจจุบัน
(๔) เรียนหลักการของระบบปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
(๕) เรียนรู$หลักการอํานวยการระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งการอํานวยการตรงและการอํานวยการทั่วไป
(๖) เรียนรู$หลักการรับแจ$งและจKายงานของระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ศูนยสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๗) เรียนรู$หลักการพื้นฐานในการวิจัยทางการแพทยฉุกเฉิน
(๘) เรียนรู$หลักการกฏหมายที่เกี่ยวข$องกับระบบการแพทยฉุกเฉิน
(๙) เรียนรู$หลักการพื้นฐานของภาวะผู$นําและการบริหารจัดการ
(๑๐) มีความเข$าใจแผนงานพัฒนาคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง และการประยุกตใช$ใน
การปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๑๑) มีความเข$าใจในหน$าที่เวชกรรมฉุกเฉินในสถาบันและความเกี่ยวเนื่องกับแผนกตKางๆ
(๑๒) มีความเข$าใจในหน$าที่ขององคกรรับรองคุณภาพและความเกี่ยวเนื่องกับงานเวชศาสตรฉุกเฉิน
(๑๓) มีความเข$าใจในสิทธิและหน$าที่ของเขตพื้นที่ ท$องถิ่น ชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวกับ
การแพทยฉุกเฉิน
๑.๑๑ เนื้อหาสังเขปของการฝ#กอบรม
๑.๑๑.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
(๑) Foundation of EMS system
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ก. Principle of EMS systems design
ข. International EMS development
ค. Structures of different national EMS systems
ง. EMS dispatch system
จ. EMS personnel
ฉ. Legislation and regulation of Thai EMS system
ช. Principle of finance in EMS systems
ซ. EMS research
(๒) Clinical leadership and oversight in EMS systems
ก. Medical oversight of EMS systems
ข. Online medical direction
ค. Pre-arrival instruction
ง. EMS clinical care protocols
จ. Mass gathering
ฉ. Leadership and team buildings
ช. Safety and risk management
ซ. Quality management in EMS agency
ฌ. Quality management in EMS dispatch system
ญ. Disaster and mass casualty management
(๓) Human resource in EMS systems
ก. EMS provider education
ข. EMS provider wellness
ค. Occupational injury prevention and management
ง. Prevention and intervention for psychologically stressful events
๑.๑๒ วิธีการฝ#กอบรม
เพื่อให$บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โรงพยาบาลขอนแกKนจัดประสบการณการเรียนรู$ โดยมีระยะเวลาการ
ฝกอบรม/ปฏิบัติงานตามข$อ ๑.๙ ดังตKอไปนี้
๑.๑๒.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
(๑) จัดให$ผู$เข$าอบรมศึกษาการรับแจ$งและจKายงานการปฏิบัติงานฉุกเฉิน ณ ศูนยสั่งการปฏิบัติการแพทย
ฉุกเฉิน ภายใต$การดูแลของอาจารยแพทยประจําศูนยสั่งการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินนั้นๆ
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(๒) จัดให$ผู$เข$าอบรมฝกการให$คําแนะนากKอนการชKวยเหลือมาถึง การให$การอํานวยการตรงภายใต$การดูแล
ของอาจารยแพทยประจําศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินนั้นๆ ทั้งในหนKวยปฏิบัติการอํานวยการหรือในรูปแบบ
สถานการณจําลอง
(๓) จัดให$ผู$เข$าอบรมฝกสอนบุคลากรการแพทยฉุกเฉินระดับตKางๆ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน ภายใต$
การดูแลของอาจารยแพทยประจาศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินนั้นๆ
(๔) จัดให$ผู$เข$าอบรมฝกการดูแลงานคุณภาพ ความปลอดภัยหรือความเสี่ยงของการปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉิน ผKานการประเมินการบันทึกข$อมูลของทีมปฏิบัติการ และนําเสนอให$กับทีมปฏิบัติการภายใต$การควบคุมดูแล
ของอาจารยแพทยประจาศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินนั้นๆ
(๕) จัดให$ผู$เข$าอบรมฝกการอํานวยการทั่วไป โดยฝกปฏิบัติการออกเอกสารด$วยวิธีการที่กําหนดไว$ลKวงหน$า
(Off-line Medical Direction) เพื่อเปNนคําสั่งประจํา ขั้นตอนวิธีหรือเกณฑวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินให$ผู$ชKวยเวชกรรม
ดําเนินการหรือปฏิบัติตามตKอไป ภายใต$การควบคุมดูแลของอาจารยแพทยประจําศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินนั้นๆ
(๖) จัดให$ผู$เข$าอบรมเข$ารKวมกิจกรรมวิชาการที่ทางศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินกาหนดขึ้น เพื่อให$มีการ
เรียนรู$ครอบคลุมเนื้อหาตามข$อ ๑.๑๑.๑
๑.๑๓ การประเมินผลผู%เข%ารับการฝ#กอบรมเพื่อประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
การประเมินผลเพื่อรับใบประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินต$องได$รับการประเมิน “ผKาน” ของทั้ง
การฝกปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
๑.๑๓.๑ การประเมินผลการฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
อาจารยแพทย ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน ทําหน$าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู$เข$าอบรมด$าน ความรู$
และเจตคติตามหัวข$อตKอไปนี้
(๑) ประสบการณการศึกษาการรับแจ$งเหตุและจKายงาน ณ ศูนยสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน อยKางน$อย ๘
ชั่วโมง ซึ่งมีการอภิปรายสรุปประเด็นการเรียนรู$กับอาจารยแพทย
(๒) การอํานวยการตรง หรือการให$คําแนะนํากKอนมาถึงโรงพยาบาลในสถานการณจําลอง
(๓) เวลาปฏิบัติงาน ณ ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน อยKางน$อย ๔๐ ชั่วโมง แตKไมKเกิน ๖๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห
(๔) ใบประเมินการสอนบุคลากรการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ซึ่งแสดงถึงความรู$ความเข$าใจการ
ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และระดับความสามารถของบุคลากรการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
(๕) ใบประเมินการทํางาน คุณภาพ ความปลอดภัยหรือความเสี่ยงของการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
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(๕) รKางเอกสารด$วยวิธีการที่กําหนดไว$ลKวงหน$า (Off-line Medical Direction) ที่ผKานการรับรองจาก
อาจารยแพทย ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินนั้นๆ
โดยการประเมินผลจะประเมินตามแบบประเมินที่วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินกาหนด โดยผล “ผKาน” คือมีการ
ฝกปฏิบัติทุกกิจกรรมข$างต$น มีคะแนนความรู$มากกวKาร$อยละ ๖๐ และมีเจตคติตามเกณฑของวิทยาลัยแพทย
ฉุกเฉินทุกข$อ
๑.๑๔ การประกันคุณภาพการฝ#กอบรม
โรงพยาบาลขอนแกKนจัดให$มีการประกันคุณภาพการฝกอบรมตามระบบ กลไก และเกณฑที่วิทยาลัยแพทย
ฉุกเฉินกําหนด รวมทั้งผKานการประเมินความพร$อมในการเปNนสถาบันฝกอบรม และสถาบันฝกอบรมต$องจัดให$มีการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรมอยKางตKอเนื่อง ดังนี้
ก. การประกันคุณภาพการฝ#กอบรมภายใน: จัดให$มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพฝกอบรมภายใน
อยKางตKอเนื่อง
ข. การประกันคุณภาพการฝ#กอบรมภายนอก: ได$รับการประเมินคุณภาพจากวิทยาลัยแพทยฉุกเฉิน ตาม
หลักเกณฑที่วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินกําหนดอยKางน$อยทุกห$าปa
๑.๑๕ การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝ#กอบรม
กําหนดให$มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม รวมทั้งแจ$งผลการทบทวนและพัฒนาให$วิทยาลัย
แพทยฉุกเฉินรับทราบเปNนระยะๆ หรืออยKางน$อยทุกห$าปa
๒. เกณฑสถาบันฝ#กอบรม
โรงพยาบาลขอนแกKนมีลักษณะตามเกณฑทั่วไปและเกณฑเฉพาะ ตลอดจนระบุสถานภาพสถาบันฝกอบรม
ดังตKอไปนี้
๒.๑ เกณฑทั่วไปสาหรับสถาบันฝ#กอบรม
๒.๑.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
ลักษณะทั่วไปเปNนสถานพยาบาลที่ให$บริการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นสูงนอกโรงพยาบาล อันประกอบไปด$วย
การประเมินการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแลการติดตKอสื่อสาร การลําเลียงการขนสKง การตรวจ วินิจฉัย
และการบําบัดรักษาพยาบาลผู$ปWวยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงมีแพทยให$การอํานวยการตรงตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โดยอยูKภายใต$การอํานวยการของแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได$การรับรองจากทางวิทยาลัย แพทยฉุกเฉิน
๒.๒ เกณฑเฉพาะสาหรับสถาบันฝ#กอบรม
๒.๒.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
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(๑) มีอาจารยแพทยซึ่งเปNนผู$ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได$รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน หรือได$รับประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินจากทางวิทยาลัยเวชศาสตรฉุกเฉิน ไมKน$อยกวKา ๒ คน โดยแตKละคนมีเวลาปฏิบัติงาน ในการ
อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ไมKน$อยกวKา ๘ ชั่วโมงตKอสัปดาห
โดยรวมกันแล$วไมKน$อยกวKา ๔๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห
(๒) มีการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลขั้นสูง รวมไมKน$อยกวKาปaละ ๕๐๐ ราย
๓. การขออนุมัติเปxนสถาบันฝ#กอบรม
โรงพยาบาลขอนแกKนได$ดําเนินการจัดทําข$อมูลตามหลักสูตรหลักนี้เสนอวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินพิจารณา
รับรองการฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของการฝกอบรมตามหลักสูตรหลัก
๔. การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝ#กอบรม
วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินต$องจัดให$มีการติดตามกากับดูแลการฝกอบรมที่ได$รับอนุมัติให$เปƒดการฝกอบรมเปNน
ระยะๆ โดยดําเนินการพร$อมกับการติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบ$านตามแนวทางที่แพทยสภา
กําหนด
๕. ตาราง/ เอกสารประกอบ
(๑) กฏหมายวKาด$วยการแพทยฉุกเฉินและเอกสารตKางๆที่เกี่ยวข$อง
( ๒ ) Brennan JA, Krohmer JR, editors. Principles of EMS Systems, 3rd Ed. American College of
Emergency Physicians, 2005.
(๓) Guide for Preparing Medical directors. National Association of EMS Physicians, American
College of Emergency Physicians.
(๔) Tintinalli J, Cameron P, Holliman J, editors. EMS: A Practical Global Guidebook. International
Federation for Emergency Medicine, 2010.
(๕) สุรจิต สุนทรธรรม, กิตติพงษ พนมยงค, โชคชัย ขวัญพิจิต, พิพัฒน ทองผดุงโรจน, วิชัย เอกพลากร, วิโรจน ตั้ง
เจริญเสถียร, สมชายกาญจนสุต, สมเดชฐิตวัฒนสกุล, สันตชัย เตชะโสภณมณี และอดศักดิ์ ผลิตผลการ พิมพ.
การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบเวชบริการฉุกเฉินในประเทศไทย. มูลนิธิอานันทมหิดล, ๒๕๔๒
(๖) Cone DC, Brice JH, Delbridge TR, Myers JB, editors. Emergency Medical Services Clinical
Practice and Systems Oversight, 2nd Ed. National Association of Emergency Medical Services
Physician, 2015.
171

เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑

๖. บทเฉพาะกาล
ให$แพทยผู$ได$รับประกาศนียบัตรการบริบาลกKอนถึงโรงพยาบาลในการฝกอบรมระหวKางประเทศ
(International Training Program on Prehospital Care) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรอื่นที่วิทยาลัยแพทย
ฉุกเฉินพิจารณาแล$วเห็นชอบให$เทียบเทKาหลักสูตรนี้ หรือเคยเปNนวิทยากรในหลักสูตรดังกลKาว หรือปฏิบัติหน$าที่เปNน
แพทยอํานวยการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินหรือแพทยผู$ชKวยอํานวยการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินเปNนเวลาไมKน$อยกวKา ๑
ปa กKอนวันที่หลักสูตรนี้ใช$บังคับ ให$ถือวKาแพทยผู$นั้นได$รับประกาศนียบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินตาม
หลักสูตรนี้แล$ว โดยมีอายุห$าปaนับแตKวันที่หลักสูตรนี้ใช$บังคับ

ภาคผนวก ง.
ขั้นตอนการยื่นอุทธรณผลการประเมิน
หากแพทยประจําบ$านหรือแพทยพี่เลี้ยง มีข$อสงสัยหรือไมKเห็นด$วยกับผลการประเมินในระหวKางการ
ฝกอบรม สามารถยื่นอุทธรณผลการประเมินตKอกลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนได$โดยมีขั้นตอน
ดังตKอไปนี้
๑. เมื่อแพทยประจําบ$านไมKเห็นด$วยกับผลการประเมินใดๆ มีสิทธิ ยื่นคําร$องหรือขออุทธรณ โดยกรอก
แบบฟอรม คําขออุทธรณผลการประเมินยื่นตKอหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
ภายใน ๑ สัปดาหภายหลังประกาศผล
๒. คณะกรรมการการฝกอบรมแพทยประจําบ$านหรือแพทยพี่เลี้ยง สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ขอนแกKน จะทําการประชุมเพื่อตรวจสอบข$อมูลตามที่มีการยื่นอุทธรณผลการประเมินและลงมติ
๓. คณะกรรมการการฝกอบรมแพทยประจําบ$านหรือแพทยพี่เลี้ยง สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ขอนแกKนแจ$งผลการลงมติภายใน ๒ สัปดาห นับแตKวันได$รับคําขอ
๔. หากแพทยประจําบ$านหรือแพทยพี่เลี้ยงไมKเห็นด$วยกับผลการลงมติ สามารถยื่นคําขอใช$สิทธิบันทึกข$อ
โต$แย$งได$ โดยทั้งนี้การยื่นอุทธรณผลการประเมินไมKมีผลตKอการประเมินแพทยประจําบ$านหรือแพทยพี่เลี้ยง
ในครั้งถัดไป
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