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เวชศาสตร)ฉุกเฉิน เป1นแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่ต=องอาศัยความรู=ทางเวชกรรมอยCาง
กว=างขวาง มีการบูรณาการองค)ความรู=เวชวิทยาการสาขาตCางๆ ประกอบกับวิทยาการบริหารจัดการ รวมถึง
ความสามารถในการทำหัตถการตCางๆในการดูแลผู=ปNวยที่มีภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพื่อให=ได=
ประโยชน)สูงสุด ทั้งในสถานการณ)ปกติ และในกรณีสาธารณภัยตCางๆ
นอกจากความรู=และทักษะดังกลCาวแล=ว แพทย)ฉุกเฉินควรมีความสามารถด=านอื่นๆที่สำคัญ ได=แกC การ
เรียนรู=อยCางตCอเนื่อง การวิจัยเพื่อสร=างองค)ความรู= การสื่อสารและปฏิสัมพันธ) การทำงานเป1นทีม การบริหาร
จัดการ ความรู=ความเข=าใจในระบบสุขภาพ และกระบวนการคุณภาพตCางๆตลอดจนมีความรับผิดชอบ จริยธรรม
ทัศนคติและเจตคติที่ดีตCอผู=ปNวย ผู=รCวมงานและองค)กร นอกจากบทบาทในการดูแลรักษาผู=ปNวยฉุกเฉินแล=ว แพทย)
ฉุกเฉินยังมีบทบาทที่สำคัญตCอระบบบริการสาธารณสุขอีกประการหนึ่ง คือเป1นปากทางที่บุคคลเข=าสูCระบบ
บริการสาธารณสุขอื่นๆได=เหมาะสม ดังนั้นการผลิตแพทย)เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร)ฉุกเฉิน และการธำรงรักษา
ให=แพทย)ฉุกเฉินอยูCในระบบการสาธารณสุขภาครัฐจึงมีความสำคัญอยCางยิ่ง
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๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรฝ`กอบรมแพทย)ประจำบ=านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู=ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร)ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล=า
(ภาษาอังกฤษ) Phramongkutklao Residency Training in Emergency Medicine
๒. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู=ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร)ฉุกเฉิน
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Emergency Medicine
ชื่อย@อ
(ภาษาไทย) วว. สาขาเวชศาสตร)ฉุกเฉิน
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Emergency Medicine
๓. หน@วยงานที่รับผิดชอบ
กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล=า กรมแพทย)ทหารบก
วิทยาลัยแพทย)ฉุกเฉินแหCงประเทศไทย
๔. พันธกิจของหลักสูตรการฝMกอบรม
๔.๑ ความเปOนมา
สังคมไทยปŠจจุบันเป1นสังคมเมืองที่มีผู=สูงอายุมากขึ้น ในปz ๒๕๖๐ ประเทศไทยจะมีประชากรที่อายุ
มากกวCา ๖๐ ปz จำนวน ๑๑ ล=านคน คิดเป1นร=อยละ ๑๗ ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่เด็กเกิดใหมCน=อยลง
กลายเป1นสังคมของผู=ปNวยที่ปNวยด=วยโรคไมCติดตCอเรื้อรัง เชCน โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
โรคเกาต) เป1นต=น ซึ่งนำไปสูCโรคฉุกเฉินรุนแรง ได=แกC โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอักเสบ โรคหลอดเลือดหัวใจ
เป1นสาเหตุการตายอันดับ ๒, ๓ และ ๔ ตามลำดับ ผู=ปNวยวิกฤต/ฉุกเฉินเหลCานี้จำเป1นต=องได=รับการดูแลอยCาง
ถูกต=อง รวดเร็ว ทันทCวงที ทั้งทางรCางกายและจิตใจ เพื่อให=พ=นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉินโดยเร็ว ในอดีตที่ผCานมา
ผู=ปNวยในห=องฉุกเฉินถูกดูแลโดยแพทย)จบใหมCที่ขาดประสบการณ์ ทําให้ผปู้ ่ วยกลุม่ นี:ได้รบั การดูแลล่าช้าและ
ไม่เหมาะสม จึงเกิดการพัฒนาแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินขึน: ในประเทศไทย
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็ นแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึLง ทีตL อ้ งอาศัยความรูท้ างเวช
กรรมอย่างกว้างขวาง มีการบูรณาการองค์ความรูเ้ วชวิทยาการสาขาต่าง ๆ ประกอบกับวิทยาการบริหาร

๔

จัดการ รวมถึงความสามารถในการทําหัตถการต่าง ๆ ในการดูแลผูป้ ่ วยทีมL ภี าวะฉุกเฉินทัง: ในและนอก
โรงพยาบาล เพือL ให้ได้ประโยชน์สงู สุด ทัง: ในสถานการณ์ปกติ และในกรณีสาธารณภัยต่าง ๆ นอกจาก
ความรูแ้ ละทักษะดังกล่าวแล้ว แพทย์ฉุกเฉินควรมีความสามารถด้านอืนL ๆ ทีสL าํ คัญได้แก่ การเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนืLอง การวิจยั เพือL สร้างองค์ความรู้ การสือL สารและปฏิสมั พันธ์ การทํางานเป็ นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ
การบริหารจัดการ ความรูค้ วามเข้าใจในระบบสุขภาพ และกระบวนการคุณภาพต่าง ๆ ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบ จริยธรรม ทัศนคติและเจตคติทดLี ตี ่อผูป้ ่ วย ผูร้ ว่ มงานและองค์กร มีการพัฒนาวิชาการและ
ทักษะการรักษาผูป้ ่ วยฉุกเฉินให้มคี ณ
ุ ภาพตลอดเวลา ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์แพทย์ฉุกเฉินในปั จจุบนั พบว่ามีความขาดแคลน แม้ปัจจุบนั จะเร่งการ
ผลิตและมีการเพิมL จํานวนขึน: แล้วก็ตาม นอกจากนัน: การกระจายตัวของแพทย์ในพืน: ทีตL ่างจังหวัดยังขาด
แคลนอย่างมาก จากรายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจําปี ๒๕๖๐ (หน้า ๑๓๕ – ๑๓๘) พบว่า
โรงพยาบาลของกองทัพบก กองทัพอืนL ๆและโรงพยาบาลของรัฐ ยังขาดแคลนแพทย์ฉุกเฉินอย่างมาก ทํา
ให้กรมแพทย์ทหารบกและกระทรวงสาธารณสุขต้องการผลิตแพทย์ฉุกเฉินเพิมL แก่กองทัพบกและระบบ
สาธารณสุขของไทย เพือL ให้สามารถให้บริการผูป้ ่ วยฉุกเฉินได้อย่างทัวถึ
L งและเท่าเทียม สําหรับภารกิจทาง
การทหารมีความสําคัญในการป้ องกันและการช่วยชีวติ กําลังพลทหารทัง: ในยามปกติและยามศึกสงคราม
โดยในปี ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุข ได้กาํ หนดนโยบายของกระทรวงฯ ต้องการให้มแี พทย์
ฉุกเฉิน ๒.๔ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน (ปี ๒๕๖๐ มีประชากรทัง: หมดประมาณ ๖๕,๙๓๑,๐๐๐ คน
ดังนัน: จึงต้องการแพทย์ฉุกเฉินประมาณ ๑,๕๘๐ คน) ในปั จจุบนั มีแพทย์ฉุกเฉินประมาณ ๗๐๐ คน ทัวL
ประเทศ รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขประมาณ ๑๗๐ คน รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขและ
เป็ นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ประมาณ ๓๐๐ คน ดังนัน: การเพิมL การผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน และการธํารงรักษาให้แพทย์ฉุกเฉินอยูใ่ นระบบฯ จึงมีผลต่อระบบการสาธารณสุขในประเทศ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก โดยกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน ได้รบั
อนุมตั จิ ากแพทยสภา ให้เป็ นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปี การศึกษา
๒๕๔๗ เป็ นปี แรกโดยรับแพทย์ประจําบ้านเข้าฝึกอบรม ได้ ชัน: ปี ละ ๖ คน จนมาถึงในปี การศึกษา ๒๕๖๐
สามารถรับแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จาํ นวน ๑๐ คน ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศรและโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ซึงL เป็ นโรงพยาบาลสมทบ ๒ คน รวมเป็ น ๑๒ คน
ทัง: นี:การฝึกอบรมนี:อยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดและหลักสูตรของแพทยสภาและวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งประเทศไทย คูม่ อื และหลักสูตรฉบับนี:จดั ทําขึน: เพือL ให้แพทย์ประจําบ้าน ได้รจู้ กั โครงสร้าง บริบทและ
กระบวนการฝึกอบรมของสถาบัน โดยสังเขป เพือL ให้สามารถปฏิบตั ติ วั และปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและ
คล่องตัว สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการฝึกอบรมได้โดยปราศจากอุปสรรค
“ผลิตแพทย์ฉุกเฉินให้มคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของ
แพทยสภา และมีศกั ยภาพเป็ นอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน”
๔.๒ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ

๕

วิ สยั ทัศน์ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทีมL คี ณ
ุ ภาพระดับแนวหน้าภายในปี ๒๕๖๕
พันธกิ จ ๑. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินทีมL คี ณ
ุ ภาพ ให้กบั กองทัพบกและกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนงานพัฒนา
ของกองทัพบกและกระทรวงสาธารณสุข เพือL การปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลกองทัพบกและสถาบันเพิมL พูน
ทักษะ และโรงพยาบาลทีมL ศี นู ย์แพทย์ศกึ ษาชัน: คลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.ผลิตงานวิจยั หรือนวัตกรรมทีสL ามารถพัฒนาการบริการ หรือการศึกษาด้านเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
๕. ผลลัพธ์การฝึ กอบรม/หลักสูตร
กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุ กเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กําหนดรายละเอียดการผลลัพธ์
ของการฝึ กอบรม โดยอ้างอิงตามหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพืLอวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วาม
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครัง: ทีL ๔ ปี ๒๕๖๑ ระดับ
ความสํา เร็จ ของในการฝึ ก อบรม (Milestone) ตามแนวทางของ Accreditation council for graduated
medical education (ACGME) และพันธกิจของการฝึ กอบรมของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า โดยวุฒแิ พทย์ฉุกเฉินทีจL บการฝึ กอบรมต้องมีคุณสมบัตแิ ละความรูค้ วามสามารถขัน: ตํLา
ตามสมรรถนะหลักทีวL ทิ ยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ รวมถึงรายละเอียดทัง: ๖ สมรรถนะ
ดังต่อไปนี:
กรุณาศึกษารายละเอียดเพิA มเติ มในหลักสูตร
สมรรถนะทีA ๑ การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care)
ก. การรักษาเสถียรภาพในภาวะฉุกเฉินวิกฤติ (PC1: Emergency Stabilization)
ข. ทักษะการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายแบบตรงเป้ า (PC2: Performance of focused history
and Physical exam)
ค. การส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร (PC3: Diagnostic studies)
ง. การให้การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค (PC4: Diagnosis)
จ. ทักษะในการบริบาลเภสัชเวชกรรม (PC5: Pharmacotherapy)
ฉ. ทักษะด้านการสังเกตอาการและการประเมินซํ:า (PC6: Observation and reassessment)
ช. ทักษะในการจําหน่ายผูป้ ่ วย (PC7: Disposition)
ซ. ทักษะพหุภารกิจ (PC8: Multi-tasking)
ฌ. ทักษะการทําหัตถการฉุกเฉินทัวไป
L (PC9: General approach to procedures)
ญ. ทักษะการจัดการทางเดินหายใจ (PC10: Airway management)
ฎ. ทักษะทางวิสญ
ั ญีวทิ ยาและการจัดการระงับปวดเฉียบพลัน (PC11: Anesthesia and acute
pain
management)
ฏ. ทักษะการตรวจคลืนL เสียงความถีสL งู ในการช่วยวินิจฉัยแบบตรงเป้ า (PC12: Goal-directed
focused Ultrasonography)
ฐ. ทักษะการดูแลบาดแผล (PC13: Wound management)
ฑ. ทักษะการเปิ ดหลอดเลือด (PC14: Vascular access)

๖

สมรรถนะทีA ๒ ความรู้ทางการแพทย์ ความรู้ความเชียD วชาญทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิ นและทักษะ
เวชกรรม (Medical Knowledge)
ก. มีความรูว้ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์พน:ื ฐาน (MK1: Basic medical knowledge)
ข. มีความเชีAยวชาญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินทัวไป
L (MK2: General emergency medicine)
ค. ควรมีความรูค้ วามเข้าใจในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด (MK3: Subspecialty emergency
medicine)
สมรรถนะทีA ๓ ทักษะระหว่างบุคคล และการสือD สาร (Interpersonal and Communication Skills)
ก. ทักษะการสือL สารโดยมีผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง (ICS1: Patient centered communication)
ข. ทักษะการจัดการทีม (ICS2: Team management)
ค. ทักษะการปฏิสมั พันธ์และการสือL สารในการบริบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (ICS3:
Prehospital and interfacility communication)
ง. ทักษะการปฏิสมั พันธ์และการสือL สารในแผนกฉุกเฉิน (ICS4: Emergency departmental
communication)
จ. ทักษะการปฏิสมั พันธ์และการสือL สารระหว่างแผนก (ICS5: Interdepartmental
communication)
ฉ. ทักษะการให้ความรูแ้ ละการฝึกอบรม (ICS6: Teaching and educational skills)
สมรรถนะทีA ๔ การเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and
improvement)
ก. มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถให้การดูแลผูป้ ่ วยรวมถึงพัฒนาระบบบริบาลฉุกเฉิน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ( PBLI1: Evidence-based medicine)
ข. เป็ นนักวิจยั และมีความสามารถในการดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข (PBLI2:
Medical and public health research)
ค. มีความสนใจใฝ่ รู้ และพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนืLองตลอดชีวติ (PBLI3: Continuous
professional development)
สมรรถนะทีA ๕ ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. ความเป็ นมืออาชีพ (PROF1 Professional values)
ข. มีความรับผิดชอบเชือL ถือได้ (PROF2 Accountability)
สมรรถนะที D ๖ การปฏิ บตั ิ งานบนฐานแห่งระบบ (System-based practice : System
improvement)
ก. ดําเนินการตามระบบนโยบายสุขภาพของประเทศ (SBM1: System-based management)
ข. คํานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วยและตนเอง (SBM2: Patient and personnel safety)
ค. ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (SBM3: Technology)
ง. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (SBM4: Resource management and cost
consciousness
medicine)
จ. มีความรูแ้ ละทักษะในการบริหารจัดการต่างๆ (SBM5: Administration and management)

๗

๖. กระบวนการฝึ กอบรม
๖.๑ กรอบโครงสร้าง (Educational frameworks)
การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็ นไปตาม
เกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านทีแL พทยสภา และวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยประกาศ
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์พน:ื ฐานและความรูพ้ น:ื ฐาน
ด้านเวชกรรมฉุกเฉิน รวมถึงทักษะและเจตคติทดLี ตี ่องานด้านเวชกรรมฉุกเฉินจากการศึกษาในระดับก่อน
ปริญญา รวมถึงผ่านการเพิมL พูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาอย่างน้อย ๑ ปี
แพทย์ประจําบ้านต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์สมรรถนะทัง: ๖ ด้านในระดับทีL ๓ ก่อนจบการ
ฝึกอบรม เพือL เข้ารับการสอบประเมินตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติทดLี ตี ่อ
การศึกษาต่อเนืLอง การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจยั เพือL ให้เป็ นแพทย์ฉุกเฉินทีมL สี มรรถนะใน
ระดับทีL ๔ ต่อไป ดังแผนภูมิ

๖.๒ เนืn อหาการฝึ กอบรม/หลักสูตร
๖.๒.๑ ความรู้พืนn ฐานของเวชศาสตร์ฉุกเฉิ นและโรคหรือภาวะของผูป้ ่ วย รวมถึงหัตถการ
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้กาํ หนดเนื:อหาของการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือL
วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับทีL ๔ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยกําหนดขอบเขตความรูข้ องวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทัง: โรคและภาวะต่างๆ ของผูป้ ่ วย การ
ส่งตรวจและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ แบ่งตามระดับความรูค้ วามชํานาญเป็ น 3 ระดับ
ระดับความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น แบ่งเนื:อหาความรูแ้ ละทักษะออกเป็ น ๓ ระดับ ดังนี:
ระดับทีA ๑ เชีAยวชาญ (mastery) ได้แก่ โรค ภาวะ หรือเนื:อหาทางวิชาการทีตL อ้ งมีความรูค้ วาม
ชํานาญและทักษะเวชกรรมทีเL กียL วข้องอย่างลึกซึง: ต้องทําได้ดว้ ยตนเอง
ระดับทีA ๒ ชํานาญ (proficiency) ได้แก่ โรค ภาวะ หรือเนื:อหาทางวิชาการทีตL อ้ งมีความรูค้ วาม
ชํานาญและทักษะเวชกรรมทีเL กียL วข้องกับเรือL งดังกล่าวเป็ นอย่างดี ควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของ
ผูเ้ ชียL วชาญ)

๘

ระดับทีA ๓ คุ้นเคย (familiarity) ได้แก่ โรค ภาวะ หรือเนื:อหาทางวิชาการทีคL วรมีความรูค้ วาม
ชํานาญและทักษะเวชกรรมทีเL กียL วกับเรือL งดังกล่าวพอสมควร อาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น)
โดยแบ่งขอบเขตเนื:อหาของการฝึกอบรมโดยสังเขป ดังนี:
ก. โรคหรือภาวะของผูป้ ่ วย
เมืLอสําเร็จการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรูค้ วามชํานาญในการให้
การบริบาลผูป้ ่ วยฉุ กเฉินตามระดับความรูท้ กLี ําหนดในเกณฑ์หลักสูตร เริมL ตัง: แต่ ความสามารถในการให้
การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการวิทยาและอาการแสดง ความรูด้ า้ นพยาธิสรีระวิทยาของโรคและภาวะต่างๆ
ตามระบบการทํางานของร่างกาย ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทางคลินิกทัง: จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกาย การตรวจเพิมL เติมทางห้องปฏิบตั กิ าร การแปลผล การให้การกูช้ พี และการให้การดูแลรักษา
จําเพาะทีสL ามารถทําได้ในบริบทของการเป็ นแพทย์ฉุกเฉิน การตัดสินใจในการจําหน่ ายผูป้ ่ วยออกจาก
แผนกฉุกเฉิน
ข. ความรู้และทักษะการอํานวยการและการสังการปฏิ
A
บตั ิ การฉุกเฉิ นการแพทย์
เมือL สําเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรูท้ าง
เวชกรรมและวิทยาการจัดการ เพือL ประสานงาน ควบคุมดูแล และติดต่อสือL สารในการอํานวยการ ทัง: การ
อํานวยการตรงการอํานวยการทัวไป
L และให้คาํ สังการแพทย์
L
แก่ผชู้ ว่ ยเวชกรรมและผูช้ ว่ ยอํานวยการ ซึงL
เป็ นผูป้ ฏิบตั กิ ารทีไL ม่ใช่ผปู้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินและกฎหมายอืLน
ทีเL กียL วข้อง ในระดับท้องถินL หรือพืน: ทีไL ด้
ค. ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทางเวชจริ ยศาสตร์และวิ ทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิ น
เมือL สําเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรูท้ าง
ศิลปศาสตร์ในเวชกรรมทางเวชกรรมฉุกเฉินได้
ง. ความรู้และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การเวชกรรมฉุกเฉิ น
เมือL สําเร็จ การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรู้
ทาง เวชกรรม เพือL การตรวจ และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร รังสีวนิ ิจฉัย และการตรวจ
พิเศษอืนL ๆได้
จ. ความรู้และทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิ น
เมือL สําเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ ความสามารถระบุขอ้
บ่งชี: ขัน: ตอนวิธที าํ ภาวะแทรกซ้อนทีอL าจเกิดขึน: และได้มปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั เิ วชหัตถการตาม
ระดับทีL วฉท. กําหนด โดยอาจเป็ นการฝึกปฏิบตั กิ บั หุน่ จําลอง หรือ การสังเกตการปฏิบตั เิ วชหัตถการโดย
ผูเ้ ชียL วชาญ หรือ การช่วยปฏิบตั เิ วชหัตถการ หรือ สามารถทําเวชหัตถการฉุกเฉินได้ดว้ ยตนเอง หรือ
สอนให้ผอู้ Lนื ทําได้อย่างถูกต้อง ได้อย่างน้อยตามจํานวนครัง: ทีL วฉท. กําหนด

๙

(รายละเอียดศึกษาเพิA มเติ มในเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพืAอวุฒิบตั รแสดง
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น ฉบับปรับปรุงครังn ทีA
๔ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๖.๒.๒ การทําวิ จยั
แพทย์ประจําบ้านทุกคนต้องได้รบั การอบรมเรือL งการวิจยั โดยหลักสูตรของโรงพยาบาล หรือ
โดยอาจารย์ประจําแผนก ในเรือL งพืน: ฐานและวิธกี ารศึกษาวิจยั ทัง: การวิจยั ทางคลินิกและคลินิกการวิจยั
ด้านระบาดวิทยาคลินิกแพทย์ประจําบ้านต้องทํางานวิจยั ต้นแบบ (original research project) โดยเป็ น
ผูว้ จิ ยั หลัก หรือผูน้ ิพนธ์
หลักอย่างน้อย ๑ ฉบับ ซึงL อาจเป็ นการศึกษาวิจยั ทางเวชกรรม การศึกษาวิจยั ทางวิทยาการ
ระบาด การศึกษาวิจยั เชิงระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน หรือการศึกษาวิจยั การบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ทัง: นี:งานวิจยั
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักได้แก่
๑. การทบทวนวรรณกรรม
๒. จุดประสงค์ของการวิจยั
๓. วิธกี ารวิจยั
๔. ผลการวิจยั
๕. การวิจารณ์ผลการวิจยั
๖. บทคัดย่อ รวมทัง: นําเสนอผลงานดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ พิจารณา
ขอบเขตความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดําเนินการแต่งตัง: อาจารย์ทปLี รึกษาวิจยั โดยมีหน้าทีL
รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กบั แพทย์ประจําบ้าน ตัง: แต่การเตรียมโครงร่างการวิจยั ไปจนสิน: สุด
การทํางานวิจยั และจัดทํารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เพือL นําส่ง วฉท. ทัง: นี:โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะ
รายงานชือL งานวิจยั อาจารย์ทปLี รึกษา และความคืบหน้าของงานวิจยั ตามกรอบเวลาทีกL าํ หนดไปยัง วฉท.
เพือL ให้มกี ารกํากับดูแลอย่างทัวถึ
L ง
กรอบการดําเนินงานวิจยั ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึกอบรม) ระยะเวลาประมาณการมีดงั นี:
เดือนทีL ประเภทกิจกรรม
๖
จัดเตรียมคําถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ทปLี รึกษา
๙
จัดทําโครงร่างงานวิจยั
๑๒ สอบโครงร่างงานวิจยั
๑๓ ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทัง: ภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
๓๐ ส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
คุณลักษณะของงานวิจยั
๑. เป็ นผลงานทีรL เิ ริมL ใหม่ หรือเป็ นงานวิจยั ทีใL ช้แนวคิดทีมL กี ารศึกษามาก่อนทัง: ในและ
ต่างประเทศ แต่นํามาดัดแปลงหรือทําซํ:าในบริบทของสถาบันก็ได้
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๒. กรณีมอี าจารย์ทปLี รึกษาเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก (Corresponding author) แพทย์ประจําบ้าน
ทีรL ว่ มทําวิจยั ต้องมีการประกาศสัดส่วนการทําวิจยั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเอกสารขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการวิจยั ฯของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีสดั ส่วนการทําวิจยั ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓. แพทย์ประจําบ้านและอาจารย์ผดู้ าํ เนินงานวิจยั ทุกคน จะได้รบั การสนับสนุนให้ผา่ น
การอบรมด้านจริยธรรมการวิจยั ในคน และ/หรือ good clinical practice (GCP)
๔. งานวิจยั ทุกเรือL งต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฯของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๕. งานวิจยั ทุกเรือL ง ควรดําเนินภายใต้ขอ้ กําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยั ทีถL กู ต้อง
และเหมาะสมกับคําถามวิจยั
๖. สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์แต่ใน
บทคัดย่อต้องมีทงั : สองภาษา
แพทย์ประจําบ้านสามารถดําเนินการวิจยั เพือL ขอคุณวุฒ ิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ ศึกษา
รายละเอียดในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
การรับรองวุฒบิ ตั รสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้มคี ณ
ุ วุฒ ิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒหิ รือวุฒกิ ารศึกษา วุฒบิ ตั ร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร์ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
นัน: ถือเป็ นสิทธิสว่ นบุคคลและของแต่ละสถาบันทีใL ห้การฝึกอบรม โดยให้เป็ นไปตามความสมัครใจของแต่
ละสถาบันทีใL ห้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจําบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจา
บ้านมีความประสงค์ดงั กล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนว่าจะรับ
การฝึกอบรมทีมL โี อกาสได้รบั ทัง: ว.ว.และการรับรองวุฒดิ งั กล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีน:ีผเู้ ข้า
อบรมจะต้องมีผลงานวิจยั โดยทีเL ป็ นผูว้ จิ ยั หลัก และผลงานนัน: ต้องตีพมิ พ์ในวารสารทีเL ป็ นทียL อมรับ ใน
กรณีทสLี ถาบันฝึกอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน เพือL ให้มกี ารรับรองคุณวุฒ ิ ว.ว.
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน: มีสทิ ธิที© จL ะไม่จดั การฝึกอบรมแบบทีมL กี ารรับรองคุณวุฒใิ ห้
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนัน: ต้องแจ้งให้แพทย์ประจําบ้านทราบตัง: แต่วนั เริมL เปิ ดรับสมัครเข้าเป็ น
แพทย์ประจําบ้านไปจนถึงวันทีเL ริมL เปิ ดการฝึกอบรม ในกรณีทสLี ถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มกี ารรับรอง
ว.ว. ให้มคี ณ
ุ วุฒดิ งั กล่าว แต่มที รัพยากรจํากัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และ
ทรัพยากรจากสถาบันอืนL มาช่วยได้ การทีแL พทย์ประจาบ้านสอบผ่านและมีสทิ ธิได้
© รบั วุฒบิ ตั รสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินแล้ว หากมีความประสงค์จะให้วทิ ยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ดําเนินการออก
เอกสารเพือL รับรองว่า วุฒบิ ตั รสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีคณ
ุ วุฒ ิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นัน: จะต้องทาให้
ผลงานวิจยั หรือส่วนหนึLงของผลงานวิจยั ทีสL ง่ มาให้วทิ ยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ในครัง: นัน: มี
ลักษณะดังนี:
๑.ผลงานวิจยั ต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยได้รบั การตอบรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติทมLี คี ณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือL ง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๒.ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทมLี ี
คุณภาพทีอL ยูน่ อกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็ นบทความทีตL พี มิ พ์ในวารสารทีถL กู คัดเลือกให้อยูใ่ น
PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google ScholarหรือในวารสารนานาชาติทใLี ช้ภาษาอังกฤษ
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ในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพมิ พ์วารสารฉบับนี:มานานเกิน 10 ปี (วารสารเริมL ออกอย่างช้าใน
ปี พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ.2006)
ในกรณีทLี ว.ว. ของท่านได้รบั การรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” วิทยาลัยฯ แนะนําว่า ห้ามใช้
คาว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชือL ในคุณวุฒ ิ หรือวุฒกิ ารศึกษา และห้ามเขียนคําว่า ดร. นําหน้าชือL ตนเอง
แต่สถาบัน การศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ทีL “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี: มาใช้ให้ทา่ นเป็ นอาจารย์ประจา
หลักสูตรการศึกษา อาจารย์รบั ผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คมุ วิทยานิพนธ์ หรือเป็ นวุฒกิ ารศึกษา
ประจําสถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒกิ ารศึกษาแยกกันดังนี:
-มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จํานวนกีทL า่ น จาก ว.ว.
-มีอาจารย์ “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จํานวนกีทL า่ น
ดังนัน: วุฒบิ ตั รฯ หรือ หนังสืออนุมตั ฯิ ของท่านทีไL ด้รบั การรับรองวุฒกิ ารศึกษานี: อาจจะมีคาว่า
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านัน:
๖.๓ วิ ธีการให้การฝึ กอบรม
การจัดประสบการเรียนรู้
กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุ กเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ออกแบบหลักสูตรบน
พืน: ฐานการเรียนรูร้ ่วมกับการปฏิบตั งิ านจริง (experiential learning) มีแพทย์ประจําบ้านเป็ นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ (Trainee center) และปฏิบตั งิ านภายใต้หลักความเท่าเทียม (Principle of equality) ภายใต้
คําแนะนํ าและการกํากับดูแลของอาจารย์ตามแผนการฝึ กอบรม โดยทัง: แพทย์ประจําบ้านและแพทย์
ปฏิบตั งิ านเพือL วุฒบิ ตั รฯ มีการจัดประสบการเรียนรูแ้ บบเดียวกัน
กระบวนการจัด ฝึ ก อบรมประกอบด้ว ยการเรีย นรู้ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ ทัง: ภาคทฤษฎี
(Cognitive) ภาคปฏิบตั ิ (Practical) และการศึกษาด้วยตนเอง (Self directed learning) ตามกระบวนการ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี:
ภาคทฤษฎี (Cognitive)
ก. ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืนn ฐาน (Basic medical science)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ:นื ฐาน ใน
รูปแบบการบรรยาย โดยคณาจารย์จากกองและภาควิชาต่างๆในโรงพยาบาลและวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ซึLงมีการจัดตารางการเรียนการสอนอย่างต่อเนืLองตลอดปี แพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น ชัน: ปี ทีL ๑ ต้ อ งผ่ า นการเรีย นในวิช าวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พ:ืน ฐานทุ ก ครัง: โดยมี
วัตถุประสงค์ให้แพทย์ประจําบ้านสามารถนําความรูว้ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์พน:ื ฐานมาประยุกต์ใช้ในความรู้
ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินทัวไปและต่
L
อยอดได้
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ข. ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิ นทัวไป
A (General emergency medicine) มีการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนดังนี:
(๑) การฟังบรรยาย
จัดให้แพทย์ประจําบ้านชัน: ปี ทLี ๑ ทุกคนเข้าฟั งความรูพ้ น:ื ฐานและหัตถการการช่วยชีวติ และการ
ประเมินผูป้ ่ วยในห้องฉุกเฉินทีสL าํ คัญ เช่น การดูแลผูป้ ่ วยโรคลมร้อน ทางด่วนของโรคหลอดเลือดสมอง
และกล้ามเนื:อหัวใจขาดเลือด เป็ นต้น
จัดให้แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินทุกคน เข้าฟั งบรรยายความรูด้ า้ นเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน ในห้วงประชุมวิชาการประจํา
สัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน
(๒) การนําเสนอทางวิ ชาการ จัดให้แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินทุกคน เตรียมการ
และนําเสนอทางวิชาการในหัวข้อทีกL าํ หนดให้ตามความสนใจของแพทย์ประจําบ้าน โดยอาจใช้ผปู้ ่ วยทีL
น่าสนใจเป็ นฐาน (Interesting cases) หัวข้อทีนL ่าสนใจหรือเนื:อหาทีมL กี ารเปลียL นแปลงไป (Topic review)
การถามตอบ (Question and answer) การฝึกการวินิจฉัยจําเพาะ (Spot diagnosis) หรือ การทบทวน
และนําเสนอเหตุการณ์เวชกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ ซึงL รวมถึงภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวติ (adverse
medical events, morbidity and mortality conferences) หรือ การทําวารสารสัมมนา (Journal club) โดย
การนําเสนอดังกล่าว มีอาจารย์ประจําหน่วยงานให้คาํ ปรึกษาและตรวจสอบเนื:อหาให้มคี วามถูกต้อง
(๓) การเข้าร่วมประชุมวิ ชาการ จัดให้แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินในสถาบันต่างๆ ตามความสนใจของแพทย์ประจําบ้าน หรือการเข้า
อบรมหลักสูตรกูช้ พี ขัน: สูงต่างๆ และหลักสูตรสังการและอํ
L
านวยการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเข้าร่วมฟั งการ
บรรยายพิเศษ โดยคํานึงถึงการจัดการเวลาการให้บริบาลทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉินตามความเหมาะสม
และกําหนดให้เข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างสถาบันฝึกอบรม (Interhospital conference) เป็ น
ประจําเดือนละ ๒-๓ ครัง:
(๔) การอภิ ปรายเกีAยวกับผูป้ ่ วยทีAดแู ลในแผนกฉุกเฉิ น อาจารย์ทปLี ฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉิน มี
หน้าทีใL ห้คาํ ปรึกษารวมถึงร่วมอภิปรายเกียL วกับผูป้ ่ วยทีดL แู ลในแผนกฉุกเฉิน และเสริมความรูด้ า้ นเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินทัวไปให้
L
แก่แพทย์ประจําบ้าน เพือL ให้แพทย์ประจําบ้านสามารถนําเนื:อหาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
(๕) กิ จกรรมอืAนๆ ทีAแพทย์ประจําบ้านดําเนิ นการ แพทย์ประจําบ้านอาจดําเนินกิจกรรมอืนL ๆ
เพิมL เติมเพือL เพิมL ความรูด้ า้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉินทัวไป
L เช่น จัดกิจกรรมกลุม่ ในการเสริมความรู้ โดยกอง
อุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉินมีหน้าทีใL ห้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม
ค. ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิ นต่อยอด (Subspecialties emergency medicine) มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน โดยการจัดให้แพทย์ประจําบ้านมีโอกาสเลือกหัวข้อการฝึกปฏิบตั งิ านเสริม
ประสบการณ์ (Elective) เพือL เสริมความรูด้ า้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอดในด้านทีตL นเองสนใจ ซึงL อาจเป็ น
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาทัง: ในและต่างประเทศก็ได้ โดยกลุม่ งานมีหน้าทีใL ห้ความสนับสนุนในด้าน
ต่างๆตามความเหมาะสม
ประเมินโดยการอภิปรายระหว่างปฏิบตั งิ าน การสอบประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training
examination) และการสอบประเมินเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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ภาคปฏิ บตั ิ (Practical)
(๑) ทักษะการปฏิ บตั ิ งานทางคลิ นิก
แพทย์ประจําบ้านทุกคนต้องผ่านการปฏิบตั งิ านในแผนกฉุ กเฉิน (ทัง: ในโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้าหรือโรงพยาบาลอืLน) ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพืLอวุฒบิ ตั รแสดง
ความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครัง: ทีL ๔ พ.ศ.
๒๕๖๑ เพือL ให้แน่ ใจว่า แพทย์ประจําบ้านทีผL า่ นการฝึกอบรม ได้ฝึกประสบการณ์การให้การบริบาลผูป้ ่ วย
ในแผนกฉุ กเฉินอย่างเพียงพอ อาทิเช่น ทัง: การสังการและอํ
L
านวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแล
ผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาล การคัดแยกผูป้ ่ วย การรวบรวมข้อมูลบนพืน: ฐานความจํากัดด้านข้อมูล การให้การ
วินิจฉัย การสังการตรวจวิ
L
นิจฉัยเพิมL เติม การสังการรั
L
กษาเบื:องต้นหรือจําเพาะ การทําหัตถการฉุ กเฉิน
การสังเกตอาการ การติดตามอาการ การจําหน่ ายผูป้ ่ วยออกจากแผนกฉุ กเฉิน การดําเนินการทางนิตเิ วช
ศาสตร์ และอืLนๆ โดยการจัดกระบวนการในการปฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉินเป็ นให้เป็ นไปตามประกาศกอง
อุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน(หรือโรงพยาบาลอืLนๆ) กําหนด โดยมีความยุตธิ รรมและเท่าเทียมกันในด้าน
ปริมาณงานระหว่างแพทย์ประจําบ้านแต่ละคน
แพทย์ประจําบ้านทีปL ฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉินต้องให้การบริบาลและรับผิดชอบผูป้ ่ วย
ด้วยตัวเองในฐานะแพทย์ปฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉิน การให้การบริบาลผูป้ ่ วยและการทําหัตถการทีมL คี วาม
ซับซ้อนจะได้รบั คําแนะนําและการกํากับดูแลจากอาจารย์ทปLี ฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉินตามระดับ
ความสําเร็จของแพทย์ประจําบ้านทีรL ะบุไว้ใน Milestones หากมีหตั ถการทีพL บได้ยาก หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั กิ บั ผูป้ ่ วยได้โดยตรง แผนกฉุกเฉินมีหน้าทีอL าํ นวยการให้เกิดการฝึกอบรมโดยใช้หนุ่ จําลอง และ
สถานการณ์จาํ ลองเพือL ให้แพทย์ประจําบ้านผ่านประสบการณ์การทําหัตถการทีจL าํ เป็ นครบถ้วน
นอกจากนี: หากแพทย์ประจําบ้านมีความสนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารต่างๆ โดยไม่สง่ ผล
กระทบการจัดการเวลาการให้บริบาลทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉิน กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉินมี
หน้าทีอL าํ นวยการ ส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ประจําบ้านตามความเหมาะสม
การประเมินการฝึกปฏิบตั ใิ ช้กระบวนการอภิปรายและการสังเกตการทําหัตถการโดยตรง (Direct
observation) ประเมินการสอบประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training examination) และการสอบ
ประเมินเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๒) ทักษะระหว่างบุคคลและการสืAอสาร
การฝึ ก ทัก ษะระหว่ า งบุ ค คลและการสืLอ สาร ใช้ ก ระบวนการปฏิบ ัติก ารให้ เ ป็ นแบบอย่ า ง
(Mentoring) ของอาจารย์แพทย์ฉุกเฉินทีLปฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน รวมถึงการให้ความเห็นสะท้อนกลับ
(Reflexive feedback) แก่แพทย์ประจําบ้าน อาจารย์แพทย์ฉุกเฉินและแพทย์ประจําบ้านจะได้รบั การ
สนับ สนุ น ให้ผ่า นการฝึ ก อบรมเรืLอ งการสืLอ สารความเสีLย ง (Risk communication) หรือ การฝึ ก อบรม
เกียL วกับการสือL สารอืLนๆ
ในระหว่างการปฏิบตั งิ าน แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีสL Lอื สารกับผูป้ ่ วยและญาติทตLี นเองดูแล รวมถึง
สือL สารกับผูร้ ว่ มงานทีปL ฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉิน โดยแพทย์ประจําบ้านจะได้รบั การประเมินทักษะระหว่าง
บุคคลและการสือL สารเป็ นรายเดือน โดยอาจารย์ทดLี แู ล อาจารย์ทปLี รึกษา อาจารย์จากต่างแผนก พยาบาล
แผนกฉุ กเฉิน แพทย์เพิมL พูนทักษะ แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ประจําบ้านสาขาอืLน
เจ้าหน้าทีอL Lนื ๆ รวมถึง ผูป้ ่ วยและญาติ หากพบปั ญหาระหว่างการฝึ กอบรม เช่น การร้องเรียนจากผูป้ ่ วย
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หรือผูร้ ่วมงานเรืLองการสืLอสาร ได้รบั การประเมินในระดับควรปรับปรุง อาจารย์ทปLี รึกษามีหน้าทีสL บื ค้น
ปั ญหา และพูดคุยเพืLอหาแนวทางแก้ไข ในขณะทีกL ลุ่มงานอาจมีการพิจารณาให้รางวัลหรือการประกาศ
ชมเชย แพทย์ประจําบ้านทีไL ด้รบั การประเมินจากผูม้ สี ว่ นเกียL วข้องในระดับดีเลิศ
นอกจากนี: การประเมินการฝึกปฏิบตั ใิ ช้ประเมินการสอบประเมินระหว่างการฝึกอบรม (Intraining examination) และการสอบประเมินเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมอีกด้วย
(๓) ทักษะการใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์
การฝึกทักษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้กระบวนการนําเสนอทางวิชาการผ่านการทํา
วารสารสัมมนา โดยอาจารย์ทปLี รึกษามีหน้าทีชL ่วยเหลือกระบวนการประเมินความน่ าเชืLอถือของงานวิจยั
(Critical appraisal) การประเมินนัยสําคัญของผลการศึกษา (Statistical significant) การประเมินนัยสําคัญ
ทางคลินิก (Clinical significant) เพืLอฝึ กฝนให้แพทย์ประจําบ้านมีทกั ษะในการนํ าความรูจ้ ากวารสารทีมL ี
ความทันสมัยมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ในระหว่างปฏิบตั ิงานแพทย์ประจําบ้านต้องได้รบั การส่งเสริมให้มที ศั นคติทLดี ี มีความ
เข้าใจในหลักการของหลักฐานเชิงประจักษ์ และสามารถนํ ามาใช้ในกระบวนการบริบาลผูป้ ่ วยได้อย่าง
ถูกต้อง โดยอาจารย์ทปLี ฏิบตั งิ านมีหน้าทีอL ภิปรายผูป้ ่ วยร่วมกับแพทย์ประจําบ้าน รวมถึงร่วมประเมินผล
จากการนําหลักฐานเขิงประจักษ์ทางคลินิก มาใช้กบั ผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม
การประเมินการฝึกปฏิบตั ใิ ช้กระบวนการอภิปรายและการสังเกตการอภิปรายผูป้ ่ วย
ประเมินการสอบประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training examination) และการสอบประเมินเพือL
วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๔) ทักษะการบริ หารและจัดการงานทัวไป
A และการดําเนิ นงานภาครัฐ
แพทย์ประจําบ้านจะได้รบั การฝึกอบรมหลักการทัวไปในการบริ
L
หารจัดการงานและการดําเนินงาน
ภาครัฐ โดยอาจารย์ประจําแผนก โดยอาจเป็ นการบรรยาย หรือการอภิปรายกลุม่
ในระหว่างการปฏิบตั งิ าน แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีชL ่วยเหลืออาจารย์ประจําแผนกในการดําเนิน
โครงการต่างๆของกลุ่มงาน ทัง: การเขียนโครงการ การออกแบบการดําเนินโครงการ การร่างงบประมาณ
เปิ ดโอกาสให้เข้าร่วมสังเกตกระบวนการประชุม การจัดซื:อจัดจ้าง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการของหน่ วยงานตามความเหมาะสม แพทย์ประจําบ้านอาจได้รบั โอกาสให้
ดําเนินโครงการเพืLอสังคม หรือโครงการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เป็ นฝึ กประสบการณ์และ
ทักษะการบริหารจัดการงาน
การประเมินการฝึ กปฏิบตั ใิ ช้ประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ ประเมินผลการให้
ความเห็นสะท้อนกลับของแพทย์ประจําบ้านต่อการดําเนินโครงการ โดยอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมจากโรงพยาบาลผูร้ บั ผลงานหลังแพทย์ประจําบ้านจบการ
ฝึกอบรม
(๕) ความเป็ นมืออาชีพ และจริ ยธรรมทางการแพทย์
ความเป็ น มือ อาชีพ และจริย ธรรมทางการแพทย์ ใช้ก ระบวนการปฏิบ ตั ิก ารให้เ ป็ น แบบอย่า ง
(Mentoring) ของอาจารย์แพทย์ฉุกเฉินทีLปฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน รวมถึงการให้ความเห็นสะท้อนกลับ
(Reflexive feedback) แก่แพทย์ประจําบ้าน เช่น ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ Lนื ความซืLอสัตย์ ความ
เมตตากรุณา การรักษาความลับของผูป้ ่ วย จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามประกาศแพทยสภา เป็ นต้น
ในระหว่างการปฏิบตั งิ าน แพทย์ประจําบ้านมีหน้ าทีLให้การดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีความเป็ นมืออาชีพ
โดยแพทย์ประจําบ้านจะได้รบั การประเมินทักษะดังกล่าวเป็ นรายเดือน โดยอาจารย์ทดLี ูแลและอาจารย์ทLี
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ปรึกษา หากพบปั ญหาระหว่างการฝึ กอบรม เช่น การมาทํางานสาย ไม่มคี วามรับผิดชอบ ไม่ซLอื สัตย์ ไม่
รักษาความลับของผูป้ ่ วย หรือได้รบั การประเมินในระดับควรปรับปรุง อาจารย์ทLปี รึกษามีหน้ าทีLสบื ค้น
ปั ญหา และพูดคุยเพือL หาแนวทางแก้ไข
การประเมินการฝึกปฏิบตั ใิ ช้ประเมินระหว่างการปฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉิน การสอบประเมิน
ระหว่างการฝึกอบรม (In-training examination) และการสอบประเมินเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วาม
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยสรุปผลการประเมินส่วนบุคคลทัง: ในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ใิ นภาพรวม ต้องมีการประเมินเป็ น
รายไตรมาส และนําเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แสดงแนวโน้มของพัฒนาของแพทย์ประจําบ้าน หากมีปัญหาจากการประเมิน อาจารย์ทปLี รึกษามีหน้าทีL
ค้นหาปั ญหาและพูดคุยเพือL หาทางแก้ไขต่อไป
การศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning)
แพทย์ประจําบ้านมีหน้าทีดL าํ เนินการศึกษาด้วยตนเอง (Self directed learning) ตามเนื:อหาทีกL าํ หนด
ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากตํารามาตรฐานทีกL าํ หนดให้
ประเมินโดยการอภิปรายระหว่างปฏิบตั งิ าน การสอบประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training
examination) และการสอบประเมินเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๔ กิ จกรรมแพทย์ประจําบ้าน
กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดให้มกี ารปฐมนิเทศแพทย์ประจํา
บ้านชัน: ปี ทLี ๑ ก่อนการเปิ ดการฝึกอบรมทุกปี เพือL ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมรับทราบข้อมูลเกียL วกับแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร สิทธิและหน้าทีขL องผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงอธิบายคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน บทบาท
หน้าทีพL นั ธสัญญาของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม แนวปฏิบตั ขิ องสถาบัน มารยาทและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
รวมถึงสิทธิของผูป้ ่ วย
มีคณะกรรมการซึงL มีหน้าทีรL บั ผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และ การ
ประเมินผล สําหรับแต่ละขัน: ตอนของการฝึกอบรม
มีการจัดประชุมกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉินและประชุมแพทย์ประจําบ้านเป็ นประจําอย่างน้อย
เดือนละหนึLงครัง: จัดประชุมสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่างน้อย
ปี ละหนึLงครัง: เพือL ปรับปรุงจุดบกพร่อง หรือรับฟั งความเห็นจากแพทย์ประจําบ้านผูร้ บั การฝึกอบรม จัด
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ แพทย์ประจําบ้าน และทีมพยาบาล เพือL เสริมสร้างความสามัคคี อย่าง
น้อยปี ละหนึLงครัง:
๖.๕ ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๓ - ๔ ปี (๑๕๖ - ๒๐๘ สัปดาห์)
ระยะเวลาในการฝึ กอบรมโดยทัวไปใช้
L
เวลาในการฝึ กอบรมอย่างน้อย ๓ ปี แต่หากแพทย์ประจํา
บ้านมีปัญหาด้านสมรรถนะทีLยงั ไม่ผ่านคุณลักษณะทีLเชืLอถือได้ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์
ประจําบ้านเพืLอวุฒบิ ตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์
ฉุ กเฉิน ฉบับทีL ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือโดนภาคทัณฑ์ คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์
ฉุ กเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาจมีมติขยายระยะเวลาการฝึ กอบรมได้อกี ๒ ครัง: ครัง: ละไม่เกิน ๖
เดือน ตามระเบียบ กพ. ว่าด้วย การลาศึกษาต่อของข้าราชการ
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๖.๖ โครงสร้าง และองค์ประกอบของการฝึ กอบรม
โครงสร้างการปฏิ บตั ิ งานและการฝึ กอบรม
ก. ระยะเวลาในฝึ กอบรมตลอดหลักสูตร เมืLอหักลบระยะเวลาในการลาทุกประเภท
(ลาป่ วย ลากิจ ลาคลอด ลาไปบรรพชา ลาไปประกอบพิธฮี จั ญ์ การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึ กกําลัง
สํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร) ต้องมีระยะเวลาการฝึ กอบรม/ปฏิบตั งิ านรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ สัปดาห์ จึงจะมีสทิ ธิได้
© รบั การพิจารณาประเมินเพืLอเลืLอนระดับชัน: และการประเมินเพืLอ
วุฒบิ ตั รฯ ในกรณีลาเกินกว่าทีกL ําหนด จะต้องมีการขยายเวลาการฝึ กอบรมให้มรี ะยะเวลาการฝึ กอบรม
ทัง: สิน: ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ สัปดาห์
ข. ระดับชันn ปี
ตามเกณฑ์ม าตรฐานการฝึ ก อบรมแพทย์ป ระจํา บ้า นเพืLอ วุ ฒ ิบ ัต รแสดงความรู้ค วาม
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับทีL ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบ่งแพทย์ประจํา
บ้านออกเป็ นระดับชัน: ๓ ระดับชัน: ตามระดับสมรรถนะ (Competency based)
ระดับชัน: หมายถึง ระดับของระดับความสําเร็จของของตัวชีว: ดั แพทย์ประจําบ้าน
(Milestones) แบ่งออกเป็ น ๖ มิติ ตามผลลัพธ์ของการฝึกอบรม แสดงดังตาราง
ระดับชันn ของแพทย์ประจําบ้าน

แพทย์ประจําบ้านระดับชันn ทีA ๑ หมายถึง แพทย์ทLผี ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึ กอบรมเป็ น
แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าทีศL กึ ษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองให้มสี มรรถนะตามระดับ
ความสําเร็จของตัวชีว: ดั ในระดับทีL ๑
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แพทย์ประจําบ้านระดับชันn ทีA ๒ หมายถึง แพทย์ประจําบ้านทีผL ่านระดับความสําเร็จของตัวชีว: ดั
อย่างน้อยตามเกณฑ์ในระดับทีL ๑ ทัง: ๖ มิติ มีหน้าทีศL กึ ษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองให้มสี มรรถนะตาม
ระดับความสําเร็จของตัวชีว: ดั ในระดับทีL ๒
แพทย์ประจําบ้านระดับชันn ทีA ๓ หมายถึง แพทย์ประจําบ้านทีผL า่ นระดับความสําเร็จของตัวชีว: ดั
อย่างน้อยตามเกณฑ์ในระดับทีL ๒ ทัง: ๖ มิติ มีหน้าทีศL กึ ษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองให้มสี มรรถนะตาม
ระดับความสําเร็จของตัวชีว: ดั ในระดับทีL ๓ เพือL ให้มสี ทิ ธิเข้
© ารับการประเมินเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วาม
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา
หมายเหตุ: แพทย์ปฏิ บตั ิ งานเพืAอวุฒิบตั ร ในปี แรกของการปฏิบตั งิ าน ให้ดําเนินการแพทย์
ปฏิบตั งิ านเพืLอวุฒบิ ตั รฯจะเข้าสู่ระบบการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน แต่ละระดับชัน: มีระยะเวลาในการ
ฝึ กอบรมอย่างน้อย ๑ ปี การฝึ กอบรม ซึงL แพทย์ประจําบ้านแต่ละคน อาจมีระดับชัน: สูงกว่าปี การฝึ กอบรม
ได้ แต่ถา้ ในช่วงเวลา ๑ ปี การฝึกอบรมพบว่า ไม่ผา่ นการประเมินตามระดับความสําเร็จของตัวชีว: ดั ครบทัง:
๖ มิติ คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาจมีมติพจิ ารณาให้ไม่เลืLอน
ระดับชัน: ทีสL งู ขึน: แพทย์ประจําบ้านดังกล่าวจําเป็ นต้องพัฒนาสมรรถนะของตนให้สงู ขึน: จึงจะผ่านระดับชัน:
และได้รบั สิทธิในการรั
บการฝึกอบรมทีสL งู ขึน: ในระดับถัดไป
©
ค. รายละเอียดระยะเวลาปฏิ บตั ิ งาน แสดงดังตาราง
หัวข้อ

ระยะเวลาอย่าง
น้อย (สัปดาห์)

๑. การฝึกอบรมเวชปฏิบตั ฉิ ุกเฉิน (ทัง: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลอืนL
ตามทีไL ด้รบั อนุมตั )ิ โดยปฏิบตั งิ านดูแลรักษาผูป้ ่ วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน ในความควบคุม
ของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม เฉลีAยไม่น้อยกว่า ๓๒ ชัวโมงต่
A
อสัปดาห์ และไม่เกิ น ๔๘
ชัวโมงต่
A
อสัปดาห์ ทัง: นี: ขณะปฏิบตั งิ านทีแL ผนกฉุกเฉินผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ไม่ควรมีการ
ทํางานในแต่ละวันติดต่อกันเกินกว่า ๑๒ ชัวโมง
L และในแต่ละวันต้องมีเวลาพักอย่างน้อย
เท่ากับเวลาปฏิบตั งิ าน รวมทัง: จัดให้มวี นั พักอย่างน้อยเฉลียL ๑ วันต่อสัปดาห์

๘๐

๒. การฝึกอบรมเวชบําบัดวิกฤติ (แผนกเวชบําบัดวิกฤติดา้ นอายุรกรรม, แผนกเวชบําบัด
วิกฤติดา้ นศัลยกรรม, แผนกเวชบําบัดวิกฤติดา้ นกุมารเวชกรรม, แผนกเวชบําบัดวิกฤติ
ด้านทารกแรกเกิด, แผนกเวชบําบัดวิกฤติดา้ นหัวใจและหลอดเลือด)

๑๖

๓. การฝึกอบรมด้านอํานวยการและสังการปฏิ
L
บตั กิ ารฉุกเฉินการแพทย์

๘

๔. การฝึกอบรมรายวิชาบังคับเลือก (Selective)

๒๘

๕. การฝึกอบรมรายวิชาเลือกเสรี (Elective)

๑๒

รวม

๑๔๔

หมายเหตุ: การฝึกอบรมหมุนเวียนในแต่ละแผนกต้องมีการปฏิบตั งิ านในแผนกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
ง. การฝึ กอบรมตามหลักสูตรประมวลการกู้ชีพขันn สูง กลุม่ งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าทีL
สนับสนุนให้แพทย์ประจําบ้านได้รบั การฝึกอบรมตามหลักสูตรประมวลการกูช้ พี ขัน: สูง ได้แก่

๑๘

๔.๑ การกูช้ พี ขัน: สูงในด้านหัวใจ (advanced cardiac life support)
๔.๒ การกูช้ พี ขัน: สูงด้านกุมารเวชกรรม (Pediatric advanced life support)
๔.๓ การกูช้ พี ขัน: สูงด้านการบาดเจ็บ (Advanced trauma life support)
๔.๔ การกูช้ พี ขัน: สูงได้ดา้ นการได้รบั พิษ (Toxicology/Hazmat life support)
๔.๕ การทําเวชหัตถการในภาวะฉุกเฉินของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
(TCEP: Resuscitative procedure course)
ทัง: นี:อาจนําประสบการณ์ฝึกอบรมการกูช้ พี ขัน: สูงเฉพาะด้านต่างๆ หรือหลักสูตรอืนL ทีL
เทียบเท่าหลักสูตรดังกล่าว จากสถาบันทีL วฉท. พิจารณาแล้วให้การรับรองมาทดแทนการ
ฝึกอบรมบางส่วนได้
๖.๗. การหมุนเวียนการปฏิ บตั ิ งาน
กลุม่ งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการจัดให้มกี ารการหมุนเวียน
ปฏิบตั งิ าน ปี ละ ๑ ครัง:
แพทย์ประจําบ้านระดับชันn ทีA ๑ เน้นการปฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉินเพือL ฝึกการใช้ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์
การแพทย์พน:ื ฐานในการประยุกต์กบั ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และมีความรูด้ า้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉินทัวไป
L ภายได้การ
ดูแลของแพทย์ประจําบ้านรุน่ พีL เสริมความรูด้ ว้ ยวิชาบังคับเลือกทีตL นเองสนใจ
แพทย์ประจําบ้านระดับชันn ทีA ๒ ให้เริมL ฝึกปฏิบตั ใิ นผูป้ ่ วยทีมL คี วามซับซ้อนขึน: ในแผนกเวชบําบัดวิกฤติ
ประกอบกับการเสริมความรูด้ ว้ ยวิชาบังคับเลือก และเลือกเสรี
แพทย์ประจําบ้านระดับชันn ทีA ๓ หลังจากฝึกปฏิบตั ใิ นส่วนของเวชบําบัดวิกฤติและวิชาบังคับเลือกเกือบ
ทัง: หมด ให้มหี น้าทีปL ฏิบตั งิ านเป็ นแพทย์หวั หน้าเวร และดูแลแพทย์ประจําบ้านรุน่ น้อง รวมถึงเปิ ดโอกาส
ให้ได้เลือกศึกษาในเนื:อหาทีตL นเองสนใจมากขึน: จากรายวิชาเลือกเสรี
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี:
ตารางการหมุนเวียนของแพทย์ประจําบ้านตามหัวข้อในหลักสูตรฯ
เวชปฏิบตั ฉิ ุกเฉิน

เวชบําบัดวิกฤติ

การแพทย์
ฉุกเฉิน

สถาบันสมทบ

บังคับเลือก

เลือกเสรี

ระดับชัน: ปี ทLี ๑

๒๘

๑๖

๐

๘

๐

๐

ระดับชัน: ปี ทLี ๒

๒๔

๐

๔

๑๒

๑๒

๔

ระดับชัน: ปี ทLี ๓

๓๒

๐

๔

๔

๔

๘

๘๐

๑๖

๘

๓๒

๒๘

๑๒

รวม

การฝึ กอบรมรายวิ ชาบังคับเลือก (Selective)
หมายถึง รายวิชาเสริมทีกL องอุบตั เิ หตุและกรรมฉุ กเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พิจารณาว่า
มีความสําคัญควรให้แพทย์ประจําบ้านได้มโี อกาสฝึ กประสบการณ์ โดยให้แพทย์ประจําบ้านมีโอกาสเลือก
การฝึ กอบรมในรายวิชาทีตL นเองสนใจ จํานวนอย่างน้อย ๗ หัวข้อ (๒๘ สัปดาห์) โดยอาจเลือกผสมผสาน
การฝึ กอบรมหลายรายวิชา (ไม่เกิน ๒ รายวิชาต่อ ๔ สัปดาห์) โดยไม่แยกช่วงเวลาปฏิบตั งิ านแต่ละสาขา
จากกัน จากหัวข้อดังต่อไปนี:

๑๙

(๑) อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน (internal emergency medicine)
(๒) ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน (Surgical emergency medicine)
(๓) สูตศิ าสตร์และนรีเวชฉุกเฉิน (obstetrics & gynecological emergency medicine)
(๔) กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (pediatric emergency medicine)
(๕) ออร์โธปิ ดกิ ส์ฉุกเฉิน (orthopedics emergency medicine)
(๖) วิสญ
ั ญีวทิ ยาฉุกเฉิน (anesthesiological emergency medicine)
(๗) จักษุวทิ ยาฉุกเฉิน (ophthalmological emergency medicine)
(๘) โสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยาฉุกเฉิน (otolaryngological emergency medicine)
(๙) จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (psychiatric emergency medicine)
(๑๐) นิตเิ วชศาสตร์ฉุกเฉิน (clinical forensic & legal emergency medicine)
(๑๑) ภาพวินิจฉัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (diagnostic body imaging emergency medicine)
(๑๒) เวชศาสตร์การบาดเจ็บฉุกเฉิน (traumatic emergency medicine)
(๑๓) เวชศาสตร์ฉุกเฉินหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular emergency medicine)
(๑๔) เวชประสาทวิทยาฉุกเฉิน (neurological emergency medicine)
(๑๕) เวชเภสัชวิทยา และพิษวิทยาฉุกเฉิน (emergency pharmacology and toxicology)
การฝึ กอบรมรายวิ ชาเลือกเสรี (Elective)
หมายถึง รายวิชาเสริมทีL วฉท. กําหนดให้แพทย์ประจําบ้านมีโอกาสเลือกการฝึกอบรมในรายวิชา
ทีตL นเองสนใจ โดยให้แพทย์ประจําบ้านเลือกรายวิชาทีตL นเองสนใจ จํานวนอย่างน้อย ๒ หัวข้อ (๘
สัปดาห์) โดยอาจเลือกผสมผสานการฝึกอบรมหลายรายวิชา (ไม่เกิน ๒ รายวิชาต่อ ๔ สัปดาห์) โดยไม่
แยกช่วงเวลาปฏิบตั งิ านแต่ละสาขาจากกัน จากหัวข้อดังต่อไปนี:
(๑) วิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ (aero-medical transport)
(๒) วิทยาการควบคุมความเจ็บป่ วยฉุกเฉิน (emergency illness and injury control)
(๓) วิทยาการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉิน (public health emergency medicine)
(๔) วิทยาการจัดการแพทย์ฉุกเฉินในพืน: ทีทL รุ กันดาร (frontier area emergency medical
management)
(๕) วิทยาการบริหารเวชกรรมฉุกเฉิน (administrative emergency medicine)
(๖) เวชวิจยั ฉุกเฉิน (clinical research in emergency medicine)
(๗) เวชวิทยาการระบาดฉุกเฉิน (epidemiological medicine)
(๘) เวชศาสตร์ฉุกเฉินการกีฬา (sport emergency medicine)
(๙) เวชศาสตร์การคลังเลือดฉุกเฉิน (blood transfusion emergency medicine)
(๑๐) เวชศาสตร์ฉุกเฉินการทหาร (military emergency medicine)
(๑๑) เวชศาสตร์การอาชีพและสิงL แวดล้อมฉุกเฉิน (occupational & environment emergency
medicine)
(๑๒) เวชศาสตร์ฉุกเฉินนันทนาการและการผจญภัย (recreation & wilderness emergency
medicine)
(๑๓) เวชศาสตร์ฉุกเฉินผูส้ งู อายุ (geriatric emergency medicine)

๒๐

(๑๔) เวชศาสตร์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ (global international emergency medicine)
(๑๕) เวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง (hyperbaric emergency medicine)
(๑๖) เวชศาสตร์ฉุกเฉินศึกษา (educational emergency medicine)
(๑๗) เวชศาสตร์ภยั พิบตั แิ ละกลุม่ ชน (disaster and mass gathering emergency medicine)
(๑๘) เวชสารสนเทศฉุกเฉิน (emergency medical informatics)
แพทย์ประจําบ้านมีสทิ ธิในการเลื
อกฝึกอบรมในหัวข้อทีตL นเองสนใจ นอกเหนือจากรายวิชาเลือก
©
ตามทีL วฉท. กําหนด (ระยะเวลา ๒-๔ สัปดาห์) โดยต้องเป็ นหัวข้อทีAเกีAยวข้องกับสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิ นเท่านันn โดยแพทย์ประจําบ้านต้องดําเนินการ (๑) กําหนดหัวข้อ ระยะเวลาและสถานทีทL จLี ะเข้ารับ
การฝึกอบรม (๒) กําหนดแผนการฝึกอบรมอย่างน้อยประกอบด้วย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ วิธกี าร
ฝึกอบรม และผลทีคL าดว่าจะได้รบั จากการฝึกอบรม (๓) จัดทําเอกสาร พร้อมทัง: ขออนุมตั กิ ารฝึกอบรม
เช่นเดียวกับการขออนุมตั กิ ารฝึกอบรมในรายวิชาบังคับเลือก/วิชาเลือกเสรี
กระบวนการขออนุมตั ิ การฝึ กอบรมในรายวิ ชาบังคับเลือก/วิ ชาเลือกเสรี
แพทย์ประจําบ้านต้องดําเนินการขออนุมตั ริ ายวิชาทีเL ลือกฝึกอบรมผ่านอาจารย์ทปLี รึกษา และต้อง
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการอาจารย์ฯ เพือL ได้รบั การอนุมตั ิ
ก. กรณีเป็ นการฝึกอบรมในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สํานักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะ
ดําเนินการติดต่อประสานงานเป็ นการภายในให้
ข. กรณีเป็ นการฝึกอบรมในประเทศนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แพทย์ประจําบ้านต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการติดต่อสถาบันทีจL ะขอเข้ารับการฝึกอบรม โดยต้องดําเนินการติดต่อทางวาจาก่อน
แล้วประสานงานกับสํานักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพือL ดําเนินการทางเอกสารในการขออนุมตั กิ าร
เดินทาง
ค. กรณีเป็ นการฝึ กอบรมนอกประเทศ แพทย์ประจําบ้านต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการติดต่อ
สถาบันทีจL ะขอเข้ารับการฝึ กอบรมด้วยตนเองทัง: หมด ทัง: กรณีมที ุนหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉินและภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.รร.๖ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จะสนับสนุ นกระบวนการต่างๆ เท่าทีสL ามารถดําเนินการได้ โดยให้ดาํ เนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี
กรณีมคี วามผิดพลาดหรือประสบเหตุไม่คาดคิด แพทย์ประจําบ้านต้องรีบดําเนินการแก้ไข และ
ต้องดําเนินการต่างๆให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนเดินทาง
หลังจบการปฏิบตั ิงาน แพทย์ประจําบ้านต้องส่งรายงานการปฏิบตั ิงาน ให้อาจารย์ทLีปรึกษา
ภายใน ๓๐ วัน หลังจบการปฏิบตั งิ าน เพือL เสนอให้คณะอาจารย์รบั รองผลต่อไป
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๖.๘ การปฏิ บตั ิ งาน
๖.๘.๑ หลักในการปฏิ บตั ิ งานทัวไป
A
ก. ในการปฏิบตั งิ านในหอผูป้ ่ วย หรือหน่วยงานต่างๆ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้า
สุภาพ
ข. เมือL ต้องปฏิบตั งิ านนอกกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้
ดําเนินการรายงานตัว พร้อมมอบเอกสารการประเมินการปฏิบตั งิ านต่อผูร้ บั ผิดชอบแผนกต่างๆ ในวันแรก
ของการปฏิบตั งิ าน
ค. มีความรับผิดชอบในงานทีไL ด้รบั มอบหมายอย่างสุดความสามารถ
ง. มีความตรงต่อเวลา ขยันหมันเพี
L ยร และมีความซืLอสัตย์
จ. ปฏิบตั งิ านตามระเบียบ วิธปี ฏิบตั ิ ธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์กร ของแผนกทีปL ฏิบตั งิ าน
ฉ. การปฏิบตั งิ านนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอให้คาํ นึงถึง ชือL เสียง
และประโยชน์สว่ นรวมของกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทัง: นี: เพือL ให้
แพทย์ประจําบ้านรุน่ ถัดไปสามารถปฏิบตั งิ านต่อไปได้อย่างราบรืนL
ช. ต้องปฏิบตั งิ านในอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาปฏิบตั งิ านในแต่ละห้วงเวลา
ของการปฏิบตั งิ านตามทีหL น่วยงานต่างๆกําหนดไว้
ซ. หากมีปัญหาในระหว่างการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานต่างๆนอกกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรม
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้รบี ดําเนินการแจ้งอาจารย์ทปLี รึกษาโดยเร็ว เพือL ดําเนินการจัดการ
แก้ไข
ฌ. เมือL เสร็จสิน: การปฏิบตั งิ านในหน่วยงานต่างๆนอกกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว ให้ดาํ เนินการรายงานตัวกลับต่อผูร้ บั ผิดชอบแผนกต่างๆ ในวันสุดท้าย
ของการปฏิบตั งิ าน และขอรับเอกสารการประเมินการปฏิบตั งิ านคืน เพือL ส่งให้กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรม
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าประเมินต่อไป
ญ. จัดทํารายงานการปฏิบตั งิ านนอกกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า ตามแบบฟอร์มทีกL าํ หนดส่งให้อาจารย์ทปLี รึกษาภายใน ๗ วันหลังเสร็จสิน: การปฏิบตั งิ าน
ฎ. ให้ความเคารพคณาจารย์ประจําหน่วยงานทีปL ฏิบตั งิ าน
ฏ. ให้ความเคารพและให้เกียรติการปฏิบตั งิ านของผูร้ ว่ มงานทัง: แพทย์ประจําบ้านด้วยกัน
นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบตั ิ ผูป้ ฏิบตั งิ านในสหสาขาวิชาชีพ ทัง: พยาบาล นักปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าหน้าทีอL นLื ๆ
ฐ. ควรสือL สารกับผูป้ ่ วยและเพือL นร่วมงานอย่างสุภาพ มีเหตุผล
ฑ. เคารพในสิทธิของผูป้ ่ วย ให้การบริบาลโดยถือผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์การ และคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วยตามหลักความปลอดภัย แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ฒ. เคารพต่อตนเอง มีความภาคภูมใิ จในการเป็ นแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๖.๘.๒ หลักในการปฏิ บตั ิ งานในแผนกฉุกเฉิ นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ก. ในการปฏิบตั งิ านให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย อนุ ญาตให้สวมเครืLองแบบทีไL ด้รบั การอนุ มตั จิ าก
อนุ กรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพืLอปฏิบตั งิ านให้แผนกฉุ กเฉินได้ ไม่อนุ ญาตให้สวมรองเท้าแตะ
ปฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉิน
ข. การปฏิบตั ิงานในแผนกฉุ กเฉินของแพทย์ประจําบ้าน ถือเป็ นการปฏิบตั ิงานพร้อมกับการ
ฝึ ก อบรม (On-the-Job training) โดยแพทย์ป ระจํา บ้า นจะปฏิบ ตั ิง านในช่ ว งทีLมีอ าจารย์ป ระจํา แผนก
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ฉุ กเฉินปฏิบตั ิงานอยู่เป็ นส่วนใหญ่ หากมีปัญหาเกิดขึ:นในระหว่างการปฏิบตั ิงาน แพทย์ประจําบ้าน
สามารถติดต่ออาจารย์ประจําแผนกเพือL ขอความเห็นได้อย่างเต็มทีL
ค. มีความรับผิดชอบในงานทีไL ด้รบั มอบหมายอย่างสุดความสามารถ
ง. มีความตรงต่อเวลา ขยันหมันเพี
L ยร และมีความซืLอสัตย์
จ. ปฏิบตั งิ านตามระเบียบ วิธปี ฏิบตั ิ ธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์กร ของกลุม่ งานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ฉ. ให้ความเคารพคณาจารย์ประจํากลุม่ งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ช. ให้ความเคารพและให้เกียรติการปฏิบตั งิ านของผูร้ ว่ มงานทัง: แพทย์ประจําบ้านด้วยกัน
นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบตั ิ ผูป้ ฏิบตั งิ านในสหสาขาวิชาชีพ ทัง: พยาบาล นักปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าหน้าทีอL นLื ๆ
ซ. ควรสือL สารกับผูป้ ่ วยและเพือL นร่วมงานอย่างสุภาพ มีเหตุผล
ฌ. เคารพในสิทธิของผูป้ ่ วย ให้การบริบาลโดยถือผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์การ และคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วยตามหลักความปลอดภัย แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ญ. เคารพต่อตนเอง มีความภาคภูมใิ จในการเป็ นแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ฎ. หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในการให้การดูแลด้านเวชกรรมแก่ผปู้ ่ วย ควรขอความช่วยเหลือจาก
ผูม้ ปี ระสบการณ์สงู กว่าเพือL เรียนรูก้ ระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
ฏ. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ไม่หกั โหมทํางานหนักจนเกิดความเจ็บป่ วย หรือส่งผล
กระทบต่อกระบวนการเรียนรูแ้ ละฝึกอบรม
ช. ต้องปฏิบตั งิ านในอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาปฏิบตั งิ านในแต่ละห้วงเวลา
ของการปฏิบตั งิ านตามทีกL าํ หนดไว้
ซ. หากมีปัญหาในระหว่างการปฏิบตั งิ านให้รบี ดําเนินการแจ้งอาจารย์ทปLี รึกษาโดยเร็ว เพือL
ดําเนินการจัดการแก้ไข
๖.๘.๓ แนวทางการปฏิ บตั ิ งานชองแพทย์ประจําบ้านจําแนกตามระดับชันn ปี
แพทย์ประจําบ้านระดับชันn ปี ทีA ๑
๑. Round เช้าร่วมกับอาจารย์แพทย์
๒. เป็ นทีปL รึกษาในกับนักศึกษาแพทย์ Extern
๓. ตรวจรักษาผูป้ ่ วยในห้องฉุกเฉินและบันทึกในเวชระเบียนอย่างสมบูรณ์
๔. ให้การวินิจฉัย รักษาผูป้ ่ วยตามวิชาชีพ
๕. ปรึกษาผูป้ ่ วยกับแพทย์ประจําบ้านปี ทLี ๒ หรือ ๓ หรือ อาจารย์ทกุ ครัง: ก่อนให้ผปู้ ่ วยกลับบ้าน
๖. ทํากิจกรรมทางวิชาการทีไL ด้รบั มอบหมาย
๗. ออกหน่วยหรือออกปฏิบตั กิ ารพิเศษนอกหรือจากหน้าทีปL กติ ตามลําดับทีไL ด้ทาํ การจัดเตรียมไว้ให้
๘. ปฏิบตั ติ ามหน้าทีทL ไLี ด้รบั มอบหมายกรณีเกิดภัยพิบตั ิ หรืออุบตั ภิ ยั หมู่
แพทย์ประจําบ้านระดับชันn ปี ทีA ๒
๑. Round เช้าร่วมกับอาจารย์แพทย์
๒. เป็ นทีปL รึกษาในกับนักศึกษาแพทย์ Extern Intern และแพทย์ประจําบ้านชัน: ปี ทLี ๑
๓. ตรวจรักษาผูป้ ่ วยในห้องฉุกเฉินและบันทึกในเวชระเบียนอย่างสมบูรณ์
๔. ให้การวินิจฉัย รักษาผูป้ ่ วยตามวิชาชีพ
๕. ปรึกษาปั ญหาผูป้ ่ วยกับแพทย์ประจําบ้านชัน: ปี ทLี ๓ หรืออาจารย์กรณีทมLี ปี ั ญหาในการดูแลรักษา ผูป้ ่ วย
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หรือทําหัตถการทีตL อ้ งมีผคู้ วบคุมดูแล
๖. ทํากิจกรรมทางวิชาการทีไL ด้รบั มอบหมาย
๗. ออกหน่วยหรือออกปฏิบตั กิ ารพิเศษนอกหรือจากหน้าทีปL กติ ตามลําดับทีไL ด้ทาํ การจัดเตรียมไว้ให้
๘. ออกปฏิบตั กิ ารกับหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินตามทีไL ด้รบั มอบหมาย ตามทีกL าํ หนดไว้
๙. ปฏิบตั ติ ามหน้าทีทL ไLี ด้รบั มอบหมายกรณีเกิดภัยพิบตั ิ หรืออุบตั ภิ ยั หมู่
๑๐. ควบคุมดูแลการตรวจรักษาผูป้ ่ วยในห้องกูช้ พี เริมL เป็ นผูน้ ําในการทํา Cardiopulmonary
resuscitation
แพทย์ประจําบ้านระดับชันn ปี ทีA ๓
๑. Round เช้าร่วมกับอาจารย์แพทย์
๒. เป็ นทีปL รึกษาในกับนักศึกษาแพทย์ Extern Intern และแพทย์ประจําบ้านชัน: ปี ทLี ๑และ๒
๓. ตรวจรักษาผูป้ ่ วยในห้องฉุกเฉินและบันทึกในเวชระเบียนอย่างสมบูรณ์
๔. ให้การวินิจฉัย รักษาผูป้ ่ วยตามวิชาชีพ
๕. ดูแลความเรียบร้อยในห้องฉุกเฉิน ประสานงานกับเจ้าหน้าทีปL ระจําห้องฉุกเฉินในการแก้ปัญหา เฉพาะ
หน้า
และมีบทบาทหน้าทีใL นการควบคุมดูแลการหมุนเวียนของผูป้ ่ วยทุกคนในห้องฉุกเฉิน (Patient flow)
๖. ปรึกษาปั ญหาผูป้ ่ วยกับอาจารย์แพทย์ กรณีทมLี ปี ั ญหาในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย หรือทําหัตถการทีL ต้องมี
ผู้
ควบคุมดูแลรวมทัง: แก้ปัญหาต่างๆ ทีเL กิดขึน: ในห้องฉุกเฉิน
๗. ทํากิจกรรมทางวิชาการทีไL ด้รบั มอบหมาย
๘. ออกหน่อยหรือออกปฏิบตั กิ ารพิเศษนอกหรือจากหน้าทีปL กติ ตามลําดับทีไL ด้ทาํ การจัดเตรียมไว้ให้
๙. ออกปฏิบตั กิ ารกับหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินตามทีไL ด้รบั มอบหมาย ตามทีกL าํ หนดไว้
๑๐. ปฏิบตั ติ ามหน้าทีทL ไLี ด้รบั มอบหมายกรณีเกิดภัยพิบตั ิ หรืออุบตั ภิ ยั หมู่
๖.๘.๔ ห้วงเวลาการปฏิ บตั ิ งาน
วัน
วันราชการ
วันหยุดราชการ

ช่วงเวลา
เวรเช้า : ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เวรบ่าย : ๑๖.๐๐ – ๐๐.๐๐ น.
เวรดึก : ๐๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
เวรเช้า : ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เวรบ่าย : ๑๖.๐๐ – ๐๐.๐๐ น.
เวรดึก : ๐๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

จํานวนแพทย์ประจําบ้าน
๔
๔
๓
๔
๔
๓

หมายเหตุ การปฏิ บตั ิ แพทย์ประจําบ้านจะมีแพทย์ร่นุ พีAชนั n ปี ทีA 2 หรือ 3 เป็ นแพทย์หวั หน้ าเวรทุก
เวร และมีอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิ นเป็ นทีAปรึกษาทุกเวร

๒๔

๖.๙ กิ จกรรมวิ ชาการ
แพทย์ประจําบ้านต้องทํากิจกรรมวิชาการทีเL กียL วข้องกับการฝึกอบรม โดยไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของ
เวลาทัง: หมดและต้องตรงเวลาทุกชัน: ปี
หัวข้อ
๑. กิจกรรมวิชาการ

จํานวน
(ครัง: /ปี )

เกณฑ์
ผ่าน

๑๐๐

>๘๐%

๒

๒

๓. การนําเสนอตัวอย่างผูป้ ่ วยทีนL ่าสนใจ (Interesting case)

๑-๒

๑

๔. การประชุมทบทวนวารสารทางวิชาการ (Journal club)

๒

๒

๕. การประชุมเสนอเหตุการณ์เวชกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ ซึงL รวมถึงภาวะแทรกซ้อน และการ
เสียชีวติ (adverse medical events, morbidity and mortality conferences)

๑๒

>๘๐%

๖. การประชุมทบทวนการกูช้ พี (cardiopulmonary resuscitation conference)

๑๒

>๘๐%

๗. ประชุมสัมมนาการบริหาร (administrative seminars)

๑๒

>๘๐%

๘. การประชุมวิจยั (research progression and meeting)

๔

>๘๐%

๙. การถามตอบทางวิชาการ (Question and answer/Spot diagnosis)

๑๒

>๘๐%

๑๐.การฝึกปฏิบตั หิ ตั ถการ (Procedure workshop)

๒๐

>๘๐%

๑๑.เข้าร่วมฟั งการบรรยาย/การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพิเศษ อย่างน้อย ๑ ครัง: /๓ ปี ในหัวข้อ
(๑) บทบาทของวิทยาศาสตร์สงั คมและพฤติกรรมกับเวชกรรมฉุกเฉิน
(๒) เวชศาสตร์ป้องกันกับเวชกรรมฉุกเฉิน (Preventive emergency medicine)
(๓) การตัดสินใจทางคลินิก (Emergency medicine decision making)
(๔) ระบบการบริบาลฉุกเฉิน (Emergency care service system/Service plan)
(๖) กฎหมายทางการแพทย์และนิตเิ วชวิทยา (Medical legislation and forensic
emergency medicine)
(๗) หลักการบริหารจัดการ (Basic administration and management)
(๘) ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (Patient safety)
(๙) การดูแลตนเองของแพทย์ (Physician wellbeing)
(๑๐) การแพทย์ทางเลือกกับเวชกรรมฉุกเฉิน (Complementary emergency
medicine)

10

100%

๒. การนําเสนอหัวข้อวิชาการ (Topic review)

* ประมาณการจากการมีแพทย์ประจําบ้านระดับชันn ละ ๑๐-๑๑ คน รวม ๒๙ คน
แพทย์ประจําบ้านทีมL หี น้าทีรL บั ผิดชอบในหัวข้อใด ต้องมีการดําเนินการนําเสนอตามเวลาทีกL าํ หนด
โดยควรประสานงานกับหัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน หลังจากตรวจสอบแล้วส่งให้อาจารย์ทปLี รึกษาทีL
รับผิดชอบเนื:อหาก่อนวันนําเสนอจริง

๒๕

การนําเสนอทางวิชาการ จะได้รบั การประเมินโดยอาจารย์ทปLี รึกษาและแพทย์ประจําบ้านทีเL ข้า
ร่วมการนําเสนอ เพือL ใช้ในการให้ความเห็นสะท้อนกลับ (feed back) และพัฒนาการนําเสนอทางวิชาการ
ตามระดับความสําเร็จ (Milestones)
๗. การวัดและการประเมิ นผล
๗.๑ การวัดประเมิ นผลระหว่างการฝึ กอบรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดให้มกี ารประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม
ครอบคลุมทัง: ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิตติ ่างๆ อย่างน้อย ดังนี:
ก. การทดสอบภาคทฤษฎีโดยใช้ข้อสอบปรนัย ๕ ตัวเลือก (Multiple choices question : MCQ)
วัตถุประสงค์ เพือL ทดสอบความรูภ้ าคทฤษฎีดา้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Medical knowledge) ของ
แพทย์ประจําบ้าน อันเป็ นสมรรถนะสําคัญของการเป็ นแพทย์ฉุกเฉิน
วิ ธีการ ทดสอบโดยใช้ขอ้ สอบปรนัย ๕ ตัวเลือก (Multiple choices question : MCQ) โดยมี
เนื:อหาครอบคลุมความรูท้ งั : ด้านความรูว้ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์พน:ื ฐานประยุกต์ ความรูด้ า้ นเวชศาสตร์
ฉุกเฉินทัวไป
L และความรูด้ า้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด
วิ ธีการปฏิ บตั ิ แพทย์ประจําบ้านต้องมีการสอบประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training
examination) โดยมีการสอบประเมินปี ละ ๒ ครัง: ซึงL จัดโดยกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน
โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า และจัดโดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
เกณฑ์การประเมิ น
แพทย์ประจําบ้านจะผ่านระดับชัน: ทีL ๑ ต้องได้คะแนนอยูใ่ นมากกว่าค่าเฉลียL ของชัน: ปี
แพทย์ประจําบ้านจะผ่านระดับชัน: ทีL ๒ ต้องได้คะแนนอยูใ่ นมากกว่าค่าเฉลียL ของชัน: ปี
แพทย์ประจําบ้านจะผ่านระดับชัน: ทีL ๓ ต้องได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลียL ของชัน: ปี
หากมีแพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ นการสอบตามทีกL าํ หนดไว้ ให้แพทย์ประจําบ้านดังกล่าวดําเนินการสอบ
แก้อกี ๑ ครัง: หลังทราบผลคะแนนภายใน ๑๕ วัน โดยให้อาจารย์ทปLี รึกษาสอบถามปั ญหาและหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน หากยังไม่ผา่ นซํ:า ให้อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พิจารณาให้ชะลอการเลือL นระดับชัน: และจัดสอบแก้อกี ครัง: ภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์
ข. การทดสอบภาคทฤษฎีโดยใช้ข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified essays question : MEQ)
วัตถุประสงค์ เพือL ทดสอบความรูภ้ าคทฤษฎีดา้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Medical
knowledge) ของแพทย์ประจําบ้าน อันเป็ นสมรรถนะสําคัญของการเป็ นแพทย์ฉุกเฉิน
วิ ธีการ ทดสอบโดยใช้ขอ้ สอบอัตนัยประยุกต์ (Modified essays question : MEQ) ๕ ข้อ
โดยมีเนื:อหาครอบคลุมความรูท้ งั : ด้านความรูว้ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์พน:ื ฐานประยุกต์ ความรูด้ า้ นเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินทัวไป
L และความรูด้ า้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด แต่ละข้อมีการกําหนดค่าความยากง่ายและ
เกณฑ์ผา่ นระดับขัน: ตํLา โดยอิงตามระดับชัน:
วิ ธีการปฏิ บตั ิ แพทย์ประจําบ้านต้องมีการสอบประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training
examination) โดยมีการสอบประเมินปี ละ ๒ ครัง: ซึงL จัดโดยกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน
โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
เกณฑ์การประเมิ น เกณฑ์ผา่ นระดับขัน: ตํLา Minimal passing level ของแต่ระดับชัน:
อย่างน้อย ๔ ใน ๕ ข้อ

๒๖

หากมีแพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ นการสอบตามทีกL าํ หนดไว้ ให้แพทย์ประจําบ้านดังกล่าว
ดําเนินการสอบแก้อกี ๑ ครัง: หลังทราบผลคะแนนภายใน ๑๕ วัน โดยให้อาจารย์ทปLี รึกษาสอบถามปั ญหา
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน หากยังไม่ผา่ นซํ:า ให้อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาให้ชะลอการเลือL นระดับชัน: และจัดสอบแก้อกี ครัง: ภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์
ค. การนําเสนอทางวิ ชาการ
วัตถุประสงค์ เป็ นกลวิธใี นการประเมินความสามารถในการค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
(SDL) ประเมินทักษะการอ่านงานวิจยั ทักษะการตัดสินใจทางคลินิก และฝึกการสือL สารให้บริการทาง
วิชาการต่อบุคคลอืนL
วิ ธีการ โดยอาจารย์ผคู้ วบคุมการนําเสนอทางวิชาการ
วิ ธีการปฏิ บตั ิ แพทย์ประจําบ้านทีมL คี วามรับผิดชอบในการนําเสนอทางวิชาการ ไม่วา่ ใน
หัวข้อใด จะต้องได้รบั การประเมินการนําเสนอผลงานทางวิขาการตามเกณฑ์ทกLี ลุม่ งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
กําหนด เพือL ให้คาํ แนะนําในจุดทีตL อ้ งการการพัฒนาและเสริมเนื:อหาด้านความรู้
เกณฑ์การประเมิ น
แพทย์ประจําบ้านแต่ละคนต้องผ่านการประเมินจากอาจารย์ผคู้ วบคุมการนําเสนอโดย
เฉลียL อยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป (มากกว่าร้อยละ ๗๐) หากมีแพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ นการประเมินตามทีกL าํ หนด
ไว้ ให้แพทย์ประจําบ้านดังกล่าวดําเนินการเตรียมการนําเสนอทางวิชาการแก้ อย่างน้อย ๓ เรือL ง ในหัวข้อ
ทีแL ตกต่างกัน (Interesting case, Topic review, Journal club, MM conference เป็ นต้น) หลังทราบผล
การประเมินคะแนนภายใน ๓๐ วัน โดยให้อาจารย์ทปLี รึกษาสอบถามปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
หากยังไม่ผา่ นซํ:า ให้อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาชะลอการ
เลือL นระดับชัน: .
ง. การประเมิ นจากการสังเกตในสถานการณ์จริ ง (DOPS (Direct Observation of Procedural
Skills))
วัตถุประสงค์ เพือL ประเมินการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง บนพืน: ฐานของการเรียนรู้
ร่วมกับการปฏิบตั งิ านจริง (experiential learning)
วิ ธีการ โดยอาจารย์ผสู้ งั เกตและประเมิน
วิ ธีการปฏิ บตั ิ ขณะปฏิบตั งิ านแพทย์ประจําบ้านจะได้รบั การประเมินจากการสังเกตในสถานการณ์จริง
โดยอาจารย์ผดู้ แู ลประจําเวร ในหัวข้อ อย่างน้อยดังต่อไปนี:
(๑) การประเมิ นการทําหัตถการ
สังเกตการทําหัตถการตามเกณฑ์หลักสูตรฯ โดยดูจากขัน: ตอนการประเมินผูป้ ่ วย การระบุขอ้ บ่งชี:
ข้อบ่งห้าม ในการทําหัตถการ การเตรียมผูป้ ่ วย การเตรียมอุปกรณ์ การปฏิบตั กิ ารทําหัตถการ การ
ติดตามและการประเมินผลหลังทําหัตถการ ตลอดจนการสอนให้แพทย์ประจําบ้านรุน่ หลักปฏิบตั หิ ตั ถการ
ได้
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เกณฑ์การประเมิ น
รายละเอียดของหัตถการแสดงในการประเมินตามระดับความสําเร็จของตัวชีว: ดั (Milestone) โดย
แพทย์ประจําบ้านในแต่ละระดับ ต้องบรรลุระดับความสําเร็จตามระดับทีกL าํ หนดไว้ จึงจะผ่านการประเมิน
ในแต่ละระดับ หากมีแพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ นการประเมินตามทีกL าํ หนดไว้ ให้แพทย์ประจําบ้านดังกล่าว
ดําเนินการเตรียมการซักซ้อมการฝึกปฏิบตั ิ และดําเนินการปฏิบตั ซิ :าํ ให้อาจารย์ผปู้ ระเมินทําการประเมิน
ก่อนการประเมินเลือL นระดับชัน: (๓๑ พฤษภาคม) หากยังไม่ผา่ นซํ:า ให้อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจํา
บ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พิจารณาชะลอการเลือL นระดับชัน:
(๒) การประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานดูแลผูป้ ่ วยในสถานการณ์จริ ง
ใช้กระบวนการสังเกตการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเบ็ดเสร็จ (Comprehensive emergency care) มี
กระบวนการโดยสังเขป ดังนี:
๒.๑ อาจารย์ผดู้ แู ลแจ้งต่อแพทย์ประจําบ้านทีจL ะทําการประเมินก่อนเริมL การประเมิน
๒.๒ ให้เวลาในการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินประมาณ ๑ - ๒ ชัวโมง
L โดยให้แพทย์
ประจําบ้านตัดสินใจให้การดูแลผูป้ ่ วยในแผนกฉุกเฉิน ในขณะนัน: ด้วยตนเอง โดยไม่ให้อาจารย์ทปLี รึกษาให้
ความเห็นหรือเข้าไปมีสว่ นในการตัดสินใจในระหว่างการประเมิน โดยแพทย์ประจําบ้านอาจเลือกดูแล
ผูป้ ่ วยวิกฤติทมLี ดี ว้ ยหลายภาวะ หรือ เลือกดูแลผูป้ ่ วยหลายรายพร้อมกันก็ได้
๒.๓ สังเกตกระบวนการคิด ทัศนคติในการเลือกดูแลผูป้ ่ วย การคัดแยกผูป้ ่ วย การบริหารจัดการ
แผนกฉุกเฉิน ทักษะและความรูใ้ นการดูแลผูป้ ่ วย การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและการแปลผล การ
สือL สาร การสังการ
L การช่วยเหลือดูแลเพือL นร่วมงาน การจําหน่ายผูป้ ่ วยออกจากแผนกฉุกเฉิน ตลอดจน
ทักษะความเป็ นมืออาชีพ
๒.๔ ขณะส่งเวรหรือระหว่างการปฏิบตั งิ าน ให้มกี ารอภิปรายปั ญหา ให้ความเห็นสะท้อนกลับ
อาจารย์ผดู้ แู ล และความเห็นของแพทย์ประจําบ้าน หากเป็ นส่วนของความรูแ้ ละทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยให้
พิจารณาถึงความถูกต้องบนหลักการของการแพทย์เชิงประจักษ์ หากเป็ นส่วนของการตัดสินใจให้
อภิปรายสอบถามความเห็นจากแพทย์ประจําบ้าน โดยไม่ใช้ความคิดส่วนตัวของอาจารย์ผดู้ แู ลเป็ นเกณฑ์
ตัดสิน
๒.๕ อาจารย์ผปู้ ระเมิน ส่งรายงานการสังเกตการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเบ็ดเสร็จ มายัง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เดือน
ละ ๑ ครัง:
เกณฑ์การประเมิ น เพือL พิจารณาและประเมินสมรรถนะของแพทย์ประจําบ้าน ว่าเป็ นไป
ตามระดับความสําเร็จของตัวชีว: ดั (Milestone) หรือไม่โดยแพทย์ประจําบ้านในแต่ละระดับ ต้องบรรลุระดับ
ความสําเร็จตามระดับทีกL าํ หนดไว้ จึงจะผ่านการประเมินในแต่ละระดับ หากมีแพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ น
การประเมินตามทีกL าํ หนดไว้ ให้แพทย์ประจําบ้านดังกล่าว ดําเนินการเตรียมการซักซ้อมการฝึกปฏิบตั ิ
และดําเนินการปฏิบตั ซิ :าํ ให้อาจารย์ผปู้ ระเมินทําการประเมินก่อนการประเมินเลือL นระดับชัน: (๓๑
พฤษภาคม) หากยังไม่ผา่ นซํ:า ให้อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พิจารณาชะลอการเลือL นระดับชัน:
จ. ผลการปฏิ บตั ิ งานการดูแลผูป้ ่ วยจากอาจารย์ แพทย์ผรู้ ่วมงานและพยาบาล (๓๖๐ degree
evaluation)
วัตถุประสงค์ เพือL เป็ นการประเมินการปฏิบตั งิ านการดูแลผูป้ ่ วยโดยภาพรวม รวมถึงเจต
คติ การทํางานเป็ นทีม การสือL สาร ในจุดทีอL าจารย์ไม่สามารถเข้าไปติดตามดูแลได้ โดยมีผมู้ สี ว่ นเกียL วข้อง
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เข้าร่วมประเมินครบทุกมิติ เพือL ให้การประเมินการปฏิบตั งิ านมีความเทียL งตรงและแม่นยํา ปราศจากความ
ลําเอียง
วิ ธีการ กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดําเนินการให้
แพทย์ประจําบ้านทีปL ฏิบตั งิ านได้รบั การประเมินโดย
ก. อาจารย์ผดู้ แู ล อาจารย์ทปLี รึกษา และ หัวหน้ากลุม่ งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข. แพทย์ผรู้ ว่ มงาน ทัง: แพทย์ประจําบ้านรุน่ น้อง รุน่ พีL หรือรุน่ เดียวกัน แพทย์ประจําบ้าน
แผนกอืนL ๆ
ค. พยาบาลแผนกฉุกเฉิน
ง. ผูป้ ่ วยทีไL ด้รบั การบริบาล
ฉ. ตัวแพทย์ประจําบ้านเอง
โดยใช้แบบประเมิน ซึงL มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย ความรู้ ทักษะการวินิจฉัย
ปั ญหา การวางแผนการรักษา การทําหัตถการ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และการจัดการผูป้ ่ วย
ในแผนกฉุกเฉินให้ได้รบั การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การประเมินเจตคติ ความรับผิดชอบ มนุษย
สัมพันธ์ การคํานึงถึงผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง ความใฝ่ รแู้ ละการพัฒนาตนเอง และทีสL าํ คัญ คือ เจตคติทดLี ตี ่อ
การเป็ นแพทย์ฉุกเฉิน
เดือน

วิ ธีการปฏิ บตั ิ การประเมินแบบ ๓๖๐ องศา จะมีการประเมินอย่างน้อย ๑ ครัง: ในสาม

เกณฑ์การประเมิ น แพทย์ประจําบ้านแต่ละคนต้องผ่านการประเมินโดยเฉลียL อยูใ่ นระดับ
ดีขน:ึ ไป (มากกว่าร้อยละ ๗๐) หากมีแพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ นการประเมินตามทีกL าํ หนดไว้ ให้แพทย์
ประจําบ้านดังกล่าวดําเนินการ ดังนี:
แพทย์ประจําบ้านระดับชัน: ทีL ๑ มอบอาจารย์ทปLี รึกษาสอบถามปั ญหาและหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน โดยให้เขียนรายงานการพัฒนาตนเอง ระบุปัญหา วัตถุประสงค์ กลวิธใี นการพัฒนา
ตนเองแจ้งต่ออาจารย์ทปLี รึกษา และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า และให้ผา่ นการประเมินดังกล่าวได้
แพทย์ประจําบ้านระดับชัน: ทีL ๒ และ ๓ มอบอาจารย์ทปLี รึกษาสอบถามปั ญหาและหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน หากเป็ นปั ญหาเล็กน้อย ให้อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินพิจารณาให้ตดิ ตามดูแลอย่างใกล้ชดิ กําหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว: ดั การประเมินไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ ถ้าเป็ นปั ญหาทีรL นุ แรง หรือไม่มกี ารปรับปรุงอาจ
พิจารณาไม่ให้เลือL นระดับชัน:
ฉ. การร่วมกิ จกรรมประชุมวิ ชาการ
วัตถุประสงค์ เพือL ประเมินความรับผิดชอบของแพทย์ประจําบ้าน
วิ ธีการ แพทย์ประจําบ้านต้องลงนามเข้าร่วมประขุมวิชาการทุกครัง: หากเข้าร่วมแต่ไม่ลง
นามถือว่าไม่ได้เข้าร่วม
วิ ธีการปฏิ บตั ิ แพทย์ประจําบ้านต้องเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทีจL ดั โดยภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกลุม่ งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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เกณฑ์การประเมิ น อัตราส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ มากกว่าร้อยละ ๘๐
หากมีแพทย์ประจําบ้านไม่ผา่ นการประเมินตามทีกL าํ หนดไว้ ให้ดาํ เนินการตามบทลงโทษเรือL งการ
ปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบ
ช. การบันทึกหัตถการ (Logbook)
วัตถุประสงค์ เพือL บันทึกการทําหัตถการของแพทย์ประจําบ้าน เป็ นการประเมินว่า
แพทย์ประจําบ้านได้ทาํ หัตถการทีสL าํ คัญครบถ้วน
วิ ธีการ ลงข้อมูลผ่านระบบ E-logbook ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
http://www.tcep.or.th แพทย์ประจําบ้านทํารายงานการลงข้อมูลผ่านระบบ E-logbook ส่งอาจารย์ทLี
ปรึกษาทุกๆ ๖ เดือน
วิ ธีการปฏิ บตั ิ แพทย์ประจําบ้านทุกคน ต้องรับผิดชอบบันทึกหัตถการลงใน e-logbook
ตามทีคL ณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา กําหนด เนืLองจากเป็ นส่วนหนึLง
ของการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ โดยต้องมีจาํ นวนการทําหัตถการอย่างน้อยตามทีหL ลักสูตรกําหนด ถ้าไม่
ครบอาจส่งผลต่อการพิจารณาตกผ่านในการประเมินเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ซ. การบันทึกผลงาน Portfolio
วัตถุประสงค์ เพือL รวบรวมหลักฐาน รวมถึงรายงานการปฏิบตั งิ านของแพทย์ประจําบ้าน
และใช้ในการประเมินขอบเขตความรูท้ แLี พทย์ประจําบ้านได้ดาํ เนินการศึกษามา
วิ ธีการ แพทย์ประจําบ้านจะได้รบั แฟ้ มบันทึกผลงาน (Portfolio) ของแต่ละคน เพือL บันทึก
ผลการปฏิบตั งิ าน รายงานทีจL ดั ทํา ผลการประเมินสะท้อนกลับ เป็ นต้น
เกณฑ์การประเมิ น รายงานการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานต่างๆนอกกองอุบตั เิ หตุและเวช
กรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถือเป็ นส่วนหนึLงของการประเมินความรูด้ า้ นเวชกรรมฉุกเฉินต่อ
ยอด (Specialty emergency medicine) แพทย์ประจําบ้าน ต้องเขียนรายงานแสดงความรูท้ ไLี ด้รบั ระหว่าง
การฝึกปฏิบตั งิ านในแผนกอืนL ๆ ในวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรี อย่างเหมาะสม หากมีแพทย์ประจํา
บ้านไม่ผา่ นการประเมินตามทีกL าํ หนดไว้ ให้แพทย์ประจําบ้านดังกล่าวดําเนินการจัดทํารายงานฉบับใหม่
หรือค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อตามรายงานทีสL ง่ และดําเนินการส่งให้อาจารย์ผปู้ ระเมินทําการประเมินก่อนการ
ประเมินเลือL นระดับชัน: (๓๑ พฤษภาคม) หากยังไม่ผา่ นซํ:า ให้อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาชะลอการเลือL นระดับชัน:
ฌ. การทํางานวิ จยั และผลงานวิ จยั การประเมินการทํางานวิจยั และผลงานวิจยั
กรอบเวลาการดําเนินงานวิจยั
โครงการ / กิจกรรม

ตารางการดำเนินงานวิจัย

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

โครงการส@งเสริมการวิจัย
๑. กำหนดหัวข=อการวิจัย
๒. ประชุมเขียน Proposal
๓.เสนอกรรมการจริยธรรม / หาทุนสนับสนุน
๔. ดำเนินการวิจัย
๕. รวบรวมข=อมูล สรุปผลวิจัย
๖. สCงรายงานวิจัยรอตีพิมพ)

Red ชัน: ปี ทLี ๑

Yellow ชัน: ปี ทLี ๒

Blue ชัน: ปี ทLี ๓

๓๐

ธ.ค.

ญ. การเขียนและดําเนิ นโครงการ
วัตถุประสงค์ เพือL เป็ นการฝึกให้แพทย์ประจําบ้านเข้าใจกระบวนการเขียน อนุมตั ิ
โครงการ และการดําเนินโครงการภาครัฐ
วิ ธีการและวิ ธีการปฏิ บตั ิ กลุม่ งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ดําเนินการให้แพทย์ประจําบ้านทีปL ฏิบตั งิ านดําเนินการเขียนโครงการการบริการทางวิชาการ/ปฏิบตั กิ าร
อย่างน้อย ๑ เรือL งต่อระยะเวลาการฝึกอบรม ยกตัวอย่างเช่น การสอนการช่วยกูช้ พี เบือ: งต้น การฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีปL ฐมพยาบาลและช่วยปฏิบตั กิ ารการแพทย์ฉุกเฉิน โครงการซ้อมแผนอุบตั ภิ ยั หมูข่ อง
โรงพยาบาล เป็ นต้น
การเขียนโครงการประกอบด้วย
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
กลวิธดี าํ เนินงาน
งบประมาณ
ผลทีคL าดว่าจะได้รบั
ตัวชีว: ดั ของโครงการ
โดยมีอาจารย์ทปLี รึกษาคอยให้คาํ แนะนํา หรืออาจปรึกษาเจ้าหน้าทีโL รงพยาบาล เพือL ให้โครงการ
สามารถดําเนินการได้
เกณฑ์การประเมิ น โดยประเมินจากผลการดําเนินโครงการ การมีสว่ นร่วมในการดําเนินโครงการ
ฎ. การประเมิ นวิ ธีอืAนๆ เช่น Script concordance test, Role play, simulation practice
ตามทีคL ณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มีมติกาํ หนด โดยต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ วิธกี าร วิธกี ารปฏิบตั ิ เกณฑ์การประเมิน และแนวทาง
แก้ไขหากไม่ผา่ นการประเมิน

๓๑

๗.๒ ความสอดคล้องของผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมและวิ ธีการประเมิ น
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมให้มี
ความสอดคล้องกับพันธกิจ และผลลัพธ์ของการฝึกอบรม สรุปได้ดงั นี:
ผลลัทธ์
ของการ
ฝึกอบรม
สมรรถนะทีL ๑
Patient care

PC1 - 14

สมรรถนะทีL ๒
MK1
Medical knowledge
MK 2 - 3
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ห้วงเวลาทีL
ประเมิน

เกณฑ์ผา่ น

- ผลการปฏิบตั งิ านการดูแลผูป้ ่ วย

อย่างน้อย ๑ การประเมิน ๓๖๐ องศา
ครัง: ใน ๓
เฉลียL อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
เดือน

- การประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จริง

อย่างน้อย
เดือนละ ๑
ครัง:

ระดับความสําเร็จของ
ตัวชีว: ดั (Milestone)

- การบันทึกหัตถการ (E-Logbook)

ประเมิน
เอกสาร ๖
เดือน/ครัง:

- จํานวนการทําหัตถการ
ครบตามเกณฑ์

- การประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์พน:ื ฐานประยุกต์ จัดโดย

ปี แรกของ
การ
ฝึกอบรม

ผ่านการสอบประเมิน

- ผลการปฏิบตั งิ านการดูแลผูป้ ่ วย

อย่างน้อย ๑ การประเมิน ๓๖๐ องศา
ครัง: ใน ๓
เฉลียL อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
เดือน

- การประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จริง

อย่างน้อย
เดือนละ ๑
ครัง:

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ระดับความสําเร็จของ
ตัวชีว: ดั (Milestone)

- แฟ้ มบันทึกผลงาน โดยดูจากรายงาน
ทุกครัง: ทีมL ี ระดับความสําเร็จของ
การปฏิบตั งิ านในวิชาบังคับเลือก และวิชา เสร็จสิน: การ ตัวชีว: ดั (Milestone)
เลือกเสรี
ปฏิบตั งิ าน
นอกแผนก
- การทดสอบภาคทฤษฏี (MCQ/MEQ)

สอบ
MCQ/MEQ
ปี ละ ๒ ครัง:

เกณฑ์ผา่ น (MCQ)
ระดับ ๑ Mean - 2 S.D.
ระดับ ๒ Mean - 1 S.D.
ระดับ ๓ Mean
เกณฑ์ผา่ น (MEQ) ผ่าน
MPL อย่างน้อย ๔/๕

๓๒

ผลลัทธ์
ของการ
ฝึกอบรม
สมรรถนะทีL ๓
(Interpersonal and
Communication
Skills)

ICS 1 - 4

ICS 5

สมรรถนะทีL ๔
(Practice-based
learning and
improvement)

PBLI1,
PBLI3

PBLI2
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ห้วงเวลาทีL
ประเมิน

เกณฑ์ผา่ น

- การประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จริง

อย่างน้อย
เดือนละ ๑
ครัง:

ระดับความสําเร็จของ
ตัวชีว: ดั (Milestone)

- ผลการปฏิบตั งิ านการดูแลผูป้ ่ วย

อย่างน้อย ๑ การประเมิน ๓๖๐ องศา
ครัง: ใน ๓
เฉลียL อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
เดือน

- แฟ้ มบันทึกผลงาน โดยดูจากรายงาน
การปฏิบตั งิ าน

ประเมิน
ระดับความสําเร็จของ
เอกสารปี ละ ตัวชีว: ดั (Milestone)
๑ ครัง:

- การนําเสนอทางวิชาการ

ทุกครัง: ทีมL ี ได้รบั การประเมินเฉลียL
การนําเสนอ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
ทางวิชาการ

- การเขียนและดําเนินโครงการ

โครงการ ๑
ครัง: /การ
ฝึกอบรม

ระดับความสําเร็จของ
ตัวชีว: ดั (Milestone)

- การประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จริง

อย่างน้อย
เดือนละ ๑
ครัง:

ระดับความสําเร็จของ
ตัวชีว: ดั (Milestone)

- ผลการปฏิบตั งิ านการดูแลผูป้ ่ วย

อย่างน้อย ๑ การประเมิน ๓๖๐ องศา
ครัง: ใน ๓
เฉลียL อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
เดือน

- การนําเสนอทางวิชาการ

ทุกครัง: ทีมL ี ได้รบั การประเมินเฉลียL
การนําเสนอ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
ทางวิชาการ

- แฟ้ มบันทึกผลงาน โดยดูจากรายงาน
การปฏิบตั งิ าน

ประเมิน
ระดับความสําเร็จของ
เอกสารปี ละ ตัวชีว: ดั (Milestone)
๑ ครัง:

- การทํางานวิจยั และผลงานวิจยั

งานวิจยั ๑
เรือL ง/การ
ฝึกอบรม

งานวิจยั ผ่านการประเมิน
จาก อฝส. ตามกําหนด
เวลา

๓๓

ผลลัทธ์
ของการ
ฝึกอบรม
สมรรถนะทีL ๕
(Professionalism)

สมรรถนะทีL ๖
(System-based
practice : System
improvement)

PROF1,
PROF2

SBM1-5
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ห้วงเวลาทีL
ประเมิน

เกณฑ์ผา่ น

- การประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จริง

อย่างน้อย
เดือนละ ๑
ครัง:

ระดับความสําเร็จของ
ตัวชีว: ดั (Milestone)

- ผลการปฏิบตั งิ านการดูแลผูป้ ่ วย

อย่างน้อย ๑ การประเมิน ๓๖๐ องศา
ครัง: ใน ๓
เฉลียL อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
เดือน

- แฟ้ มบันทึกผลงาน โดยดูจากรายงาน
การปฏิบตั งิ าน

ประเมิน
ระดับความสําเร็จของ
เอกสารปี ละ ตัวชีว: ดั (Milestone)
๑ ครัง:

การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ

ประเมินราย เข้าร่วมกิจกรรมประชุม
ไตรมาศ
วิชาการมากกว่าร้อยละ ๘๐

- แฟ้ มบันทึกผลงาน โดยดูจากรายงาน
การปฏิบตั งิ าน

ประเมิน
ระดับความสําเร็จของ
เอกสารปี ละ ตัวชีว: ดั (Milestone)
๑ ครัง:

- การเขียนและดําเนินโครงการ

โครงการ ๑
ครัง: /การ
ฝึกอบรม

ระดับความสําเร็จของ
ตัวชีว: ดั (Milestone)

๗.๓ การเลืAอนระดับชันn ปี
กระบวนการเลือL นระดับชัน: ใช้เกณฑ์การประเมินระดับความสําเร็จของตัวชีว: ดั (Milestone)
รายละเอียดในหลักสูตร
อาจารย์ทปLี รึกษามีหน้าทีสL รุปผลการประเมินระดับความสําเร็จของตัวชีว: ดั ทัง: ๖ มิติ นํ าเสนอต่อ
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินก่อนวันทีL ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี
เมืLอคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีมติเห็นชอบให้แพทย์ประจํา
บ้านผ่านการประเมินครบทัง: ๖ มิติ กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุ กเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะ
ดําเนินการทําหนังสือแจ้งต่อคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพือL แจ้งแพทย
สภาต่อไป
กรณีมมี ติให้แพทย์ประจําบ้านทีเL ข้ารับการฝึกอบรมไม่ผา่ นระดับชัน: จะส่งผลดังต่อไปนี:
แพทย์ประจําบ้านระดับทีAยงั ไม่ผา่ นระดับชันn (ไม่ว่าระดับชันn ใด) จะต้องชะลอการเลือL นระดับชัน:
และปฏิบตั งิ านในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินต่อไปก่อนเป็ นระยะเวลาไม่ตLาํ กว่า ๑๒ สัปดาห์ แต่ยงั ถือเป็ นส่วน
หนึLงของระยะเวลาฝึกอบรม เพือL ให้ได้รบั การดูแลของคณาจารย์ประจํากลุม่ งานอย่างใกล้ชดิ และต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์ ตัวชีว: ดั การประเมินตามสมรรถนะทียL งั ไม่ผา่ นตามระดับทีกL าํ หนดไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร ไม่สามารถข้ามไปเลือกหมุนเวียนในรายวิชาอืนL ทีเL กียL วข้องตามทีกL าํ หนดไว้ในแต่ละระดับชัน:

๓๔

แพทย์ประจําบ้านต้องผ่านระดับชันn ทีA ๑ จึงจะมีสทิ ธิในการเลื
อกการหมุนเวียนในการปฏิบตั เิ วช
©
บําบัดวิกฤติ รายวิชาบังคับเลือกทีเL หลือ การปฏิบตั กิ ารฝึกอบรมด้านอํานวยการและสังการปฏิ
L
บตั กิ าร
ฉุกเฉินการแพทย์ และราย วิชาเลือกเสรี
แพทย์ประจําบ้านต้องผ่านระดับชันn ทีA ๒ จึงจะมีสทิ ธิในการเลื
อกการหมุนเวียน และได้รบั การส่ง
©
เข้ารับการสอบเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ในภาคทฤษฎี หากไม่สามารถผ่านระดับได้ทนั เวลาสอบ แพทย์ประจําบ้านคนนัน: ต้องรอเข้ารับ
การสอบประเมินในปี ถดั ไป
แพทย์ประจําบ้านต้องผ่านระดับชันn ทีA ๓ ก่อนจึงถือว่า ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และได้รบั
การส่งเข้ารับการสอบเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน ในภาคปฏิบตั ิ
หากแพทย์ประจําบ้าน ถูกประเมินให้ชะลอการเลือL นระดับชัน: และส่งผลให้ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านและฝึกอบรมตามหลักสูตรนานกว่าระยะเวลาขัน: ตํLาของการฝึกอบรม (๓ ปี ) คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาจมีมติให้ขยายระยะเวลาการ
ฝึกอบรมของแพทย์ประจําบ้านคนดังกล่าวออกได้อกี ๒ ครัง: ครัง: ละไม่เกิน ๒๖ สัปดาห์ เพือL ให้แพทย์
ประจําบ้านมีคณ
ุ ลักษณะทีเL ชือL ถือได้ ตามทีกL าํ หนดไว้ในหลักสูตร
๗.๔ การสอบเพืAอวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิ น
ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับทีL ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณสมบัตขิ องโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(๑) คุณสมบัติผมู้ ีสิทธิ¢ เข้าสอบ
- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ สัปดาห์
- ผ่านการประเมินผลการกูช้ พี ขัน: สูง ซึงL จัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
- ผ่านการประเมินผลงานวิจยั โดยคณะกรรมการตรวจประเมินงานวิจยั ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย
- สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ โดยต้องผ่านการประเมินในระดับทีL ๓ ในทุกมิติ
(๒) เอกสารประกอบ
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั จิ ากสถาบันฝึกอบรมตามทีกL าํ หนด
- เอกสารรับรองการผ่านการประเมินผลการกูช้ พี ขัน: สูง
- เอกสารรับรองการผ่านหลักสูตรแพทย์อาํ นวยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
- เอกสารรับรองการผ่านการตรวจงานวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน
(๓) วิ ธีการประเมิ นประกอบด้วย
ก. การสอบภาคทฤษฎีประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice questions) และ
ข้อสอบประเภทอืนL ตามทีL อฝส.วฉ. ประกาศกําหนดก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
ข. การสอบภาคปฏิบตั ปิ ระกอบด้วยการสอบประมวลผลความรู้ ทักษะ และเจตคติทางเวชกรรมฉุกเฉิน
(comprehensive emergency clinical examinations) ด้วยการสอบสัมภาษณ์และหรือการสอบอัตนัยเพือL
ประเมินผลความรูค้ วามชํานาญในการบริบาลเวชกรรมผูป้ ่ วยฉุกเฉินรายเดียวหรือหลายรายพร้อมกัน
รวมทัง: เวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการอันครอบคลุมความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
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กรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินทัง: ๖ ด้านหลัก ประกอบกับผลการประเมินประมวลการกูช้ พี ขัน: สูง ผลการ
ประเมินการทําเวชหัตถการฉุกเฉิน และผลการประเมินการอํานวยการและสังการปฏิ
L
บตั กิ ารฉุกเฉิน
การแพทย์ รวมทัง: ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และการสอบประเภทอืนL ๆ ตามทีL อฝส.วฉ.กําหนด
โดยความเห็นชอบของ วฉท. แล้วรายงานให้แพทยสภาทราบ และประกาศให้ผทู้ จLี ะมีสทิ ธิเข้ารับการสอบ
ทราบล่วงหน้า ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
(๔) การจัดสอบ
ให้ อฝส.วฉ. กําหนดรายละเอียดวิธกี าร เงือL นไข และกําหนดการสอบแต่ละภาคส่วนตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี:
ก. ดําเนินการสอบทัง: หมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เมือL สิน: สุดการฝึกอบรมใน
แต่ละปี โดย อฝส.วฉ. อาจจัดแบ่งการสอบแต่ละภาคเป็ นหลายส่วนหรือหลายขัน: ตอนโดยความเห็นชอบ
ของ วฉท. ก็ได้ แล้วรายงานให้แพทยสภารับทราบ และประกาศให้ผทู้ จLี ะมีสทิ ธิเข้ารับการสอบนัน: ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันสอบในส่วนหรือขัน: ตอนนัน: ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
ข. การสอบภาคทฤษฎี ให้แพทย์ประจําบ้านทีผL า่ นการฝึกอบรมในระดับทีL ๒ และครบ
๒๓ เดือนขึน: ไปเข้าสอบได้
ค. การสอบภาคปฏิบตั ิ ในกรณีทมLี กี ารจัดแบ่งการสอบเป็ นหลายส่วน หรือหลายขัน: ตอน
ให้แพทย์ประจําบ้าน ทีผL า่ นการฝึกอบรมเข้ารับการสอบแต่ละส่วน หรือขัน: ตอนดังกล่าวก่อนสิน: สุดการ
ฝึกอบรมฉุกเฉินครบถ้วนได้ เว้นแต่การสอบขัน: ตอนสุดท้ายนัน: ต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีกL าํ หนด
(๕) เกณฑ์การตัดสิ น
การสอบผ่านต้องได้คะแนนอย่างน้อยเท่ากับเกณฑ์ทLี อฝส.วฉ.กําหนดทัง: ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี:
ก. เกณฑ์การตัดสิ นการสอบผ่านภาคทฤษฎี ใช้การอิงเกณฑ์ดว้ ยการประเมินผลจาก
ค่าเฉลียL ของเกณฑ์การผ่านขัน: ตํLา (minimal passing level, MPL) ของข้อสอบเป็ นหลักเว้นแต่ อฝส.วฉ.
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้องิ กลุม่
ข. เกณฑ์การตัดสิ นภาคปฏิ บตั ิ ให้ใช้องิ เกณฑ์คา่ เฉลียL ของเกณฑ์การผ่านขัน: ตํLา (minimal
passing level, MPL) ซึงL อฝส.วฉ.อาจพิจารณาเสนอใช้คะแนนตามสัดส่วนของทุกส่วนหรือทุกขัน: ตอน
รวมกัน หรือพิจารณาแยกแต่ละส่วนหรือขัน: ตอนก็ได้ ทัง: นี:โดยความเห็นชอบของ วฉท. แล้วรายงานให้
แพทยสภาทราบ และประกาศให้ผจู้ ะมีสทิ ธิขา้ รับการสอบนัน: ทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบในส่วนแรกหรือ
ขัน: ตอนแรกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
ค. การสอบภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิ บตั ิ เมือL สอบผ่านแต่ละภาคมีสทิ ธิเก็บผลการ
สอบไว้ใช้ได้อกี สามปี หากสอบผ่านได้ไม่ครบตามกําหนดในอีกสามปี ตอ้ งสอบใหม่
๗.๕ การวัดและประเมินผลเพื4ออนุมตั บิ ัตรฯ
กองอุบตั ิเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิ นโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าไม่มีแผนฝึ กอบรมเพืDอหนังสื ออนุมตั ิบตั ร
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๘. การรับและคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน
๘.๑ คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
๑. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี:
1.1 ได้รบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าทีแL พทยสภารับรอง
1.2 ได้รบั การขึน: ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
1.3 ผ่านการอบรมแพทย์เพิมL พูนทักษะเป็ นเวลา 1 ปี
๒. มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
๓. มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์กรมแพทย์ทหารบก และ กอบ.รพ.รร.๖
๔. แพทย์ผมู้ ตี น้ สังกัด เมือL ได้รบั การคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน จะต้องทําสัญญาลาศึกษากับ
หน่วยงานต้นสังกัดให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการฝึกอบรม และมีหนังสือรับรองการรับเป็ นต้นสังกัดจาก
สถานพยาบาลทีเL ป็ นหน่วยงานของรัฐ
๕.ผูส้ มัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์พน:ื ฐานและความรูพ้ น:ื ฐานด้านเวช
กรรมฉุกเฉิน รวมถึงทักษะและเจตคติทดLี ตี ่องานด้านเวชกรรมฉุกเฉินจากการศึกษาในระดับก่อนปริญญา
๘.๒ การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น ประกอบด้วย
๑. ผูอ้ าํ นวยการกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๒. รองผูอ้ าํ นวยการกองกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๓. ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๔. อาจารย์แพทย์กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๕. หัวหน้ากลุม่ งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉินโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๖ หัวหน้ากลุม่ งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสระบุรี
๘.๓ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิ น
วิ ธีการคัดเลือกดําเนิ นการโดยใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิ บตั ิ และสอบข้อเขียน โดยใช้เกณฑ์
การสอบคัดเลือกดังนีn
๑. คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบตั ิ ๖๐๐ คะแนน ( คิดเป็ น ๘๐% )
๑.๑ การสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ทปLี รึกษาและประธานในการจัดสอบคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน
(๑๐๐ คะแนน)
๑.๑.๑ บุคลิกลักษณะและการแต่งกาย (๑๕ คะแนน)
*บุคลิกภาพเหมาะสมในการเป็ นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
*การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมในการเป็ นแพทย์ทดLี ี
๑.๑.๒ ประวัตกิ ารเรียนและการทํางาน (๑๐ คะแนน)
* ใบรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือคณาจารย์
*การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของ รพ. หรือหน่วยงานทีปL ฏิบตั งิ านอยู่ เช่น
คณะกรรมการ HA,QA, HPH, IC , risk management, ISO, สิทธิผปู้ ่ วย
*การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมส่วนรวมหรือเพือL สังคมในขณะทํางาน
*คะแนนเกรดเฉลียL รวม GPA (๑๐ คะแนน)
GPA ๓.๘๐ - ๔.๐๐ = ๑๐ คะแนน , GPA ๓.๗๙ - ๓.๕๐ = ๙ คะแนน
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GPA ๓.๔๙ - ๓.๒๕ = ๘ คะแนน, GPA ๓.๒๔ - ๓.๐๐ = ๗ คะแนน
GPA ๒.๙๙ - ๒.๕๐ = ๖ คะแนน , GPA ๒.๔๙ - ๒.๐๐ = ๕ คะแนน
๑.๑.๓ เจตคติ (๕๕ คะแนน)
* การตัดสินใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
* ทัศนคติต่อวิชาชีพเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (๒๐ คะแนน)
* ทัศนคติต่อการปฏิบตั งิ านและผูร้ ว่ มงาน (๑๕ คะแนน)
๑.๑.๔ วิสยั ทัศน์ (๒๐ คะแนน)
* จุดมุง่ หมายภายหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เช่น ทุน รพ.จังหวัด,ชุมชน,รัฐบาลหรือเอกชนต่างจังหวัด,หน่วยแพทย์เคลือL นทีL
* ความตัง: ใจและมุง่ มันในการเข้
L
ารับการฝึกอบรม
* แนวทางและการปฏิบตั ติ วั เองในการเข้ารับการฝึกอบรม เช่น การทํางานพิเศษ Private
practice, การทํางานเป็ นทีม,การยอมรับระบบอาวุโสแพทย์ประจําบ้าน ชัน: ปี ทLี ๑,๒,๓
เป็ นต้น
๑.๒ สอบปฏิบตั ิ โดย
๑.๒.๑ จําลองสถานการณ์การช่วยชีวติ ขัน: สูง (๑๐๐ คะแนน)
๑.๒.๒ จําลองสถานการณ์การช่วยชีวติ และการดูแลผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุ (๑๐๐ คะแนน)
๑.๒.๓ จําลองสถานการณ์การตัดสินใจ (๑๐๐ คะแนน)
๑.๒.๔ แสดงความคิดสร้างสรรค์ (๑๐๐ คะแนน)
๑.๒.๕ จําลองสถานการณ์ จริยธรรมทางการแพทย์ (๑๐๐ คะแนน)
๒. คะแนนจากการสอบข้อเขียน ทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( ๒๐ % )
๓. ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา (โดยกองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
สรุป
๑.
หลักเกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้องผ่านการทดสอบทาง
จิตวิทยา
๒.
คะแนนในการสอบต้องมากกว่า ๕๐ % ของคะแนนสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
๓.
มติของคณะกรรมการถือเป็ นทีสL ดุ
การตัดสิ นผลการคัดเลือก
การตัดสินผลการคัดเลือกเป็ นการดําเนินงานตามเกณฑ์ทผLี า่ นมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยตัง: อยูบ่ นพืน: ฐานของ
ความ
เสมอภาค โปร่งใสตรวจสอบได้ และถือเป็ นทีสL น:ิ สุด

๓๘

จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้กาํ หนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผูเ้ ข้ารับการฝึกกอบรมได้ใน
สัดส่วนปี ละชัน: ละ ๒ คน ต่ออาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมเต็มเวลา ๓ คนสําหรับตําแหน่งแรก และปี ละชัน: ละ
๑ คน สําหรับตําแหน่งต่อจากนัน: ไม่เกิน ๘ ตําแหน่ง และปี ละชัน: ละ ๒ คน สําหรับตําแหน่งต่อจากนัน:
กรณีสถาบันฝึกอบรมจําเป็ นต้องจัดให้มอี าจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมปฏิบตั งิ านแบบบางเวลาด้วย ให้
ใช้หลักเกณฑ์ในการคํานวณอาจารย์เทียบเท่าเต็มเวลา รวมทัง: ต้องมีปริมาณงานบริการของสาขาทีใL ห้การ
ฝึกอบรมตามทีรL ะบุไว้ในเกณฑ์เฉพาะสําหรับสถาบันฝึกอบรม
กรณีสถาบันฝึกอบรมอบรมใดมีสถานภาพเป็ นสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือสถาบันฝึกอบรมสมทบให้กบั
หลายหลักสูตรในสาขาเดียวกัน จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมทีจL ะปฏิบตั งิ านในสถาบันฝึกอบรมแห่งนัน: ใน
เวลา
หนึLง ๆ ต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมนัน: ๆ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก โดยกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน ผ่านการประเมิน
ศักยภาพและได้รบั อนุมตั จิ ากแพทยสภา ให้เป็ นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ในปี การศึกษา ๒๕๔๗ เป็ นปี แรกโดยรับแพทย์ประจําบ้านเข้าฝึกอบรม ได้ ชัน: ปี ละ ๖ คน จนมาถึงในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ สามารถรับแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จาํ นวน ๑๐ คน ร่วมกับ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ซึงL เป็ นโรงพยาบาลสมทบ ๒ คน รวมเป็ น
๑๒ คน
ตารางคํานวณศักยภาพการฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ านสาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน

๘.๔ ค่าตอบแทน
ในช่วงเวลาทีDฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านจะได้รับเงินเดือนจากทางต้นสังกัด (ถ้ามีตน้ สังกัด) หรื อจากโรงพยาบาล
พระมงกุฏเกล้า (ในกรณี อิสระ) ตามระเบียบของสถานทีDให้ทุน ในกรณี ทีDหมุนเวียนและขึNนเวรนอกเวลาทีDโรงพยาบาลพระ
มงกุฏเกล้า จะมีเงินค่าเวร ซึD งจ่าย เหมาจ่ายเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้ากรณี ทีDหมุนเวียนและขึNนเวรนอกเวลาทีDโรงพยาบาลอืDน
ให้เป็ นไปตามระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนของโรงพยาบาลนัNนๆ

๓๙

ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือน
เงินค่าตอบแทนปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เงิน พ.ต.ส.
เงินสําหรับแพทย์ผไู้ ม่ทาํ เวชปฏิบตั ิ
เงิน P4P

แพทย์ประจํา แพทย์ประจําบ้าน
บ้านมีตน้ สังกัด ไม่มตี น้ สังกัด(อิสระ)
√
√
√
√
-

๘.๕ การโอนย้าย
ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี:
(๑) แพทย์ประจําบ้าน ติดต่อสอบถามและแจ้งความจํานงขอโอนย้ายการฝึ กอบรมทีสL ถาบันใหม่
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือนก่อนเริมL ปี การฝึ กอบรมใหม่ และชีแ: จงเหตุผลในการขอโอนย้าย เมืLอได้รบั มติ
เห็นชอบให้รบั โอนย้ายจากสถาบันใหม่ แพทย์ประจําบ้านต้องดําเนินการชีแ: จงเหตุผลในการโอนย้ายต่อ
คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยคณะอนุ กรรมการอาจพิจารณา
ปฏิเสธการโอนย้ายของแพทย์ประจําบ้านได้ หากเหตุผลในการขอโอนย้ายไม่มนี :ําหนัก
(๒) เมือL มีมติคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้แพทย์
ประจําบ้านย้ายออก ให้ดาํ เนินการส่งเอกสารการขอโอนย้าย โดยแนบ
- แบบประเมิ นสมรรถนะการฝึ กอบรม ของแพทย์ประจําบ้านทีผL า่ นการประเมินจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพือL ระบุระดับชันn
ของแพทย์ประจําบ้าน
- ตารางการหมุนเวียนของแพทย์ประจําบ้าน
- ผลการประเมินระหว่างการฝึกอบรม รายงานกิจกรรม, logbook, Portfolio ทัง: หมด
ไปยังสถาบันแห่งใหม่ โดยต้องดําเนินการให้เสร็จสิน: อย่างน้อย ๔ เดือนก่อนเริมL ปี การฝึกอบรม
ใหม่
(๓) เมือL ได้รบั หนังสือตอบรับจากสถาบันใหม่ ให้Lแนบหนังสือการอนุมตั โิ อนย้ายของแพทย์ประจํา
บ้าน ถืงคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพือL ชีแ: จงเหตุผลการขอโอนย้ายของ
แพทย์ประจําบ้าน ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนเริมL ปี การฝึกอบรมใหม่
(๔) คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะพิจารณาดําเนินการ และเสนอ
เรือL งต่อคณะกรรมการกลางฝึกอบรมและสอบฯของแพทยสภาเพือL ขออนุมตั โิ อนย้าย
(๕) เมือL ได้รบั อนุมตั จิ ากแพทยสภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะดําเนินการส่งหนังสือแจ้งต้น
สังกัดของแพทย์ประจําบ้านทีขL อโอนย้ายให้เสร็จสิน: อย่างน้อย ๒ เดือนก่อนเริมL ปี การฝึกอบรมใหม่
(๖) แพทย์ประจําบ้าต้องติดตามหนังสืออนุมตั โิ อนย้าย จากทัง: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สถาบันใหม่ มติคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มติคณะอนุกรรมการกลาง
ฝึกอบรมและสอบฯของแพทยสภา ต้นสังกัด (กระทรวงสาธารณสุข หรือต้นสังกัดอืนL ) เพือL รวบรวม
หลักฐานการโอนย้ายให้เสร็จสิน: อย่างน้อย ๑ เดือนก่อนเริมL ปี การฝึกอบรมใหม่
(๗) รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมทีสL ถาบันใหม่ตามระเบียบทีสL ถาบันนัน: ๆกําหนด

๔๐

๘.๖ การลาออกจากการฝึ กอบรม
แพทย์ประจําบ้านทีมL คี วามประสงค์จะลาออกจากการฝึกอบรม ให้ดาํ เนินการดังนี:
ก. ชีnแจงเหตุผลการลาออกต่ออาจารย์ทีAปรึกษาเพือL ช่วยในการแก้ไขปั ญหาทีสL ามารถ
ดําเนินการแก้ไขได้
ข. ยืAนใบลาออก ต่อ หัวหน้าผูด้ แู ลแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สามารถพิจารณาระงับการลาออกของแพทย์ประจําบ้านได้
ไม่เกิน ๓๐ วัน ผูอ้ าํ นวยการกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน ต้องนําเรือL งเข้าสูท่ ปLี ระชุม
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพือL พิจาณาลงมติในการลาออกของ
แพทย์ประจําบ้านเพือL ช่วยในการแก้ไขปั ญหาทีสL ามารถดําเนินการแก้ไขได้
ค. คณะอนุกรรมการฯมีมติ อนุมตั ิ การลาออก หากเหตุผลมีน:ําหนักเพียงพอ และไม่สามารถ
แก้ไขปั ญหาได้ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทําหนังสือแจ้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า และนําเข้าทีปL ระชุม เพือL ลงมติรบั ทราบการลาออกของแพทย์ประจําบ้าน
และดําเนินการแจ้งผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล เพือL ทราบต่อไป
ง. แจ้งคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น แพทย์ประจําบ้านอาจ
สิน: สุดการปฏิบตั งิ าน หลังได้รบั หนังสืออนุมตั กิ ารลาออกจาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทัง: นี:
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องทําหนังสือนําเรียน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และทําหนังสือแจ้งต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยแนบเอกสารใบลาออก และหนังสือ
อนุมตั กิ ารลาออกของโรงพยาบาลไปด้วย
จ. แจ้งแพทยสภา คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินดําเนินการแจ้ง
คณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมและสอบฯของแพทยสภา เพือL ลงมติรบั ทราบ ทัง: นี: แพทย์ประจําบ้านทีL
ลาออกจากการฝึกอบรม อาจโดนตัดสิทธิการสมั
ครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านในปี การฝึกอบรม
©
ถัดไปตามเกณฑ์และมติของแพทยสภา
๘.๗ บทลงโทษ
ก. การปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบ
หากแพทย์ประจําบ้านมีการปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบ เช่น มาปฏิบตั งิ านสาย เลิกงาน
ก่อนเวลา ขาดงานโดยไม่มสี าเหตุ ให้บริบาลผูป้ ่ วยโดยไม่มคี วามรับผิดชอบต่อผูป้ ่ วยไม่สง่ เวร ไม่บนั ทึก
เวชระเบียน ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของกลุม่ งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือ
หน่วยงานอืนL ๆ หากสืบทราบหรือมีมลู ความผิดกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉินมีขนั : ตอนการปฏิบตั ิ
ดังนี:
๑. ว่ากล่าวตักเตือน จํานวนไม่เกิน ๓ ครัง: โดยมอบให้อาจารย์ทปLี รึกษาดําเนินการ หากไม่เป็ น
ผลมอบคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านดําเนินการ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจํา
บ้านอาจพิจารณาทําโทษให้ปฏิบตั งิ านเพิมL เติมตามทีรL ะเบียบทีกL าํ หนดไว้ โดยไม่ได้รบั ค่าตอบแทนเพิมL
แต่ยงั ถือเป็ นระยะเวลาในการฝึกอบรม
๒. หากยังมีความผิดต่อเนืLอง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอาจพิจารณาทําทัณฑ์
บนตลอดการฝึ กอบรม โดยแพทย์ประจําบ้าน ต้องบันทึกเอกสารทัณฑ์บนไว้กบั คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านยืนยันว่าจะไม่ทาํ ผิดซํ:าอีก
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๓. หากยังมีความผิดต่อเนืLอง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอาจพิจารณาทํา
ภาคทัณฑ์ และรายงานต่อต้นสังกัดตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน รวมถึงรายงานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา เพือL บันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
๔. หากยังมีความผิดต่อเนืLองจนโดนภาคทัณฑ์มากกว่า ๒ ครัง: ต่อระยะเวลาการฝึกอบรม หรือ
เป็ นความผิดร้ายแรง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน อาจมีมติพจิ ารณาให้ลาออกจากการ
ฝึกอบรม โดยแจ้งให้ผอู้ าํ นวยการโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินทราบ

ข. ปั ญหาด้านเวชจริยธรรมและศีลธรรม
แพทย์ประจําบ้านต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศของแพทยสภา
อย่างเคร่งครัด เข้าใจในหลักการของเวชจริยศาสตร์ และสามารถตัดสินใจบนพืน: ฐานของเวชจริยศาสตร์
อย่างถูกต้อง เช่น การเคารพในการตัดสินใจของผูป้ ่ วยและญาติ การรักษาความลับของผูป้ ่ วย การไม่
ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผูป้ ่ วย มีความปรารถนาดีทจLี ะให้ผปู้ ่ วยได้รบั ประโยชน์จากการรักษา มีความเป็ นกลาง
และปฏิบตั ติ ามกฎหมายทางเวชกรรม เป็ นต้น
แพทย์ประจําบ้านห้ามมิให้ทาํ ผิดกฎหมาย กระทําการอันขัดต่อศีลธรรมอันดี ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และบรรทัดฐานทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น การผิดกฎหมายอาญา ลักทรัพย์ ช่อโกง ทะเลาะ
วิวาท ทําร้ายร่างกาย ชูส้ าว เป็ นต้น
หากแพทย์ประจําบ้านการกระทําอันไร้จรรยาบรรณ ขาดจริยธรรม ผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง
กลุม่ งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีขนั : ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี:
๑. หากเป็ นความผิดลหุโทษ พิจารณาตักเตือน ไม่เกิน ๓ ครัง: โดยมอบให้อาจารย์ทปLี รึกษา
ดําเนินการ หากไม่เป็ นผลมอบให้หวั หน้ากลุม่ งานดําเนินการ หากไม่เป็ นผลมอบคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านดําเนินการ
๒. หากยังมีความผิดต่อเนืLอง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอาจพิจารณาทําทัณฑ์
บน1ตลอดการฝึ กอบรม โดยแพทย์ประจําบ้านต้องบันทึกเอกสารทัณฑ์บนไว้กบั คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านยืนยันว่าจะไม่ทาํ ผิดซํ:าอีก
๓. หากยังมีความผิดต่อเนืLอง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอาจพิจารณาทํา
ภาคทัณฑ์2 และรายงานต่อต้นสังกัดตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน รวมถึงรายงานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา เพือL บันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
๔. หากยังมีความผิดต่อเนืLองซํ:าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน อาจมีมติพจิ ารณา
ให้ลาออกจากการฝึกอบรม
1

ทัณฑ์บน เป็ นสัญญาอย่างหนึLงระหว่างผูก้ ระทําความผิดกับผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด เป็ นการบันทึกว่าผูก้ ระทําความผิดได้สาํ นึกตนในการ
กระทําความผิดและได้ทาํ ทัณฑ์บน(สัญญา)ไว้วา่ จะไม่ประพฤติตนทีฝL ่ าฝืนระเบียบของหน่วยงานนัน: ๆอีก เช่น นักเรียนทําผิดผูป้ กครองมาทํา
ทัณฑ์บนรับรองไว้เป็ นต้น การทําทัณฑ์บนถือว่ายังไม่มคี วามผิดตามกฎหมายแต่หากมีการฝ่ าฝืน อาจมีความผิดโดยการให้ภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือน ลดขัน: เงินเดือน ปลดออกหรือให้ออกตามความหนักเบาของความผิดได้
2 ภาคฑัณฑ์ ตามพรบ.ข้าราชการพลเรือนและพรบ.ข้าราชการ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็ นการลงโทษสถานเบาของข้าราชการ แต่ใน
ปี นนั : ผูท้ ถLี กู ลงโทษอาจจะไม่รบั การเลือL นขัน: เงินเดือนตามปกติ ภาคทัณฑ์เป็ นโทษอย่างหนึLงของทางราชการ.ต้องบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ
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๕. หากเป็ นความผิดด้านจรรยาบรรณหรือศีลธรรมอย่างร้ายแรง หรือ ได้รบั การพิพากษาจากศาล
ว่ามีความผิดทางอาญา คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน อาจมีมติพจิ ารณาให้ออกจากการ
ฝึกอบรมทันทีทพLี สิ จู น์พบความผิด
ค. การสิน: สุดการฝึกอบรมของแพทย์ประจําบ้าน ให้เป็ นไปตามมติของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยแจ้งให้ผอู้ าํ นวยการโรงพยาบาล และ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินทราบ
การทําภาคทัณฑ์
ดําเนินการโดยให้แพทย์ประจําบ้านปฏิบตั งิ านในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า ในความดูแลของคณาจารย์ประจํากลุม่ งานอย่างใกล้ชดิ กําหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว: ดั การ
ประเมินตามโทษทีแL พทย์ประจําบ้านกระทําความผิดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ระยะเวลาทําภาคทัณฑ์
กรณีการปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบ กําหนดระยะในการทําภาคทัณฑ์ ไม่เกิ น ๒
ครังn ต่อระยะเวลาการฝึ กอบรม ครังn ละไม่เกิ น ๓ เดือน
กรณีปัญหาด้านเวชจริยธรรมและศีลธรรม กําหนดระยะในการทําภาคทัณฑ์ ไม่เกิ น ๖
เดือน
ทัง: นี:ระหว่างระยะเวลาทําภาคทัณฑ์ให้ถอื ว่า ระยะเวลาดังกล่าวไม่ใช่ระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตร
หากระยะเวลาการฝึกอบรมไม่ครบตามหลักสูตร อาจส่งผลให้ไม่มสี ทิ ธิเข้
© ารับการประเมินเพือL วุฒบิ ตั รฯ
โดยเมือL หมดภาคทัณฑ์แพทย์ประจําบ้านต้องปฏิบตั งิ านต่อจนครบตามระยะเวลาทีกL าํ หนดไว้ในหลักสูตร
จึงจะมีสทิ ธิ ©
การต่อสัญญาลาศึกษาต่อ
สืบเนืLองจากผลของภาคทัณฑ์ แพทย์ประจําบ้านจะจบการฝึกอบรมช้ากว่าทีกL าํ หนดไว้ ใน
สัญญาลาศึกษาต่อตามระเบียบ กพ. ว่าด้วย การลาศึกษาต่อของข้าราชการ หรือระเบียบอืLนของต้นสังกัด
ของแพทย์ประจําบ้านนัน: ๆ แพทย์ประจําบ้านต้ องดําเนิ นการต่อสัญญาลาศึกษาต่อกับต้นสังกัดเพืLอ
ดําเนินการฝึกอบรมต่อเนืLองทีโL รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตามจํานวนเวลาทีทL าํ ภาคทัณฑ์ให้ครบถ้วน
หากไม่มตี น้ สังกัด แพทย์ประจําบ้านต้องดําเนินการต่อสัญญาจ้างกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตาม
ระยะเวลาทีตL อ้ งปฏิบตั งิ านเพิมL เติมจากการโดนภาคทัณฑ์
๘.๘ การอุทธรณ์
กรณีแพทย์ประจําบ้าน มีขอ้ สงสัยในคําตัดสินใดของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สามารถดําเนินการยืนL ขออุทธรณ์คาํ
ตัดสินได้ดงั นี:
ข้อบ่งชีnในการอุทธรณ์
๑. ได้รบั การประเมินว่า “ไม่ผา่ นการคัดเลือก” เป็ นแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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๒. ได้รบั การพิจารณาว่า “มีความผิด” ในระหว่างการปฏิบตั งิ าน ทัง: ความผิดฐานปฏิบตั งิ าน
อย่างขาดความรับผิดชอบ หรือมีความผิดฐานขาดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม
๓. ได้รบั การประมินว่า “ไม่ผา่ นการประเมิ น” ผลการฝึกอบรมตามมิตทิ กLี าํ หนดไว้ในหลักสูตร
๔. ได้รบั การประเมินว่า “ไม่ได้เลืAอนระดับชันn ”
๕. ปั ญหาอืLนๆ ทีแL พทย์ผสู้ มัคร/หรือแพทย์ประจําบ้านไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ขันn ตอนในการดําเนิ นการอุทธรณ์
๑. ผูอ้ ุทธรณ์ตอ้ งขออุทธรณ์ตามข้อบ่งชีภ: ายใน ๓๐ วันหลังการประกาศ และทราบผลการคัดเลือก
ประกาศโทษ ประกาศผลการประเมิน ประกาศการเลือL นระดับชัน: หากไม่ดาํ เนินการใดๆภายในระยะเวลา
ถือว่า ยอมรับผลการประกาศดังกล่าวของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๒. เขียนแบบบันทึกการขออุทธรณ์สง่ ทีกL องอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า โดยกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องดําเนินการชีแ: จงเหตุผลการ
ตัดสินดังกล่าว ภายใน ๑๕ วันหลังได้รบั เอกสาร ทัง: นี: หากผูข้ ออุทธรณ์ยงั ไม่ยอมรับเหตุผลดังกล่าว กอง
อุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องส่งเรือL งสูค่ ณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภายใน ๓๐ วันหลังการยืนL เอกสาร
๓. คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องพิจารณาการ
อุทธรณ์ดงั กล่าว ภายในเวลา ๓๐ วันหลังได้รบั เอกสาร โดยอาจขยายเวลาได้หนึLงครัง: ไม่เกิน ๑๕ วัน โดย
ก. อาจพิจารณาไม่รบั เรือL งอุทธรณ์ หากหลักฐานการอุทธรณ์มคี วามชัดเจนเพียงพอ
ข. หากหลักฐานไม่ชดั เจน จําเป็ นต้องมีการตัดสินผลใหม่ ต้องแต่งตัง: คณะกรรมาธิการพิจารณา
ข้ออุทธรณ์ เพือL ตัดสินผลดังกล่าว จากเอกสารและหลักฐานทีมL ี หรืออาจเรียกผูเ้ กียL วข้องมาให้ความเห็นใน
กรณีดงั กล่าว
๔. หากคณะกรรมาธิการมีความเห็นแย้ง ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ดําเนินตามความเห็นของคณะกรรมาธิการ
๕. หากการตัดสินผลยังตัดสินผลตามมติของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผูอ้ ุทธรณ์สามารถยืนL อุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินของแพทยสภา ตามขัน: ตอนของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯกําหนด
๖. คําตัดสินของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภาถือ
เป็ นทีสL น:ิ สุด

๔๔

แผนภูมแิ สดงขัน: ตอนการยืนL อุทธรณ์

๙. อาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
๙.๑ คุณสมบัติของประธานการฝึ กอบรม
๑. เป็ นแพทย์ซงLึ ได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั เิ พือL แสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๒. ปฏิบตั งิ านด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่างน้อย ๕ ปี ภายหลังได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั ฯิ
๙.๒ คุณสมบัติของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
๑. เป็ นแพทย์ซงLึ ได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั เิ พือL แสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๒. เป็ นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
๓. มีความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ และความรูด้ า้ นแพทยศาสตร์ศกึ ษาสามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ประเมินผลการศึกษาได้

๔๕

๔. มีความเชียL วชาญในการปฏิบตั หิ ตั ถการ และมีทกั ษะในการบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินอย่างมีคณ
ุ ภาพ
๕. มีความรู้ และความเข้าใจในเวชกรรมโดยใช้เวชศาสตร์องิ หลักฐานประจักษ์ (Evidence-based
medicine)
๖. มีอธั ยาศัยดี มีความสามารถในการสือL สาร ประสานงาน ทํางานเป็ นทีม
๗. มีความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทัพบก กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข และวินยั ข้าราชการ
๘. มีจรรยาบรรณ ประพฤติตวั อยูใ่ นศีลธรรมอันดี ปฏิบตั ติ ามขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
บรรทัดฐานทางสังคม เป็ นแบบอย่างทีดL ตี ่อแพทย์ประจําบ้าน
๙. ปฏิบตั งิ านบนพืน: ฐานของระบบ (System-based practice) ทัง: งานคุณภาพ ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
การจัดการแผนกฉุกเฉิน การจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทัง: ภาวะปกติ และภาวะภัยพิบตั ิ
๑๐. มีความภาคภูมใิ จในความเป็ นแพทย์ฉุกเฉินและดํารงไว้ซงLึ ศักดิศรี
© ของการเป็ นแพทย์เฉพาะทาง
๙.๓ จํานวนอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
ในปี การฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีอาจารย์
แพทย์ฉุกเฉินเต็มเวลาทัง: สิน: ๑๓ คน (ภาคผนวก ๔)
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรแพทย์ของกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จําเป็ นต้องมีแพทย์ฉุกเฉินอย่างน้อยจํานวน ๑๕ คน โดยมีกระบวนการรับ ประเมิน และคัดเลือกผูท้ มLี ี
ความเหมาะสมตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ
๙.๔ นโยบายสรรหาและคัดเลือกอาจารย์
การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า มีนโยบายในการคัดเลือกดังนี:
แผนการรับอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีแผนการรับอาจารย์ภายใต้การกํากับดูแล
ของศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยบุคลากรทีจL ะคัดเลือกมาทํา
หน้าทีอL าจารย์แพทย์ประจํากองอุบตั เิ หตุฯ และ ให้การฝึกอบรมมีภารกิจดังต่อไปนี::
·. บริบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉินทีมL ารับการรักษาทีหL อ้ งฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
¸. บริบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ภายใต้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency
medical service: EMS)
¹. ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน, นักเรียนแพทย์ทหาร, นักศึกษาแพทย์ บุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินในระดับ
ต่างๆ และประชาชนทัวไป
L ทัง: ในและนอกโรงพยาบาล
º. การเตรียมพร้อมด้านการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบตั ิ
». พัฒนาระบบบริบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ทัง: ในระดับโรงพยาบาล และระดับชาติ
กระบวนการรับสมัครอาจารย์
·. ผูส้ มัคร แจ้งความประสงค์ขอรับตําแหน่งแพทย์ในกองอุบตั เิ หตุฯ และส่งหลักฐานแสดงคุณสมบัตทิ กี อง
บังคับการกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน(บก.กอบ.รพ.รร.๖) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
¸. คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการกองอุบตั เิ หตุฯ รองผูอ้ าํ นวยการกองอุบตั เิ หตุฯ ผูช้ ว่ ย
ผูอ้ าํ นวยการกองอุบตั เิ หตุ และแพทย์สงั กัดกองอุบตั เิ หตุฯ พิจารณาคุณสมบัติ และสัมภาษณ์

๔๖

¹. เมือL ผ่านการอนุมตั ภิ ายในกองแล้ว กรรมการวิชาการของกองอุบตั เิ หตุจะนําผลการพิจารณาเข้าแจ้งทีL
ประชุมคณะกรรมการวิชาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพือL พิจารณารับรองในคุณสมบัติ หลังจากนัน: ให้
ผูส้ มัครดําเนินการสมัครเข้ารับตําแหน่งโดยการปรับย้ายหรือบรรจุตามขัน: ตอนของโรงพยาบาลต่อไป
๙.๕ หน้ าทีAและความรับผิดชอบของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
อาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม มีหน้าทีดL งั ต่อไปนี:
ด้านการบริ บาลผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นและการปฏิ บตั ิ งานในห้องฉุกเฉิ น
๑. รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าความรูด้ า้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉินด้วยตนเองให้มคี วามทันสมัยอย่าง
สมํLาเสมอ
๒. ให้บริบาลเวชกรรมโดยใช้เวชศาสตร์องิ หลักฐานประจักษ์ (Evident based medicine)
๓. ฝึกฝนตนเองให้มที กั ษะความเชียL วชาญในการปฏิบตั หิ ตั ถการอย่างต่อเนืLอง
๔. การทําการศึกษาวิจยั ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๕. รับผิดชอบงานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินตามทีไL ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
๖. มีอธั ยาศัยอันดี สามารถดําเนินการประสานงานกับแพทย์ต่างแผนก และทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้
ร่วมงานวิชาชีพอืนL ได้อย่างเหมาะสม
๗. ปฏิบตั งิ านบนพืน: ฐานของระบบ (System-based practice) ทัง: งานคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้
ป่ วย การจัดการแผนกฉุกเฉิน การจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทัง: ภาวะปกติ และภัยพิบตั ิ รวมถึงการ
รับผิดชอบงานด้านนโยบายของกองอุบตั เิ หตุฯตามทีไL ด้รบั มอบหมายจากผูอ้ าํ นวยการกองอุบตั เิ หตุและ
เวชกรรมฉุกเฉิน
๘. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข และวินยั ข้าราชการ
๙. มีจรรยาบรรณ ประพฤติตวั อยูใ่ นศีลธรรมอันดี ปฏิบตั ติ ามขนบธรรมเนียม ประเพณี และบรรทัดฐาน
ทางสังคม เป็ นแบบอย่างทีดL ตี ่อแพทย์ประจําบ้าน แพทย์เพิมL พูนทักษะ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์
ด้านการฝึ กอบรม
๑. เป็ นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และปฏิบตั ิ
ตามหน้าทีขL องคณะอนุกรรมการ
๒. เป็ นอาจารย์ทปLี รึกษาของแพทย์ประจําบ้านตามทีคL ณะอนุกรรมการฯกําหนด และปฏิบตั ติ ามหน้าทีขL อง
อาจารย์ทปLี รึกษา
๓. เป็ นอาจารย์ประจําเวรให้ความรูแ้ ละทักษะด้านเวชกรรมฉุกเฉินแก่แพทย์ประจําบ้าน แพทย์เพิมL พูน
ทักษะ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ทปLี ฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉิน และปฏิบตั ติ ามหน้าทีขL อง
อาจารย์ประจําเวร
๔. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและฝึกอบรมตามเกณฑ์ทหLี ลักสูตรกําหนด
๕. ศึกษาและเข้าใจปรัชญา เป้ าหมายของหลักสูตรฝึกอบรม เพือL ใช้ในการประเมินผลและพัฒนา
หลักสูตรต่อไป
๖. ศึกษาค้นคว้าความรูด้ า้ นแพทยศาสตร์ศกึ ษา (Medical education) และนําความรูท้ ไLี ด้มาใช้ใน
การการจัดการศึกษาและฝึกอบรม

๔๗

๗. ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็ นวิทยากรบรรยายหรือฝึกปฏิบตั ดิ า้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉินแก่แพทย์
ประจําบ้าน แพทย์เพิมL พูนทักษะ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนแพทย์ฉุกเฉินหรือ
แพทย์สาขาอืนL ๆ พยาบาล นักปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าหน้าทีดL า้ นการแพทย์ฉุกเฉิน และบุคคล
ทัวไป
L
๘. ประเมินผลการฝึกอบรมของแพทย์ประจําบ้าน แพทย์เพิมL พูนทักษะ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ทปLี ฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉิน ตามทีคL ณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินกําหนด
๙. เป็ นทีปL รึกษาแก่แพทย์ประจําบ้านทัง: ในเรือL งทัวไป
L เรือL งทีเL กียL วข้องกับการฝึกอบรม เรือL งการทําวิจยั
เป็ นต้น
ภาระงานของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
จํานวนชัวโมงปฏิ
L
บตั งิ าน: ๔๐ ชัวโมง/สั
L
ปดาห์
สัดส่วนการปฏิบตั งิ าน:
● ภารกิจบริบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน: ๕๐%
● ภารกิจนอกเหนืองานบริบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน: ๕๐% ซึงL อาจประกอบไปด้วย
- การบริบาลผูป้ ่ วยตามความเชียL วชาญเฉพาะด้าน
- การปฏิบตั หิ น้าทีบL ริบาลผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลตามได้รบั มอบหมายจากโรงพยาบาล
- การบริหารองค์กร (ทัง: ในและนอกกองอุบตั เิ หตุฯ)
- ภารกิจวิจยั บทความ และผลงานทางวิชาการ
- ภารกิจเป็ นวิทยากรให้ความรูด้ า้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- ภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรม
สัดส่วนของภาระงานสําหรับอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
งานบริบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
งานนอกเหนืองานบริบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
รวม

สัดส่วน

จํานวนชัว6 โมง/สัปดาห์

๕๐%
๕๐%
๑๐๐%

๒๐
๒๐
๔๐

ทัง: นี:สดั ส่วนอาจมีการเปลียL นแปลงตามภาระงานทีนL อกเหนืองานบริบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉินตามทีไL ด้รบั
มอบหมาย
๙.๖ การประเมิ นอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
การประเมินอาจารย์ผใู้ ห้การอบรม ใช้กระบวนการประเมินตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการ
ประเมินค่าการปฏิบตั งิ านข้าราชการและลูกจ้างประจํา พ.ศ. ๒๕๔๕ ทําการประเมินราย ๖ เดือน โดย
ผูอ้ าํ นวยการกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉินซึงL เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงประเมินร่วมกับคณะกรรมการ
ทีผL อู้ าํ นวยการกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉินแต่งตัง: ให้เป็ นผูป้ ระเมินร่วมอีก ๒ ท่าน และทําการ
ประเมินราย ๖ เดือน โดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๑๐๑ – ๑๕๗ กําหนดสัดส่วนตัวชีว: ดั การประเมินตามประเภท
ของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม

๔๘

๙.๗ การพัฒนาอาจารย์ผใู้ ห้การฝึ กอบรม
๙.๗.๑ การพัฒนาสมรรถนะทัวไปจากการประเมิ
A
น
หลังการประเมินเสร็จสิน: แจ้งผลให้อาจารย์ผถู้ กู ประเมินรับทราบการประเมิน โดยระบุจดุ เด่น สิงL ทีคL วร
ปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา รวมถึงหากผลการประเมินไม่ผา่ นตัวชีว: ดั
อาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรมมีหน้าทีเL ขียนรายงาน และแผนการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง แจ้งให้
ผูอ้ าํ นวยการกองฯทราบ รวมถึงเขียนโครงการการพัฒนาตนเอง เพือL ของบประมาณ ในการพัฒนา เช่น
การฝึกอบรมระยะสัน: ข้อตกลงในการพัฒนางานหรือโครงการทีรL บั ผิดชอบ เป็ นต้น โดยผูอ้ าํ นวยการกอง
อุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน มีหน้าทีสL นับสนุนกระบวนการพัฒนาตนเองเพือL บรรลุตวั ชีว: ดั ทีกL าํ หนดไว้
ของอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม รวมถึงประเมินผลการพัฒนาของอาจารย์ ในรอบการประเมินถัดไป
๙.๗.๒ การพัฒนาสมรรถนะต่อยอด
กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉินมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ประจํากองอุบตั เิ หตุฯ สามารถศึกษา
พัฒนา
สมรรถนะต่อยอดในด้านทีตL นเองสนใจ และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริบาลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และ
การฝึกอบรม เช่น เวชบําบัดวิกฤติ พิษวิทยา ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

๙.๘ หน้ าทีAอาจารย์ทีAปรึกษา

ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน

(๑) ให้การฝึกอบรมตามกลวิธใี นหลักสูตร
(๒) สอดส่องดูแลและตักเตือนพฤติกรรมของแพทย์ประจําบ้าน
(๓) เป็ นทีปL รึกษา ให้ความสนใจและให้ขอ้ คิด เมือL แพทย์ประจําบ้านมีปัญหาในเรือL งทางสังคม
การเงิน และความต้องการส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม
(๔) ให้คาํ แนะนําและแนะแนวด้านวิชาชีพและการวางแผนในอนาคต
(๕) ประเมินและตัดสินผลการฝึกอบรม ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (feedback) ให้ขอ้ แนะนํา แก้ไข และ
ติดตาม
(๖) สนับสนุนกระบวนการศึกษา ฝึกอบรม และการวิจยั ของแพทย์ประจําบ้าน กระตุน้ ให้แพทย์
ประจําบ้านมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่
(๗) การจัดและดําเนินโครงการทีเL กียL วข้องกับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์
(๘) งานอืนL ๆทีไL ด้รบั มอบหมายจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรบแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์

การให้คาํ ปรึกษาในเรือL งส่วนตัว ต้องกระทําอย่างเหมาะสม อาจารย์ทปLี รึกษาต้องเคารพสิทธิความ
เป็ นส่วนตัว และรักษาความลับในการให้คาํ ปรึกษาและสนับสนุน/ช่วยเหลือ

๔๙

๑๐. ทรัพยากรทางการศึกษา
เพือL ให้เป็ นไปตามตามเกณฑ์ทวไป
ั L (แบบบันทึกข้อมูลฉบับ ก) และเกณฑ์เฉพาะ (แบบบันทึก
ข้อมูลฉบับ ข) สําหรับการเป็ นสถาบันฝึกอบรมทัวไปของแพทยสภา
L
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดให้มี
สิงL อํานวยความสะดวกทางกายภาพแสดงดังตาราง แสดงสิงL อํานวยความสะดวกด้านกายภาพ
รายการ
สถานทีL
๑

ห้องเรียน/ห้องประชุม

ชัน: ๒ อาคารศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
ชัน: ๘ อาคารท่านผูห้ ญิงประภาศรี กําลังเอก

๒

อาคารเรียน

อาคารศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

๓

ห้องสมุด

ชัน: ๖ อาคารตึก 8 ชัน:
ชัน: ๖ อาคารท่านผูผ้ หู้ ญิงประภาศรี กําลังเอก

๔

หอพักแพทย์

อาคารศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

๕

สนามกีฬาและศูนย์สนั ทนาการ

วพม.และ รพ.รร.๖

๖

สํานักงานกลุม่ งานและห้องพักอาจารย์

อาคารท่านผูห้ ญิงประภาศรี กําลังเอก

๗

ห้องพักแพทย์ประจําบ้าน

อาคารศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

๘

ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ชัน: ๑ - ๒ อาคารท่านผูห้ ญิงประภาศรี กําลัง
เอก

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีหอ้ งสมุด และระบบสารสนเทศทางคลินิก http://library.pmk.ac.th
หากมีความต้องการข้อมูลทางวิขาการนอกเหนือจากนี:บรรณารักษ์ สามารถขอใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์
ได้จากห้องสมุดกรมแพทย์ทหารบก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทักษะทางคลินิกและหุน่ จําลองฝึกทักษะทางคลินิกโดยใช้ทรัพยากรร่วมกับศูนย์
ฝึกอบรมสถานการณ์จาํ ลองทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (Phramongkutklao Simulation
Center)
ด้านการฝึกอบรมนอกเหนือจากการฝึกอบรมในหน่วยงาน กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการประสานงานด้านวิชาการอย่างแน่นแฟ้ นกับกองอืนL ๆ และภาควิชา
ต่างๆ ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในการแลกเปลียL นความรูท้ างวิชาการทัง: ในด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์พน:ื ฐานและความรูท้ างคลินิก เพือL ทําให้แน่ใจว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ทักษะ และเจตคติในการเป็ นแพทย์ฉุกเฉินทีมL คี ณ
ุ ภาพ

๕๐

๑๑. การประเมิ นแผนการฝึ กอบรมและหลักสูตร
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ จัดให้มกี ระบวนการกํากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรฯ อย่างสมํLาเสมอเป็ นระยะ และมีกระบวนการติดตามเพือL ประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ทีL
สามารถนําไปใช้ได้จริงซึงL ครอบคลุมหัวข้อสําคัญ ได้แก่
๑) พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
๒) ผลลัพธ์ของการเรียนรูท้ พLี งึ ประสงค์
๓) แผนการฝึกอบรม
๔) ขัน: ตอนการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรม
๕) การวัด และประเมินผล
๖) พัฒนาการของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
๗) ทรัพยากรทางการศึกษา
๘) คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
๙) ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม และความต้องการของระบบสุขภาพ
๑๐) สถาบันร่วมฝึกอบรม หรือสถาบันฝึกอบรมสมทบ
๑๑) ข้อควรปรับปรุง
นอกจากนี:ยงั มีการหาข้อมูลป้ อนกลับเกียL วกับหลักสูตรการฝึกอบรมฯ จากผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ผูใ้ ห้การ
ฝึกอบรม นายจ้าง หรือผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต รวมถึงจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักเพือL ทีจL ะนําข้อมูลป้ อนกลับเกียL วกับ
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของแพทย์ผสู้ าํ เร็จการฝึกอบรมมาใช้ในการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม
ฯ

๕๑

๑๒. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
สถาบันฝึกอบรมฯ จัดให้มกี ารทบทวน และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมฯ อย่าง
สมํLาเสมอทุกปี เพือL นําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื:อหา ผลลัพธ์ สมรรถนะหลัก
ของผูส้ าํ เร็จการฝึกอบรม การวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้ทนั สมัยอยู่
เสมอ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทีพL บตามทีมL ขี อ้ มูลอ้างอิง และมีการแจ้งผลการทบทวน และ
พัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
ทัง: นี:กระบวนการทบทวน และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ เป็ นไปตามแนวทางทีแL พทยสภา
กําหนดโดยมอบหมายให้คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ และ
สถาบันร่วมฝึกอบรมทีไL ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิ ดการฝึกอบรมได้และเป็ นผูน้ ําเสนอรายงานผ่านวิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเพือL ทีจL ะมีการแจ้งผลให้แพทยสภารับทราบเป็ นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕
ปี
๑๓. ธรรมาภิ บาลและการบริ หารจัดการ
๑๓.๑. หลักสูตรการฝึกอบรมฯ มีการบริหารจัดการแผนการฝึกอบรมฯ แต่ละหัวข้อให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบทีกL าํ หนดไว้ได้แก่
๑.๑. การรับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม รวมทัง: เกณฑ์การคัดเลือก และจํานวนทีรL บั
๑.๒ กระบวนการฝึกอบรม
๑.๓ การวัดและประเมินผล
๑.๔ ผลลัพธ์ทพLี งึ ประสงค์ของการฝึกอบรม
๑.๕ การออกเอกสารทีแL สดงถึงความสําเร็จของการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอืนL ๆ ทีL
เป็ น
ทางการ และสามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมในระดับนัน: ได้ทงั : ภายในประเทศ
และ
ต่างประเทศ
๑๓.๒. หลักสูตรการฝึกอบรมฯ มีการกําหนดหน้าทีคL วามรับผิดชอบ และอํานาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรทีมL คี วามสอดคล้องกับความจําเป็ นด้านการฝึกอบรม
๑๓.๓. หลักสูตรการฝึกอบรมฯ มีบุคลากรทีปL ฏิบตั งิ าน และมีความเชียL วชาญอย่างเหมาะสมเพือL สนับสนุน
การ
ดําเนินการฝึกอบรม และกิจกรรมอืLนทีเL กียL วข้อง รวมถึงมีการบริหารจัดการทีดL ี และใช้ทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม
๑๓.๔. หลักสูตรการฝึกอบรมฯ จัดให้มจี าํ นวนสาขาความเชียL วชาญทางการแพทย์ และหน่วยงาน
สนับสนุนด้านอืLนทีเL กียL วข้องอย่างครบถ้วนซึงL สอดคล้องกับเกณฑ์ขอ้ บังคับ และประกาศของแพทยสภาว่า
ด้วยเกณฑ์ของสถาบันฝึกอบรม และการขอเป็ นสถาบันฝึกอบรม

๕๒

๑๔. การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามกรอบของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทยทีกL าํ หนดให้สถาบันฝึกอบรมทีจL ะได้รบั การอนุมตั ใิ ห้จดั การฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมิน
ความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มกี ารประกันคุณภาพของการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนืLองดังนี:
๑) การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน ให้สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มรี ะบบ และกลไกในการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมภายในอย่างน้อยทุก ๒ ปี
๒) การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก ให้สถาบันฝึกอบรมต้องได้รบั การประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี

๕๓

ภาคผนวก ๑
คําจํากัดความและเนืn อหาของรายวิชา
๑. รายวิ ชาการปฏิ บตั ิ งานเวชกรรมฉุกเฉิ น (Emergency medicine)
หมายถึง รายวิชาหลักในการปฏิบตั งิ านทีกL ลุม่ งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
และสถาบันสมทบโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ตามเกณฑ์หลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครัง: ทีL ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑
แพทย์ประจําบ้านต้องผ่านการฝึกอบรมในรายวิชานี:ไม่ตLาํ กว่า ๘๐ สัปดาห์ต่อการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางเวชกรรมฉุกเฉิน ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ตามทีกL าํ หนดไว้ในหลักสูตร
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉิน
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอืนL ๆ
เนืn อหาของรายวิ ชา วิ ธีการฝึ กอบรม วิ ธีการประเมิ นผล และเกณฑ์การประเมิ น เป็ นไปตามเกณฑ์
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๒. รายวิ ชาบังคับตามหลักสูตร
ได้แก่ รายวิชาทีเL กณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพือL วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วาม
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครัง: ทีL ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑
กําหนดไว้ให้แพทย์ประจําบ้านทุกคนต้องผ่านตามหลักสูตร ดังนี:
(๑) เวชบัดวิกฤติทางอายุรกรรม (intensive care in internal medicine)
(๒) เวชบัดวิกฤติทางศัลยกรรม (intensive care in surgery)
(๓) เวชบําบัดวิกฤตทางกุมารเวชกรรม (intensive care in pediatric)
(๔) เวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชทารกแรกเกิด (Neonatal intensive care)
(๕) การปฏิบตั กิ ารสังการการแพทย์
L
ฉุกเฉิน (EMS medical commander)
(๖) การปฏิบตั กิ ารอํานวยการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS medical director)
๓. รายวิ ชาบังคับเลือก (Selective)
หมายถึง รายวิชาเสริมทีกL องอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พิจารณา
ว่า มีความสําคัญควรให้แพทย์ประจําบ้านได้มโี อกาสฝึกประสบการณ์ โดยให้แพทย์ประจําบ้านมีโอกาส
เลือกการฝึกอบรมในรายวิชาทีตL นเองสนใจ จํานวนอย่างน้อย ๗ หัวข้อ (๒๘ สัปดาห์) โดยอาจเลือก
ผสมผสานการฝึกอบรมหลายรายวิชา (ไม่เกิน ๒ รายวิชาต่อ ๔ สัปดาห์) โดยไม่แยกช่วงเวลาปฏิบตั งิ าน
แต่ละสาขาจากกัน จากหัวข้อดังต่อไปนี:
(๑) อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน (internal emergency medicine)
(๒) ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน (Surgical emergency medicine)
(๓) สูตศิ าสตร์และนรีเวชฉุกเฉิน (obstetrics & gynecological emergency medicine)
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(๔) กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (pediatric emergency medicine)
(๕) ออร์โธปิ ดกิ ส์ฉุกเฉิน (orthopedics emergency medicine)
(๖) วิสญ
ั ญีวทิ ยาฉุกเฉิน (anesthesiological emergency medicine)
(๗) จักษุวทิ ยาฉุกเฉิน (ophthalmological emergency medicine)
(๘) โสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยาฉุกเฉิน (otolaryngological emergency medicine)
(๙) จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (psychiatric emergency medicine)
(๑๐) นิตเิ วชศาสตร์ฉุกเฉิน (clinical forensic & legal emergency medicine)
(๑๑) ภาพวินิจฉัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (diagnostic body imaging emergency medicine)
(๑๒) เวชศาสตร์การบาดเจ็บฉุกเฉิน (traumatic emergency medicine)
(๑๓) เวชศาสตร์ฉุกเฉินหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular emergency medicine)
(๑๔) เวชประสาทวิทยาฉุกเฉิน (neurological emergency medicine)
(๑๕) เวชเภสัชวิทยา และพิษวิทยาฉุกเฉิน (emergency pharmacology and toxicology)
๔. รายวิ ชาเลือกเสรี (Elective)
หมายถึง รายวิชาเสริมทีL วฉท. กําหนดให้แพทย์ประจําบ้านมีโอกาสเลือกการฝึกอบรมในรายวิชา
ทีตL นเองสนใจ โดยให้แพทย์ประจําบ้านเลือกรายวิชาทีตL นเองสนใจ จํานวนอย่างน้อย ๒ หัวข้อ (๘
สัปดาห์) โดยอาจเลือกผสมผสานการฝึกอบรมหลายรายวิชา (ไม่เกิน ๒ รายวิชาต่อ ๔ สัปดาห์) โดยไม่
แยกช่วงเวลาปฏิบตั งิ านแต่ละสาขาจากกัน จากหัวข้อดังต่อไปนี:
(๑) วิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ (aero-medical transport)
(๒) วิทยาการควบคุมความเจ็บป่ วยฉุกเฉิน (emergency illness and injury control)
(๓) วิทยาการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉิน (public health emergency medicine)
(๔) วิทยาการจัดการแพทย์ฉุกเฉินในพืน: ทีทL รุ กันดาร (frontier area emergency medical
management)
(๕) วิทยาการบริหารเวชกรรมฉุกเฉิน (administrative emergency medicine)
(๖) เวชวิจยั ฉุกเฉิน (clinical research in emergency medicine)
(๗) เวชวิทยาการระบาดฉุกเฉิน (epidemiological medicine)
(๘) เวชศาสตร์ฉุกเฉินการกีฬา (sport emergency medicine)
(๙) เวชศาสตร์การคลังเลือดฉุกเฉิน (blood transfusion emergency medicine)
(๑๐) เวชศาสตร์ฉุกเฉินการทหาร (military emergency medicine)
(๑๑) เวชศาสตร์การอาชีพและสิงL แวดล้อมฉุกเฉิน (occupational & environment emergency
medicine)
(๑๒) เวชศาสตร์ฉุกเฉินนันทนาการและการผจญภัย (recreation & wilderness emergency
medicine)
(๑๓) เวชศาสตร์ฉุกเฉินผูส้ งู อายุ (geriatric emergency medicine)
(๑๔) เวชศาสตร์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ (global international emergency medicine)
(๑๕) เวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง (hyperbaric emergency medicine)
(๑๖) เวชศาสตร์ฉุกเฉินศึกษา (educational emergency medicine)
(๑๗) เวชศาสตร์ภยั พิบตั แิ ละกลุม่ ชน (disaster and mass gathering emergency medicine)
(๑๘) เวชสารสนเทศฉุกเฉิน (emergency medical informatics)
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วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรมในรายวิชาบังคับเลือกและรายวิชาเลือกเสรี คือ การพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะด้านอืนL ทีนL อกเหนือจากด้านเวชกรรมฉุกเฉิน และในบริบททีไL ม่สามารถศึกษาเรียนรูแ้ ละ
ฝึกปฏิบตั ไิ ด้ในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แก่แพทย์ประจําบ้าน โดยให้แพทย์ประจําบ้านมี
สิทธิในการพิ
จารณาการฝึกอบรมในรายวิชาต่างๆตามทีกL าํ หนดไว้ดว้ นตนเอง
©
ทัง: นี:กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน ได้กาํ หนด
● คําจํากัดความ
● วัตถุประสงค์และเนื:อหาขัน
: ตํLา (หมายความว่า สามารถเพิมL วัตถุประสงค์และเนื:อหาได้
ด้วยตนเอง)
● ตัวอย่างการปฏิบต
ั งิ านและและวิธกี ารฝึกอบรม
● การประเมินผลการฝึ กอบรม
● ผลทีค
L าดว่าจะได้รบั จากการฝึกอบรม
ของการฝึกอบรมในรายวิชาต่างๆ ซึงL แพทย์ประจําบ้านต้องศึกษาเนื:อหาของการฝึกอบรมในแต่
ละรายวิขา และพิจารณาศักยภาพของตนเองรวมถึงเหตุผลในการเลือกฝึกอบรมในรายวิขาทีตL นเองสนใจ
หรือมีสว่ นขาดทีตL อ้ งการเสริมเพือL พัฒนาศักยภาพในการเป็ นแพทย์เฉพาะทางฉุกเฉินตามสมรรถนะทีL
กําหนดไว้ในหลักสูตร

ข้อปฏิ บตั ิ ในการฝึ กอบรมรายวิ ชาบังคับเลือกและรายวิ ชาเลือกเสรี
ก. การเลือกรายวิชาควรเลือกด้วยความตัง: ใจ และมีวตั ถุประสงค์ในการเลือกทีชL ดั เจน เพือL กําหนด
เป้ าหมายในการฝึกอบรมในแต่ละข่วงให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ข. แพทย์ประจําบ้านต้องวางแผนการฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทรLี ะบุไว้ดว้ ยตนเอง
ค. แจ้งให้อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบในสถานทีฝL ึกอบรมทีขL อเข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงวัตถุประสงค์ทLี
ต้องการในการฝึกอบรมในหน่วยงานนัน: ๆ และแจ้งแผนการฝึกอบรมให้มคี วามสอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบตั งิ านของแต่ละหน่วยงาน
จ. ประเมินประสบการณ์การเรียนรูใ้ นแต่ละรายวิชา และส่วนขาดทีพL บในระหว่างการฝึกอบรม
เพือL จะได้คน้ หาโอกาสในการเรียนรู้ และฝึกปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมเพียงพอ
สถานทีAฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้านสามารถเลือกสถานทีฝL ึกอบรมทีสL นใจ เพือL ฝึกปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเอง โดยอาจ
เป็ นสถานทีฝL ึกอบรมในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือต่างประเทศก็ได้
ทัง: นี:การขออนุมตั สิ ถานทีฝL ึกอบรมให้เป็ นไปตามกระบวนการขออนุมตั กิ ารฝึกอบรมทีกL าํ หนดไว้
กระบวนการขออนุมตั ิ การฝึ กอบรมในรายวิ ชาบังคับเลือก/วิ ชาเลือกเสรี
แพทย์ประจําบ้านต้องดําเนินการขออนุมตั ริ ายวิชาทีเL ลือกฝึกอบรมผ่านอาจารย์ทปLี รึกษา และต้อง
ผ่านการเห็นชอบจากคณะอาจารย์ในกลุม่ งาน
เมือL ได้รบั การอนุมตั ิ
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ก. กรณีเป็ นการฝึกอบรมในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน จะ
ดําเนินการติดต่อประสานงานเป็ นการภายในให้
ข. กรณีเป็ นการฝึกอบรมในประเทศนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แพทย์ประจําบ้านต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการติดต่อสถาบันทีจL ะขอเข้ารับการฝึกอบรม โดยต้องดําเนินการติดต่อทางวาจาก่อน
แล้วประสานงานกับกองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน เพือL ดําเนินการทางเอกสารในการขออนุมตั กิ าร
เดินทาง
ค. กรณีเป็ นการฝึกอบรมนอกประเทศ แพทย์ประจําบ้านต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการติดต่อ
สถาบันทีจL ะขอเข้ารับการฝึกอบรมด้วยตนเองทัง: หมด ทัง: กรณีมที นุ หรือรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยด้วยตนเอง
กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรมฉุกเฉิน และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะสนับสนุนกระบวนการต่างๆ เท่าทีL
สามารถดําเนินการได้ โดยให้ดาํ เนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
กรณีมคี วามผิดพลาดหรือประสบเหตุไม่คาดคิด แพทย์ประจําบ้านต้องรีบดําเนินการแก้ไข และ
ต้องดําเนินการต่างๆให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนเดินทาง
หลังจบการปฏิบตั งิ าน แพทย์ประจําบ้านต้องส่งรายงานการปฏิบตั งิ าน ให้อาจารย์ทปLี รึกษาภายใน
๓๐ วัน หลังจบการปฏิบตั งิ าน เพือL เสนอให้คณะอาจารย์รบั รองผลต่อไป

รายวิชาบังคับ
รายวิ ชาบังคับ ๐๑ เวชบําบัดวิ กฤติ ทางอายุรกรรม (intensive care in internal medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรม การตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการเวชบําบัดวิกฤติทางอายุ
รกรรม มีความเข้าใจในงานเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรม ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่าง
แผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรม
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรม
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรม
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรม
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรม เช่น การตรวจวินิจฉัย การ
ให้การดูแลรักษา การให้ผปู้ ่ วยนอนในแผนกเวชบําบัดวิกฤติ การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยเวชบําบัดวิกฤติ
และ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรม เช่น การเปิ ดเส้นเลือดแดง การใส่สายเข้า
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ในเส้นเลือดแดง การเปิ ดเส้นเลือดดําใหญ่ (Central venous access) และการติดตามค่าสัญญาณชีพ
ต่างๆในแผนกเวชบําบัดวิกฤติ การใช้เครือL งช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรอากาศและชนิดควบคุม
แรงดันรวมถึงการแก้ปัญหาจากความผิดพลาดของเครือL งช่วยหายใจ การใช้ยาพยุงสัญญาณชีพ การให้ยา
ระงับปวดและยาระงับประสาท การดูแลท่อทางเดินหายใจ การจําหน่ายผูป้ ่ วยออกจากแผนกเวชบําบัด
วิกฤติ การให้อาหารและสารนํ:าทางเส้นเลือด การส่องกล้องทางหลอดลม การส่องกล้องทางหลอดอาหาร
การควบคุมอุณหภูมหิ ลังการช่วยกูช้ พี
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรม
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรมทัง: การตรวจเยียL ม
ผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วย การปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การทําหัตถการ การ
แปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการดูแลผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วย โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรมกับ
แผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรม ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรมเพือL
พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นเวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรมของตนเอง
และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกด้านอายุรกรรม และมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านอายุรกรรม อันจะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับ ๐๒ เวชบําบัดวิ กฤติ ทางศัลยกรรม (intensive care in surgery)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม การตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการเวชบําบัดวิกฤติทาง
ศัลยกรรม มีความเข้าใจในงานเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่าง
แผนกฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรม
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
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๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรม
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม เช่น การตรวจวินิจฉัย การให้
การดูแลรักษา การให้ผปู้ ่ วยนอนในแผนกเวชบําบัดวิกฤติ การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยเวชบําบัดวิกฤติ และ
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม เช่น การเปิ ดเส้นเลือดแดง การใส่สายเข้าใน
เส้นเลือดแดง การเปิ ดเส้นเลือดดําใหญ่ (Central venous access) และการติดตามค่าสัญญาณชีพต่างๆ
ในแผนกเวชบําบัดวิกฤติ การใช้เครือL งช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรอากาศและชนิดควบคุมแรงดัน
รวมถึงการแก้ปัญหาจากความผิดพลาดของเครือL งช่วยหายใจ การใช้ยาพยุงสัญญาณชีพ การให้ยาระงับ
ปวดและยาระงับประสาท การดูแลท่อทางเดินหายใจ การจําหน่ายผูป้ ่ วยออกจากแผนกเวชบําบัดวิกฤติ
การจัดการบาดแผล การใช้เลือดปริมาณมาก และภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด การให้อาหารและสารนํ:า
ทางเส้นเลือด
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรม
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม ทัง: การตรวจเยียL ม
ผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วย การปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การทําหัตถการ การ
แปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการดูแลผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วย โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม กับ
แผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม เพือL
พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
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๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นเวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม ของตนเอง
และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกด้านศัลยกรรม และมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านศัลยกรรม อันจะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับ ๐๓ เวชบําบัดวิ กฤตทางกุมารเวชกรรม (intensive care in pediatric)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม การตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการเวชบําบัดวิกฤติทาง
กุมารเวชกรรม มีความเข้าใจในงานเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม ทักษะในการสือL สารประสานงาน
ระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม เช่น การตรวจวินิจฉัย
การให้การดูแลรักษา การให้ผปู้ ่ วยนอนในแผนกเวชบําบัดวิกฤติ การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยเวชบําบัด
วิกฤติ และ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม เช่น การเปิ ดเส้นเลือดแดง
การใส่สายเข้าในเส้นเลือดแดง การเปิ ดเส้นเลือดดําใหญ่ (Central venous access) และการติดตามค่า
สัญญาณชีพต่างๆในแผนกเวชบําบัดวิกฤติ การใช้เครือL งช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรอากาศและชนิด
ควบคุมแรงดันรวมถึงการแก้ปัญหาจากความผิดพลาดของเครือL งช่วยหายใจ การใช้ยาพยุงสัญญาณชีพ
การให้ยาระงับปวดและยาระงับประสาท การดูแลท่อทางเดินหายใจ การใส่ทอ่ ทางเดินหายใจเด็ก การให้
อาหารและสารนํ:าในเด็ก การจําหน่ายผูป้ ่ วยออกจากแผนกเวชบําบัดวิกฤติ ซึงL มีความจําเพาะทัง: ขนาดยา
และกระบวนการจัดการ
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมทัง: การตรวจเยียL ม
ผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วย การปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การทําหัตถการ การ
แปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการดูแลผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วย โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม
กับแผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
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๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม
เพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมของตนเอง
และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกด้านกุมารเวชกรรม และมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านกุมารเวชกรรม อันจะส่งผล
ต่อความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับ ๐๔ เวชบําบัดวิ กฤติ ทางกุมารเวชทารกแรกเกิ ด (Neonatal intensive care)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกิด การตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการเวช
บําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกิด มีความเข้าใจในงานเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม
ทารกแรกเกิด ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกิด ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจํา
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกิด
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกิด
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรมทารก
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกิด ตามเกณฑ์หลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) เช่น preterm labor, complex
heart disease, congenital anomaly, inborn error of metabolism
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม เช่น การตรวจวินิจฉัย
การให้การดูแลรักษา การให้ผปู้ ่ วยนอนในแผนกเวชบําบัดวิกฤติ การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยเวชบําบัด
วิกฤติ และ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกิด เช่น การเปิ ดเส้น
เลือดแดง การใส่สายเข้าในเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดําทางสะดือ (Umbilical catheterilzation) และการ
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ติดตามค่าสัญญาณชีพต่างๆในแผนกเวชบําบัดวิกฤติ การใช้เครือL งช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรอากาศ
และชนิดควบคุมแรงดันรวมถึงการแก้ปัญหาจากความผิดพลาดของเครือL งช่วยหายใจ การใช้ยาพยุง
สัญญาณชีพ การให้ยาระงับปวดและยาระงับประสาท การดูแลท่อทางเดินหายใจทารก การใส่ทอ่ ทางเดิน
หายใจทารก การให้อาหารและสารนํ:าในทารกแรกเกิด การจําหน่ายผูป้ ่ วยออกจากแผนกเวชบําบัดวิกฤติ
ซึงL มีความจําเพาะทัง: ขนาดยาและกระบวนการจัดการ
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกิด ทัง:
การตรวจเยียL มผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วย การปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การทํา
หัตถการ การแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการ
ดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทาง
กุมารเวชกรรมกับแผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกิดและร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรม
ทารกแรกเกิดเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นเวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชกรรมทารกแรก
เกิดของตนเอง และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกด้านกุมารเวชกรรม และมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านกุมารเวชกรรม อันจะส่งผล
ต่อความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับ ๐๕ การปฏิ บตั ิ การสังการการแพทย์
A
ฉุกเฉิ น (EMS medical commander)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม ในการสังการระบบการแพทย์
L
ฉุกเฉิน การตัดสินใจทางคลินิก ทักษะ
ในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและหน่วยปฏิบตั กิ ารการแพทย์ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. สามารถบอกถึงการทํางานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้
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๒. สามารถบอกถึงความสามารถและข้อจํากัดของหน่วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน พยาบาล และผูช้ ว่ ย
เวชกรรม ระดับต่าง ๆได้
๓. สามารถดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบตั กิ ารขัน: สูงได้ จนถึง
การยกเคลือL นย้ายและนําส่งโรงพยาบาลทีเL หมาะสม
๔. สามารถประเมินการปฏิบตั งิ านของหน่วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินได้ (EMS Audit)
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. ความรูแ้ ละทักษะเกียL วกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางในการสือL สารสังการ
L ออกปฏิบตั กิ ารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๓. ทักษะการยกเคลือL นย้าย และการประสานการลําเลียงส่งโรงพยาบาล
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบตั กิ ารสังการการแพทย์
L
ฉุกเฉิน จัดโดยวิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
๒. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกฉุกเฉินและออกปฏิบตั กิ ารการแพทย์ฉุกเฉิน
ตลอดจนมีสว่ นในการประสารสังการระบบการแพทย์
L
ฉุกเฉินในหน่วยงาน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในงานการแพทย์ฉุกเฉินเพือL พิจารณา
กระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นการแพทย์ฉุกเฉินของตนเอง และ
สามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม มีทกั ษะทางคลินิกด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และมีเจตคติ
ทีดL ตี ่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
รายวิ ชาบังคับ ๐๖ การปฏิ บตั ิ การอํานวยการการแพทย์ฉุกเฉิ น (EMS medical director)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม ในการอํานวยการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การตัดสินใจทางคลินิก
ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและหน่วยปฏิบตั กิ ารการแพทย์ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. สามารถบอกถึงระบบการทํางานของศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังการได้
L
๒. สามารถทําการอํานวยการตรง และการอํานวยการทัวไปได้
L
(Online/ Offline medical
direction)
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สูงได้

๓. สามารถเป็ นผูน้ ําการทํางานดูแลคุณภาพหรือบริหารความเสียL งในหน่วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ขัน:

๔. สามารถสอนความรู/้ ทักษะ พยาบาล ผูช้ ว่ ยเวชกรรมในหน่วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินได้
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. ความรูแ้ ละทักษะเกียL วกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางในการสือL สารสังการ
L อํานวยการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๓. ทักษะการดําเนินงานเชิงคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบตั กิ ารอํานวยการแพทย์ฉุกเฉิน จัดโดยวิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
๒. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกฉุกเฉินและดํานวยการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนมี
ส่วนในการประสารงานและควบคุมคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยงาน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในงานการแพทย์ฉุกเฉินเพือL พิจารณา
กระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นการแพทย์ฉุกเฉินของตนเอง และ
สามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม มีทกั ษะทางคลินิกด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และมีเจตคติ
ทีดL ตี ่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

รายวิชาบังคับเลือก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๐๑ อายุรศาสตร์ฉุกเฉิ น (internal emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางอายุรกรรม เช่น โรคติดเชือ: โรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางระบบหัวใจและระบบไหลเวียน
โลหิต โรคระบบทางเดินหายใจ โรคทางระบบประสาท โรคระบบต่อมไร้ทอ่ โรคระบบภูมคิ มุ้ กัน โรคไต
โรคข้อ โรคผิวหนัง โรคมะเร็งและโรคเลือด รวมทัง: ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรือ: รัง การตัดสินใจทางคลินิก
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กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม มีความเข้าใจในงานด้านอายุกรรม ทักษะในการสือL สาร
ประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรม
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางอายุรกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางอายุรกรรม เพือL เพิมL ความเข้าใจในงานด้านอายุกรรม
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรม
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางอายุรกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางอายุรกรรม เช่น การตรวจวินิจฉัย การให้การดูแลรักษา การ
ให้ผปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย และ การจัดการภาวะฉุ กเฉินทางอายุรกรรม
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรม
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกอายุรกรรม ทัง: การตรวจเยียL มผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วย การ
ออกตรวจผูป้ ่ วยนอก การปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การทําหัตถการ
การแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการดูแลผูป้ ่ วย
ในหอผูป้ ่ วย โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกอายุรกรรมกับแผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางอายุรกรรม ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกอายุรกรรมเพือL พิจารณากระบวนการ
เรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นอายุรศาสตร์ฉุกเฉินของตนเอง และสามารถ
ดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกด้านอายุรกรรม และมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านอายุรกรรม อันจะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
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รายวิ ชาบังคับเลือก ๐๒ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิ น (Surgical emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางศัลยกรรม เช่น ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมช่องท้องและระบบทางเดินอาหาร ศัลยกรรมหัวใจ
หลอดเลือดและทรวงอก ศัลยกรรมพลาสติก ศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ ศัลกรรมมะเร็งวิทยา กุมาร
ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาท รวมไปถึงการตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
ศัลยกรรม การเตรียมการผ่าตัด และการดูแลผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนทีเL กิดขึน: หลังการผ่าตัด
มีความเข้าใจในงานด้านศัลยกรรม ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนก
ศัลยกรรม
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางศัลยกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางศัลยกรรมเพือL เพิมL ความเข้าใจในงานด้านศัลยกรรม
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรม
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางศัลยกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางศัลยกรรม เช่น การตรวจวินิจฉัย การให้การดูแลรักษา การ
ให้ผปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยก่อนและหลังการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด การ
จัดการบาดแผลทางศัลยกรรมทีมL คี วามซับซ้อนและการห้ามเลือด การจัดการภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรม
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกศัลยกรรมตามทีไL ด้รบั มอบหมาย ทัง: การตรวจเยียL ม
ผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วย การออกตรวจผูป้ ่ วยนอก การปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย หรือ ห้องผ่าตัด การสังการตรวจ
L
ทางห้องปฏิบตั กิ าร การช่วยเตรียมการผ่าตัด การทําหัตถการ การแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึก
เวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย โดยพิจารณาถึงความเกียL ว
โยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกศัลยกรรมกับแผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางศัลยกรรม ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
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๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกศัลยกรรมเพือL พิจารณากระบวนการ
เรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นศัลยศาสตร์ฉุกเฉินของตนเอง และสามารถ
ดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกด้านศัลยกรรมและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านศัลยกรรมอันจะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๐๓ สูติศาสตร์และนรีเวชฉุกเฉิ น (obstetrics & gynecological emergency
medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางสูตกิ รรมและนรีเวชฉุกเฉิน เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการตัง: ครรภ์ในทุกระยะ ภาวะแทรกซ้อน
จากการช่วยเจริญพันธ์ การทําคลอดฉุกเฉินรวมถึงการคลอดทีผL ดิ ปกติ การดูแลมารดาหลังคลอด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะปวดท้องทางนรีเวช ภาวะเลือดออกทางช่องคลอด มะเร็งนรีเวชและ
ภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็ง การตรวจร่างกายกรณีถกู ล่วงละเมิดทางเพศ การคุมกําเนิดฉุกเฉิน การ
ตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูตกิ รรมและนรีเวชการเตรียมการผ่าตัด และการ
ดูแลผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด มีความเข้าใจในงานด้านสูตกิ รรมและนรีเวช ทักษะในการสือL สารประสานงาน
ระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกสูตกิ รรมและนรีเวช
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางสูตกิ รรมและนรีเวช ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางสูตกิ รรมและนรีเวชเพือL เพิมL ความเข้าใจในงานด้านสูติ
กรรมและนรีเวช โดยเฉพาะอย่างยิงL การตรวจภายในให้มคี วามแม่นยําน่าเชือL ถือ การตรวจคลืนL เสียง
ความถีสL งู ในโรคหรือภาวะทางสูตกิ รรมและนรีเวช
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูตกิ รรมและนรีเวช
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกสูตกิ รรมและนรีเวช
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางสูตกิ รรมและนรีเวช ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
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๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางสูตกิ รรมและนรีเวช เช่น การตรวจวินิจฉัย การให้การดูแล
รักษา การให้ผปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยก่อนและหลังการผ่าตัด และ การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสูตกิ รรมและนรีเวช
๓. ทักษะการตรวจภายในให้มคี วามแม่นยําน่าเชือL ถือ
๔. ทักษะการตรวจคลืนL เสียงความถีสL งู ในโรคหรือภาวะทางสูตกิ รรมและนรีเวช
๕. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกสูตกิ รรมและนรีเวช
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกสูตกิ รรมและนรีเวชตามทีไL ด้รบั มอบหมาย ทัง: การ
ตรวจเยียL มผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วย การออกตรวจผูป้ ่ วยนอก การออกตรวจคลินิกฝากครรภ์ การปฏิบตั งิ านบน
หอผูป้ ่ วย ห้องคลอด หรือ ห้องผ่าตัด การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การช่วยเตรียมการผ่าตัด การ
ทําหัตถการ การแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าใน
การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกสูตกิ รรมและนรีเวช
กับแผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางสูตกิ รรมและนรีเวช ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. ฝึกปฏิบตั กิ ารตรวจภายใน การตรวจคลืนL เสียงความถีสL งู ในโรคหรือภาวะทางสูตกิ รรมและนรี
เวช
๔. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๕. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกสูตกิ รรมและนรีเวชเพือL พิจารณา
กระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๖. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นสูตศิ าสตร์และนรีเวชฉุกเฉินของตนเอง และ
สามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกด้านสูตกิ รรมและนรีเวชและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านสูตกิ รรมและนรีเวชอันจะ
ส่งผลต่อความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๐๔ กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น (pediatric emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางกุมารเวชกรรม เช่น โรคติดเชือ: โรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางระบบหัวใจและระบบ
ไหลเวียนโลหิต โรคระบบทางเดินหายใจ โรคทางระบบประสาท โรคระบบต่อมไร้ทอ่ โรคระบบภูมคิ มุ้ กัน
โรคไต โรคผิวหนัง โรคมะเร็งและโรคเลือด พัฒนาการเด็ก รวมทัง: การตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการ
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จัดการภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชกรรม มีความเข้าใจในงานด้านกุมารเวชกรรม ทักษะในการสือL สาร
ประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางกุมารเวชกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางกุมารเวชกรรมเพือL เพิมL ความเข้าใจในงานด้านกุมาร
เวชกรรม
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชกรรม
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางกุมารเวชกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางกุมารเวชกรรม เช่น การตรวจวินิจฉัย การให้การดูแลรักษา
โดยเฉพาะอย่างยิงL การคํานวณขนาดยาในเด็ก การให้ผปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย
และ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชกรรม
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม
วิ ธีการฝึ กอบรม
รูปแบบทีA ๑
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกกุมารเวชกรรม ทัง: การตรวจเยียL มผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วย
การออกตรวจผูป้ ่ วยนอก การปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การทําหัตถการ
การแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการดูแลผูป้ ่ วย
ในหอผูป้ ่ วย โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกกุมารเวชกรรมกับแผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางกุมารเวชกรรม ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกกุมารเวชกรรมเพือL พิจารณา
กระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
รูปแบบทีA ๒
๑. ปฏิบตั งิ านในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกุมารเวช ฝึกการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย ให้การวินิจฉัย การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การทําหัตถการ การแปลผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียน โดยอาจมีโอกาสได้ตรวจเยียL มอาการของผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําแผนกฉุกเฉินเพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางกุมารเวชกรรมร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
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๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกฉุกเฉินกุมารเวชกรรมเพือL พิจารณา
กระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นกุมารเวชกรรมของตนเอง และสามารถดําเนิน
การศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกด้านกุมารเวชกรรม และมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านกุมารเวชกรรม อันจะส่งผล
ต่อความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๐๕ ออร์โธปิ ดิ คส์ฉุกเฉิ น (Orthopedics emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์ เช่น โรคของกระดูก ข้อ ผังผืด และกล้ามเนื:อ การบาดเจ็บของกระดูก
และข้อทัง: ในผูใ้ หญ่และเด็ก การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง ความรูเ้ บือ: งต้นด้านเวชศาสตร์ฟ:ื นฟูและการ
เคลือL นไหว ภาพถ่ายรังสีของกระดูกและข้อ รวมไปถึงการตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์ การเตรียมการผ่าตัด และการดูแลผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด
ภาวะแทรกซ้อนทีเL กิดขึน: หลังการผ่าตัด มีความเข้าใจในงานด้านศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์ ทักษะในการ
สือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์เพือL เพิมL ความเข้าใจในงานด้าน
ศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์ เช่น การตรวจวินิจฉัย การอ่าน
ภาพถ่ายรังสีของกระดูกและข้อ การให้การดูแลรักษา การให้ผปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยก่อน
และหลังการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด การดามกระดูก และการฟื: นฟูสภาพ การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรมออร์โธปิ ดกิ ส์
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วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกศัลยกรรมอร์โธปิ ดกิ ส์ตามทีไL ด้รบั มอบหมาย ทัง: การ
ตรวจเยียL มผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วย การออกตรวจผูป้ ่ วยนอก การปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย หรือ ห้องผ่าตัด การสังL
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การช่วยเตรียมการผ่าตัด การทําหัตถการ การแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร
การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย โดยพิจารณาถึง
ความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกศัลยกรรมอร์โธปิ ดกิ ส์กบั แผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางศัลยกรรมอร์โธปิ ดกิ ส์ ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกศัลยกรรมอร์โธปิ ดกิ ส์เพือL พิจารณา
กระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นศัลยศาสตร์อร์โธปิ ดกิ ส์ฉุกเฉินของตนเอง และ
สามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกด้านศัลยกรรมอร์โธปิ ดกิ ส์และมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านศัลยกรรมอร์โธปิ ดกิ ส์
อันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาเลือก ๐๖ วิ สญ
ั ญีวิทยาฉุกเฉิ น (Anesthesiological emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางวิสญ
ั ญี เช่น การประเมินและจัดการทางเดินหายใจทัง: รูปแบบปกติและทีมL คี วามซับซ้อน การ
พยุงสัญญาณชีพ การให้สารนํ:า และการให้เลือดในผูป้ ่ วยวิกฤต การระงับปวดทัง: เฉพาะทีL เฉพาะส่วน และ
การใช้ยา การใช้ยาระงับความรูส้ กึ สําหรับทําหัตถการ ภาวะแทรกซ้อนจากการระงับปวดและระงับสติ
ผลข้างเคียงจากยาทางวิสญ
ั ญี การเตรียมการผ่าตัด และการดูแลผูป้ ่ วยก่อนและหลังการผ่าตัด มีความ
เข้าใจในงานด้านวิสญ
ั ญี ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกวิสญ
ั ญี
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางวิสญ
ั ญี ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก
๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางวิสญ
ั ญี เพือL เพิมL ความเข้าใจในงานด้านวิสญ
ั ญี
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางวิสญ
ั ญี
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๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกวิสญ
ั ญี
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางวิสญ
ั ญี ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะและการตัดสินใจทางคลินิกทางวิสญ
ั ญี เช่น
ก. การประเมินทางเดินหายใจและการจัดการทางเดินหายใจควรได้ฝึกการทํา Rapid sequence
intubation และการดูแลทางเดินหายใจยาก เช่น Gum elastic boogey, VDO laryngoscpe,
Fiberoptic layngoscpe การดูแลหลังใส่ทอ่ ทางเดินหายใจ
* หากมีโอกาสควรได้สงั เกต หรือช่วยทํา Criothytodotomy หรือ ฝึกปฏิบตั กิ บั หุน่ จําลอง
ข. การพยุงสัญญาณชีพและการให้สารนํ:า ทัง: การใช้ยาหดหลอดเลือด หรือยาเพิมL ความดัน การ
ประเมินการให้สารนํ:าและเลือดในระหว่างการดูแลทางวิสญ
ั ญี
ค. การระงับปวดเฉพาะทีL (Local) เฉพาะส่วน (Regional) และการใช้ยาระงับปวดชนิดต่างๆ ข้อ
บ่งชี: ข้อบ่งห้าม ผลข้างเคียง
ง. การใช้ยาระงับความรูส้ กึ ตัวสําหรับทําหัตถการ (Procedural sedation analgesia) ระบุขอ้ บ่งชี:
ข้อบ่งห้าม กลไกการออกฤทธิของยาที
ใL ช้ การดูแลหลังใช้ยาระงับความรูส้ กึ
©
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกวิสญ
ั ญี
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกวิสญ
ั ญีตามทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การตรวจเยียL ม
ผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วยก่อนการผ่าตัด (Premed) การออกตรวจผูป้ ่ วยนอกคลินิกระงับปวด การปฏิบตั งิ าน
วิสญ
ั ญีในห้องผ่าตัด การช่วยเตรียมการทําวิสญ
ั ญี การบันทึกเวชระเบียน โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยง
ของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกวิสญ
ั ญีกบั แผนกฉุกเฉิน
๒. หาโอกาสฝึกปฏิบตั หิ ตั ถการอย่างน้อยดังนี:
ก. Rapid sequence intubation
ข. Difficult airway management เช่น VDO laryngoscopy
ค. Local/Regional anesthesia
ง. Procedural sedation analgesia
๓. ติดตามอาจารย์วสิ ญ
ั ญี เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางวิสญ
ั ญีและร่วม
อภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกวิสญ
ั ญี เพือL พิจารณากระบวนการ
เรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
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ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นวิสญ
ั ญี ของตนเอง และสามารถดําเนิน
การศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกด้านวิสญ
ั ญีและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านวิสญ
ั ญี อันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์
อันดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๐๗ จักษุวิทยาฉุกเฉิ น (ophthalmological emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางจักษุวทิ ยา รวมไปถึงการตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางจักษุวทิ ยา
ภาวะแทรกซ้อนทีเL กิดขึน: หลังการผ่าตัดทางจักษุวทิ ยา มีความเข้าใจในงานด้านจักษุวทิ ยา ทักษะในการ
สือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกจักษุวทิ ยา
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางจักษุวทิ ยา ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางจักษุวทิ ยาเพือL เพิมL ความเข้าใจในงานด้านจักษุวทิ ยา
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางจักษุวทิ ยา
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกจักษุวทิ ยา
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางจักษุวทิ ยา ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) เช่น orbital infection, periorbital cellulitis, chemical burn to
eyes, corneal abrasion, corneal ulcer, UVK, bactrial uveitis, rupture globe, orbital trauma,
Glaucoma, IOF, CRAO, CRVO,Hypertensive retiopathy, TON
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางจักษุวทิ ยา เช่น การตรวจทางจักษุวทิ ยา ฝึกการใช้
เครือL งตรวจ Slit lamp เบือ: งต้น ฝึกทักษะการใช้ Direct opthalmoscope การเอาสิงL แปลกปลอมออกจาก
กระจกตา การให้การดูแลรักษาทางจักษุวทิ ยา ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดทางจักษุวทิ ยา การจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางจักษุวทิ ยา
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกจักษุวทิ ยา
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในแผนกจักษุวทิ ยาตามทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การออกตรวจผูป้ ่ วยนอก มีโอกาส
สังเกตหรือฝึกปฏิบตั หิ ตั ถการทางทางจักษุวทิ ยา เช่น I&C , repair eyelids, eye irrigation ฝึกการใช้
เครือL งตรวจ Slit lamp เบือ: งต้น ฝึกทักษะการใช้ Direct opthalmoscope การแปลผลการตรวจลานสายตา
การวัดสายตา โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกจักษุวทิ ยากับแผนกฉุกเฉิน
๒. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
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๓. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกจักษุวทิ ยาเพือL พิจารณากระบวนการ
เรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นจักษุวทิ ยาของตนเอง และสามารถดําเนิน
การศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านจักษุวทิ ยาอันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อนั ดีใน
การปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๐๘ โสต นาสิ ก และลาริ งซ์วิทยาฉุกเฉิ น (otolaryngological emergency
medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา รวมไปถึงการตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา ภาวะแทรกซ้อนทีเL กิดขึน: หลังการผ่าตัดทางโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา
มีความเข้าใจในงานด้านโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนก
ฉุกเฉินและแผนกโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางด้านโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา เพือL เพิมL ความเข้าใจ
ในงานด้านโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจํา
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) เช่น ear trauma, AOE, AOM, Tympanic
membrane rupture, acute hearing loss, vertigo and dysequilibium, UAO, Deep neck infection,
Foriegn body in ENT, Nasal trauma, Epistaxis, Sinusitis
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา เช่น การตรวจทางโสต นาสิก
และลาริงซ์วทิ ยา (Indirect laryngoscope, Otoscope, Nasoscope) การให้การดูแลรักษาทางโสต นาสิก
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และลาริงซ์วทิ ยา เช่น การ Remove Foreign body, การทํา Nasal packing ภาวะแทรกซ้อนหลังการ
ผ่าตัดทางโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา การจัดการภาวะฉุกเฉินทางโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในแผนกโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยาตามทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การออกตรวจ
ผูป้ ่ วยนอก มีโอกาสสังเกตหรือฝึกปฏิบตั หิ ตั ถการทางทางโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยา ฝึกการใช้
เครือL งตรวจ inderct laryngoscope, หรือ Fiberoptic scope เบือ: งต้น การแปลผลการตรวจการได้ยนิ การ
ตรวจ Tilt table test โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกโสต นาสิก และลาริงซ์
วิทยากับแผนกฉุกเฉิน
*หากมีโอกาส ควรได้เข้าสังเกตหรือช่วยทํา Tracheostomy
๒. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๓. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยาเพือL
พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยาของตนเอง และ
สามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านโสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยาอันจะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๐๙ จิ ตเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น (psychiatric emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางจิตเวช รวมไปถึงการตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
ภาวะแทรกซ้อนทีเL กิดขึน: จากการรักษาทางจิตเวช มีความเข้าใจในงานด้านจิตเวช ทักษะในการสือL สาร
ประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกจิตเวช
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางจิตเวช ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก
๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางจิตเวช เพือL เพิมL ความเข้าใจในงานด้านจิตเวช
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
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๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกจิตเวช
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางจิตเวช ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) เช่น Mood disorder (Depression, Mania, Bipolar disorder, Suicidal),
Psychotic disorder, Behavioral disorder, Substance abuse
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางจิตเวช เช่น การตรวจทางจิตเวช การให้การดูแลรักษาทาจิต
เวช เช่น การใช้ยาเพือL ควบคุมอาการทางจิตเวช การทํา Physical restraint, การประเมินความรุนแรงของ
โรคทางจิตเวช การประเมินความเสียL งจากการฆ่าตัวตาย การจัดการผูป้ ่ วยทีใL ช้สารเสพติด
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกจิตเวช
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจิตเวชตามทีไL ด้รบั มอบหมาย และอาจติดตามตรวจ
เยียL มผูป้ ่ วยทีหL อผุป้ ่ วยจิตเวช
๒. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๓. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกจิตเวชเพือL พิจารณากระบวนการ
เรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
หมายเหตุ แนะนําให้เลือกปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช ทีมL แี ผนกฉุกเฉิน เช่น
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา โรงพยาบาลจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นจิตเวชของตนเอง และสามารถดําเนิน
การศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านจิตเวชจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อนั ดีในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๑๐ นิ ติเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น (clinical forensic & legal emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม และเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉินและปั ญหาทางนิตเิ วช รวม
ไปถึงการตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางนิตเิ วช มีความเข้าใจในงานด้านนิตเิ วช
ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกนิตเิ วช
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
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๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม และเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉินและปั ญหาทางนิตเิ วช
ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการทางนิตเิ วชทีเL กียL วข้องกับแผนกฉุกเฉิน เพือL เพิมL ความเข้าใจในงาน
ด้านนิตเิ วช
๓. มีทกั ษะในการบันทึกข้อมูลทางนิตเิ วช
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. ปั ญหาทางนิตเิ วช ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) เช่น การชันสูตรพลิกศพ การชันสูตรบาดแผล การตรวจร่างกายทางนิตเิ วช การ
บันทึกข้อมูลทางนิตเิ วช การให้ความเห็นทางการแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพและในผูป้ ่ วยคดี การเขียน
ใบรับรองการตาย
๒. ความรูด้ า้ นกฎหมาย ทีเL กียL วช้องกับงานด้านนิตเิ วช และสัมพันธ์กบั การจัดการผูป้ ่ วยในแผนก
ฉุกเฉิน
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกนิตเิ วช
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในแผนกนิตเิ วชตามทีไL ด้รบั มอบหมาย อาจเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ และฝึก
ทักษะการให้ความเห็นทางการแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพและในผูป้ ่ วยคดี
๒. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๓. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกนิตเิ วชเพือL พิจารณากระบวนการ
เรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นนิตเิ วชของตนเอง และสามารถดําเนิน
การศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านนิตเิ วชจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อนั ดีในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๑๑ ภาพวิ นิจฉัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น (diagnostic body imaging emergency
medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ และทักษะทางเวชกรรมทีเL กียL วกับการจัดการและการแปลผลภาพวินิจฉัยทัง: ทางรังสี
วินิจฉัยและการตรวจคลืนL เสียงความถีสL งู มีความเข้าใจในงานด้านรังสีวทิ ยา ทักษะในการสือL สาร
ประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกรังสีวทิ ยา
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา

๗๗

๑. มีความรู้ และทักษะทางเวชกรรม ทีเL กียL วกับการจัดการและการแปลผลภาพวินิจฉัย ตาม
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการและการแปลผลภาพวินิจฉัยทีเL กียL วข้องกับแผนกฉุ กเฉิน
๓. มีทกั ษะในการบันทึกข้อมูลทางรังสีวทิ ยา
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. ความรู้ และทักษะทางเวชกรรม ทีเL กียL วกับการจัดการและการแปลผลภาพวินิจฉัย ตามเกณฑ์
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) เช่น การแปลผล
ภาพรังสีทรวงอก ภาพรังสีระบบประสาท ภาพรังสีชอ่ งท้อง ภาพวินิจฉัยพิเศษ เช่น PET scan, MRI การ
ใช้เครือL งตรวจคลืนL เสียงความถีสL งู
๒. ความรูด้ า้ นรังสีวทิ ยาทีเL กียL วข้องกับการจัดการผูป้ ่ วยในแผนกฉุกเฉิน
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกรังสีวทิ ยา

วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในแผนกรังสีวทิ ยาตามทีไL ด้รบั มอบหมาย ฝึกทักษะการการแปลผลภาพรังสีทรวงอก
ภาพรังสีระบบประสาท ภาพรังสีชอ่ งท้อง ภาพวินิจฉัยพิเศษ เช่น PET scan, MRI การใช้เครือL งตรวจคลืนL
เสียงความถีสL งู
๒. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๓. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกรังสีวทิ ยาเพือL พิจารณากระบวนการ
เรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นรังสีวทิ ยาของตนเอง และสามารถดําเนิน
การศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านรังสีวทิ ยาจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อนั ดีในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก

๗๘

รายวิ ชาบังคับเลือก ๑๒ เวชศาสตร์การบาดเจ็บฉุกเฉิ น (traumatic emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ การตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม
อุบตั เิ หตุ การเตรียมการผ่าตัด และการดูแลผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนทีเL กิดขึน: หลังการผ่าตัด
รวมไปถึง การจัดการฐานข้อมูลอุบตั เิ หตุ (Injury survilance) ระบบการป้ องกันอุบตั เิ หตุ (Injury
prevention) ช่องทางด่วนทางอุบตั เิ หตุ (Trauma FAST Track) การทบทวนการดูแลผูบ้ าดเจ็บ (trauma
audit) ความเข้าใจในงานด้านศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉิน
และแผนกศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ
ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ
๔. เรียนรู้ ตระหนักถึงความสําคัญ และเข้าใจกระบวนการ Trauma system ตัง: แต่กระบวนการ
Injury prevention, Injury surveillance, trauma fast track, trauma audit
๕. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ เช่น การประเมินผูป้ ่ วยตามแนวทางของ
ATLS, การตรวจวินิจฉัย การให้การดูแลรักษา การดูแลผูป้ ่ วยก่อนและหลังการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนหลัง
การผ่าตัด หัตถการฉุกเฉินทางศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ
*หากมีโอกาสควรได้สงั เกตหรือช่วยศัลยแพทย์ในการทํา ER thoracotomy + Open cardiac
massage
๓. กระบวนการ Trauma system ตัง: แต่กระบวนการ Injury prevention, Injury surveillance,
trauma fast track, trauma audit
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกศัลยกรรมอุบตั เิ หตุตามทีไL ด้รบั มอบหมาย ทัง: การ
ตรวจเยียL มผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วยศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ การออกตรวจผูป้ ่ วยนอก การปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย หรือ
ห้องผ่าตัด การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การช่วยเตรียมการผ่าตัด การทําหัตถการ การแปลผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย
โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกศัลยกรรมอุบตั เิ หตุกบั แผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย

๗๙

๓. เป็ นส่วนหนึLงของทีม Trauma Fast track เพือL สังเกตการทํางานและช่วยปฏิบตั งิ าน และ
สามารถประยุกต์ใช้กบั การดูแลผูป้ ่ วยในแผนกฉุกเฉิน
๔. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๕. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกศัลยกรรมอุบตั เิ หตุเพือL พิจารณา
กระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๖. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นศัลยกรรมอุบตั เิ หตุของตนเอง และสามารถ
ดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านศัลยกรรมอุบตั เิ หตุอนั จะส่งผลต่อความสัมพันธ์
อันดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๑๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉิ นหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular emergency
medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางอายุรกรรมโรคหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคกล้ามเนื:อหัวใจขาดเลือด ภาวะแทรกซ้อน
จากโรคหัวใจเรือ: รัง การตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมโรคหัวใจ มี
ความเข้าใจในงานด้านอายุกรรมโรคหัวใจ ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและ
แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทาง
อายุรกรรมโรคหัวใจ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)

๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางอายุรกรรมโรคหัวใจ การตัดสินใจในการวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดหัวใจจากอาการนําของผูป้ ่ วย
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมโรคหัวใจ เช่น การจัดการฐานข้อมูล
โรคหัวใจ, STEMI Fast track, ระบบการให้ยาละลายลิมL เลือดและการเปิ ดหลอดเลือดหัวใจปฐมภูมิ
(Primary PCI) ทีเL กียL วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา

๘๐

๑. โรคและปั ญหาทางอายุรกรรมโรคหัวใจ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางอายุรกรรมโรคหัวใจ เช่น การตรวจวินิจฉัย การตัดสินใจใน
การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจจากอาการนําของผูป้ ่ วย การตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีL
มีความจําเป็ นในการแยกโรคหัวใจ การให้การดูแลรักษา การให้ผปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วย และ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมโรคหัวใจ
๓. อธิบายพยาธิสรีระวิทยาของคลืนL ไฟฟ้ าหัวใจ เพือL ให้มที กั ษะการแปลผลคลืนL ไฟฟ้ าหัวใจได้
อย่างแม่นยํา
๔. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ ทัง: การตรวจเยียL มผูป้ ่ วยทีหL อ
ผูป้ ่ วยวิกฤติโรคหัวใจ การรับปรึกษาจากหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมทัวไป
L การออกตรวจผูป้ ่ วยนอก การ
ปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การทําหัตถการ การแปลผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย
โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกอายุรกรรมโรคหัวใจกับแผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางอายุรกรรมโรคหัวใจ ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. ฝึกทักษะการแปลผลคลืนL ไฟฟ้ าหัวใจ
๔. เข้าเป็ นส่วนหนึLงของทีม STEMI Fast track เพือL สังเกตกระบวนการทํางานและประยุกต์ใช้ใน
แผนกฉุกเฉินได้
๕. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๖. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกอายุรกรรมโรคหัวใจเพือL พิจารณา
กระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๗. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นอายุรศาสตร์โรคหัวใจของตนเอง และสามารถ
ดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านอายุรกรรมโรคหัวใจ อันจะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๑๔ เวชประสาทวิ ทยาฉุกเฉิ น (neurological emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา

๘๑

ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางอายุรกรรมโรคระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคชัก ความผิดปกติของระบบ
ประสาทส่วนกลาง ภาวะแทรกซ้อนจากโรคระบบประสาทเรือ: รัง การตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมโรคระบบประสาท มีความเข้าใจในงานด้านอายุกรรมโรคระบบ
ประสาท ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรมโรคระบบประสาท
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางอายุรกรรมโรคระบบประสาท ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางอายุรกรรมโรคระบบประสาท การตัดสินใจในการ
วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองจากอาการนําของผูป้ ่ วย การตัดสินใจในการรักษาโดยการควบคุมอุณหภูม ิ
หลังการช่วยกูช้ พี (Target temperature controlled)
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมโรคหัวใจ เช่น การจัดการฐานข้อมูลโรค
หลอดเลือดสมอง, StrokeI Fast track, ระบบการให้ยาละลายลิมL เลือด, การควบคุมอุณหภูมหิ ลังการช่วยกู้
ชีพ ทีเL กียL วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
๔. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรมโรคระบบ
ประสาท
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางอายุรกรรมโรคระบบประสาท ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจํา
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางอายุรกรรมโรคระบบประสาท เช่น การตรวจวินิจฉัย การ
ตัดสินใจในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองจากอาการนําของผูป้ ่ วย การตัดสินใจในการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทีมL คี วามจําเป็ น การให้การดูแลรักษา การให้ผปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยในหอ
ผูป้ ่ วย และ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมโรคระบบประสาท
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรมโรคระบบประสาท
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกอายุรกรรมโรคระบบประสาท ทัง: การตรวจเยียL ม
ผูป้ ่ วยทีหL อผูป้ ่ วยวิกฤติโรคระบบประสาท การรับปรึกษาจากหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมทัวไป
L การออกตรวจ
ผูป้ ่ วยนอก การปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การทําหัตถการ การแปลผล
ทางห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย
โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกอายุรกรรมโรคระบบประสาทกับแผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางอายุรกรรมโรคระบบประสาท ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าเป็ นส่วนหนึLงของทีม Stroke Fast track เพือL สังเกตกระบวนการทํางานและประยุกต์ใช้ใน
แผนกฉุกเฉินได้
๔. เข้าเป็ นส่วนหนึLงของทีมทํา TTM เพือL สังเกตกระบวนการทํางานและประยุกต์ใช้ในแผนก
ฉุกเฉินได้
๕. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ

๘๒

๖. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกอายุรกรรมโรคระบบประสาทเพือL
พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๗. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นอายุรศาสตร์โรคระบบประสาทของตนเอง
และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านอายุรกรรมโรคระบบประสาท อันจะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์อนั ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างแผนก
รายวิ ชาบังคับเลือก ๑๕ เวชเภสัชวิ ทยาและพิ ษวิ ทยาฉุกเฉิ น (emergency pharmacology and
toxicology)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน การตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน มีความเข้าใจในงานด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. ทฤษฎีทางชีวเคมี เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชกลศาสตร์ทเLี กียL วข้องและผลทางพยาธิสรีระวิทยาต่อ
ร่างกายมนุษย์
๒. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉินทีเL กียL วข้องกับ
การดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) เช่น พิษจากยา พิษจากสารเคมีใน
ชีวติ ประจําวัน พิษจากสารเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรม พิษจากอาวุธเคมีชวี ภาพ พิษจากพืช พิษ
จากสัตว์
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน เช่น การตรวจวินิจฉัย
การตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีมL คี วามจําเป็ น การให้การดูแลรักษา ตัง: แต่การประเมิน
การให้การดูแลทางเดินหายใจและการหายใจ การดูแลระบบไหลเวียนโลหิต การให้ยาต้านพิษ การเร่งขับ
พิษ การให้ผปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย รวมไปถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวช
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เภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉินทัง: ในภาวะปกติ ภาวะทีมL กี ารปนเปื: อนของพิษปริมาณหรือภาวะทีมL ผี ู้
ได้รบั สารพิษปริมาณมาก
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินและแผนกเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ฉุกเฉิน
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในแผนกเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน ทัง: การตรวจ
เยียL มผูป้ ่ วยทีหL อผูท้ รLี บั ปรึกษา การปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ่ วย การสังการตรวจทางห้
L
องปฏิบตั กิ าร การทํา
หัตถการ การแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร การบันทึกเวชระเบียนและการเขียนบันทึกความก้าวหน้าในการ
ดูแลผูป้ ่ วย โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของการดูแลผูป้ ่ วยในแผนกเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน
กับแผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามแพทย์ประจําบ้านปี สงู กว่า หรืออาจารย์ประจําหอผูป้ ่ วย เพือL ศึกษาและสังเกตการ
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน ร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๖. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองในแผนกเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน
เพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวางแผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๗. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉินของ
ตนเอง และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน

รายวิชาเลือกเสรี
รายวิ ชาเลือกเสรี ๐๑ วิ ทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉิ นทางอากาศ (aero-medical transport)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษา และระบบบริหารจัดการทางวิทยาการลําเลียงเวช
กรรมฉุกเฉินทางอากาศ การตัดสินใจทางคลินิก ความเข้าใจในงานด้านวิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉิน
ทางอากาศ
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม ทางวิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ ตามเกณฑ์
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางวิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ
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๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางวิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศทีL
เกียL วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. ปั ญหาทางวิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒).
๒. ทฤษฎีทางฟิ สกิ ส์ทเLี กียL วช้องกับการลําเลียงทางอากาศ
๓. ตระหนักถึงความสําคัญ ข้อบ่งชี: ข้อบ่งห้ามในการลําเลียงทางอากาศ รวมถึงความคุม้ ค่า
๓. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางวิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ เช่น การ
ประเมินความสามารถในการลําเลียงทางอากาศทัง: ผูล้ าํ เลียงและผูถ้ กู ลําเลียง การตรวจวินิจฉัยโรคทีL
เกียL วข้องกับการลําเลียงทางอากาศ การตัดสินใจในการให้การดูแลรักษาระหว่างการลําเลียงข้อจํากัดใน
การดูแลผูป้ ่ วยทีลL าํ เลียงทางอากาศ
๔. ทักษะในการสือL สารประสานงานในการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยในการลําเลียงทางอากาศ โดยพิจารณาถึงความเกียL วโยงของ
การดูแลผูป้ ่ วยในแผนกฉุกเฉิน
๒. ติดตามอาจารย์เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทางวิทยาการลําเลียงเวช
กรรมฉุกเฉินทางอากาศร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย หากมีโอกาสให้รว่ มปฏิบตั กิ ารลําเลียงทางอากาศร่วมกับทีม
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๖. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๗. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นวิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉิน
ทางอากาศของตนเอง และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๐๒ วิ ทยาการควบคุมความเจ็บป่ วยฉุกเฉิ น (emergency illness and injury
control)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะในการจัดการในวิทยาการควบคุมความเจ็บป่ วยฉุกเฉิน เช่น การจัดการฐานข้อมูล
อุบตั เิ หตุ (Injury survilance) ระบบการป้ องกันอุบตั เิ หตุ (Injury prevention) ช่องทางด่วนทางอุบตั เิ หตุ
(Trauma FAST Track) การทบทวนการดูแลผูบ้ าดเจ็บ (trauma audit) ทักษะในการสือL สารประสานงาน
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรูแ้ ละทักษะในการจัดการในวิทยาการควบคุมความเจ็บป่ วยฉุกเฉิน ตามเกณฑ์หลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
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๒. ฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการ เรียนรู้ ตระหนักถึงความสําคัญ และเข้าใจกระบวนการ
Trauma system ตัง: แต่กระบวนการ Injury prevention, Injury surveillance, trauma fast track, trauma
audit
๓. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงาน
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. กระบวนการ Trauma system ตัง: แต่กระบวนการ Injury prevention, Injury surveillance,
trauma fast track, trauma audit
๒. ทักษะในการสือL สารประสานงาน
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในหน่วยบริหารจัดการระบบอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน (Trauma and Emergency
administration unit) ประสานงาน และจัดการฐานข้อมูลอุบตั เิ หตุ (Injury survilance) ระบบการป้ องกัน
อุบตั เิ หตุ (Injury prevention) ช่องทางด่วนทางอุบตั เิ หตุ (Trauma FAST Track) การทบทวนการดูแล
ผูบ้ าดเจ็บ (trauma audit) เป็ นต้น
๒. ติดตามอาจารย์ประจําหน่วย เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการบริหารจัดการ
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๖. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นการจัดการในวิทยาการควบคุม
ความเจ็บป่ วยฉุกเฉินของตนเอง และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๐๓ วิ ทยาการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉิ น (public health emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะในการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉิน โดยการใช้หลักการทางระบาดวิทยามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการป้ องกันและให้การศึกษาแก่ประชาชนทีมL คี วามเสียL ง รวมถึงการเลือกวิธกี าร
ป้ องกันโรคและการบาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรูแ้ ละทักษะในการจัดการในวิทยาการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉิน ตามเกณฑ์หลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการใช้หลักการทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการป้ องกันและให้
การศึกษาแก่ประชาชนทีมL คี วามเสียL ง รวมถึงการเลือกวิธกี ารป้ องกันโรคและการบาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. หลักการทางระบาดวิทยาทีเL กียL วข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
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๒. หลักการให้การศึกษาต่อประชาชน
๓. วิธกี ารป้ องกันโรคและการบาดเจ็บด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในหน่วยระบาดวิทยา หรือคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทีมL คี วามชํานาญในการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการทางระบาดวิทยาในกระบวนการป้ องกันและให้การศึกษาแก่ประชาชนทีมL คี วาม
เสียL ง รวมถึงการเลือกวิธกี ารป้ องกันโรคและการบาดเจ็บ
๒. ติดตามอาจารย์ประจําหน่วย เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการศึกษาทางระบาดวิทยาด้าน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๖. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูก้ ารใช้หลักการทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการป้ องกันและให้การศึกษาแก่ประชาชนทีมL คี วามเสียL ง รวมถึงการเลือกวิธกี ารป้ องกันโรคและ
การบาดเจ็บของตนเอง และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๐๔ วิ ทยาการจัดการแพทย์ฉุกเฉิ นในพืนn ทีAทรุ กันดาร (frontier area emergency
medical management)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินในพืน: ทีชL นบท เช่น ในโรงพยาบาลชุมชน เข้าใจถึงความจํากัดด้านทรัพยากร
และการตัดสินใจทางคลินิก รวมถึงทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัวไป
L
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบริบทของโรงพยาบาลในพืน: ทีL
ชนบท
๓. มีทกั ษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทัวไป
L
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
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๑. โรคและปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ในบริบทของโรงพยาบาลในพืน: ทีชL นบท
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน เช่น การตรวจวินิจฉัย การตัดสินใจในการ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีมL คี วามจําเป็ น การให้การดูแลรักษา การให้ผปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาล การดูแล
ผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย และ การจัดการภาวะฉุกเฉินในบริบทของโรงพยาบาลในพืน: ทีชL นบท
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานระหว่างแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาล
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะแพทย์ประจําบ้านในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน ทีมL แี พทย์ฉุกเฉิน
ปฏิบตั งิ านอยู่
๒. ติดตามอาจารย์ เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก (ถ้ามี) และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การ
เตรียมการนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๗. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูข้ องตนเองในบริบทของโรงพยาบาลในพืน: ทีL
ชนบท และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกและมีเจตคติทดLี ตี ่องานฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชน
รายวิ ชาเลือกเสรี ๐๕ วิ ทยาการบริ หารเวชกรรมฉุกเฉิ น (administrative emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะในการบริหารเวชกรรมฉุกเฉิน โดยการใช้หลักการการบริหารจัดการ เช่น การเชียน
แผน การจัดองค์กร การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดการความเสียL ง กระบวนการเชิงคุณภาพ การจัดการ
งบประมาณ ครุภณ
ั ฑ์ และบุคลากร ธรรมาภิบาลในการบริหาร นโยบายสาธารณสุข การเขียนโครงการ
การเขียนแผนปฏิบตั กิ าร การประเมินผล และการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนืLอง

หลักการและเหตุผล
ความรูท้ างเวชกรรมฉุกเฉินนัน: มิได้มเี พียงแค่การให้การดูแลรักษาผูเ้ จ็บป่ วยฉุกเฉินทีตL อ้ งการ
การบริบาลทางเวชกรรมฉุกเฉินแต่เพียงอย่างเดียว เนืLองจาก แพทย์ฉุกเฉินทีปL ฏิบตั งิ านในแผนกฉุกเฉิน
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มักได้รบั ความคาดหวังจากผูบ้ ริหารสถานพยาบาล ในงานทีเL กียL วข้องกับแผนกฉุกเฉินทุกประเภท แพทย์
ฉุกเฉินจึงจําเป็ นต้องมีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาทีเL กิดขึน: ในแผนกฉุกเฉิน ทัง: ปั ญหาทางเวชกรรม
และปั ญหาทีไL ม่ใช่ปัญหาทางเวชกรรม ทัง: ปั ญหาภายในแผนก ปั ญหาทีเL กิดขึน: ระหว่างแผนกและปั ญหาทีL
เกิดขึน: กับชุมชน หรือแม้กระทังปั
L ญหาเชิงระบบ รวมถึง ปั ญหาเชิงบริหาร เช่น การวางแผนยุทธศาสตร์
การจัดการความเสียL ง งบประมาณ การจัดการด้านครุภณ
ั ฑ์ งานด้านบุคลากร เป็ นต้น
การบริหารจัดการทางเวชกรรมฉุกเฉิน (Administrative emergency medicine) เป็ นองค์ความรูท้ Lี
เกียL วเนืLองกับ แนวคิดด้านบริหารทีเL กียL วข้องกับการบริบาลและการจัดการแผนกฉุกเฉินอย่างมีธรรมาภิ
บาล ตลอดจนองค์ความรูด้ า้ นนโยบายสาธารณสุขระดับประเทศและหน่วยงาน การวางแผนยุทธศาสตร์
การวางแผนปฏิบตั กิ าร กระบวนการทางงบประมาณ การจัดซือ: จัดจ้าง การเขียนโครงการ การนําแผนไป
ประยุกต์ใช้และดําเนินการ และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผน เพือL ให้การดําเนินงานในแผนก
ฉุกเฉินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนืLอง นอกจากนี: ยังเกียL วข้องกับกระบวนการ
เชิงคุณภาพ ความปลอดภัย กฎระเบียบทีเL กียL วข้อง ซึงL เป็ นส่วนทีสL าํ คัญนอกเหนือจากความรูด้ า้ นเวช
กรรมฉุกเฉินทัวไป
L
วัตถุประสงค์และเนืn อหา
๑. ความรู้ (Cognitive) เมือL เสร็จสิน: การฝึกอบรม ผูเ้ ข้าฝึกอบรมต้องสามารถอธิบายเกียL วกับ
๑.๑ ความรูท้ วไปเกี
ัL
ยL วกับการบริหารจัดการทางเวชกรรมฉุกเฉิน เช่น Organizational system
and policy of emergency care service, Facility categorization, Emergency department design,
Financial and logistic process, Emergency department system, Patient care process in ED,
Disaster and mass casualty management in ED
๑.๒ การเขียนประเมินศักยภาพของหน่วยงานและการเขียนแผนยุทธศาสตร์
๑.๓. ปั ญหา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนในการแก้ไขปั ญหาเชิงระบบ
๑.๔ การเขียนโครงการ
๑.๕ กระบวนการทางงบประมาณ การจัดซือ: จัดจ้างภาครัฐ
๑.๖ การประเมินผลการดําเนินงาน
๑.๗ กระบวนการเชิงคุณภาพ และความปลอดภัย
๑.๘ กฎหมายระเบียบทีเL กียL วข้องกับกระบวนการบริหาร
๒. ทักษะ (Psychomotor) เมือL เสร็จสิน: การฝึกอบรม ผูเ้ ข้าฝึกอบรมต้องมีทกั ษะเกียL วกับ
๒.๑ การประเมินศักยภาพของหน่วยงาน และเขียนแผนเชิงยุทธศาสตร์
๒.๒ การเขียนโครงการ
๒.๓ การนําเสนอและการนําแผนไปประยุกต์ใช้
๓. เจตคติ (Attitude) เมือL เสร็จสิน: การฝึกอบรม ผูเ้ ข้าฝึกอบรมต้อง
๓.๑ มีทศั นคติทดLี ตี ่อการเป็ นผูบ้ ริหาร การดําเนินงานเชิงคุณภาพ และความปลอดภัย
๓.๒ มีความรับผิดชอบต่องานทีไL ด้รบั มอบหมาย และมีความตรงต่อเวลา
๓.๓ มีความเป็ นผูน้ ํา และสามารถทํางานเป็ นทีม
๓.๔ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
๓.๕ มีความใฝ่ รู้ และศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนืLอง
วิ ธีการฝึ กอบรม
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๑. จัดให้แพทย์ประจําบ้านปฏิบตั งิ านร่วมกับอาจารย์แพทย์ฉุกเฉินทีมL หี น้าทีบL ริหาร สังเกตวิธกี าร
ดําเนินงานของอาจารย์ในการบริหารงาน รับผิดชอบงานทีอL าจารย์มอบหมาย อภิปรายเนื:อหาทีอL าจารย์
ถ่ายทอดให้ตามวัตถุประสงค์ และติดตามอาจารย์เข้าร่วมประชุมในบางการประชุมทีสL ามารถเข้าร่วมได้
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูข้ องตนเองในงานบริหารและสามารถ
ดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๐๖ เวชวิ จยั ฉุกเฉิ น (clinical research in emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะในการวิจยั ตามหลักการของระเบียบวิธวี จิ ยั การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั
เพือL นํามาใช้ประโยขน์ในการบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรูแ้ ละทักษะในการวิจยั ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการใช้วจิ ยั
๓. ฝึกฝนทักษะในการอ่านงานวิจยั อย่างมีวจิ ารณญาณ
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. หลักการทางวิจยั ทีเL กียL วข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๒. หลักการทํา Critical appraisal และการประยุกต์ใช้

วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในหน่วยระบาดวิทยา หรือหน่วยวิจยั
๒. ติดตามอาจารย์ประจําหน่วย เพือL ศึกษาและฝึกปฏิบตั กิ ารอ่านงานวิจยั ช่วยวิจยั
๓. พัฒนางานวิจยั ของตนเอง(ถ้ามี)
๔. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๕. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๖. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

๙๐

เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูก้ ารทํางานวิจยั และสามารถดําเนิน
การศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๐๗ เวชวิ ทยาการระบาดฉุกเฉิ น (epidemiological emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะในการจัดการภาวะฉุกเฉินโดยการใช้หลักการทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการควบคุมการระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ :าํ L ได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรูแ้ ละทักษะในการจัดการโรคระบาด ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการใช้หลักการทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการควบคุมการระบาด
ของโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ :าํ ได้อย่างถูกต้อง
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. หลักการทางระบาดวิทยาทีเL กียL วข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๒. หลักการในการควบคุมโรคระบาด โรคอุบตั ใิ หม่ โรคอุบตั ซิ ้
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในกรมควบคุมโรคหรือหน่วยงานทีมL คี วามชํานาญในการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ทางระบาดวิทยาใช้ในกระบวนการควบคุมการระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ :าํ เช่น สถาบันบําราษนราดูร
๒. ติดตามอาจารย์ประจําหน่วย เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการศึกษาทางระบาดวิทยาด้าน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๖. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูก้ ารใช้หลักการทางระบาดวิทยามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการควบคุมการระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ :าํ ได้อย่างถูกต้องของตนเอง และ
สามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๐๘ เวชศาสตร์ฉุกเฉิ นการกีฬา (sport emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา

๙๑

ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินทีเL กียL วข้องการการกีฬา
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบริบททีเL กียL วข้องกับกีฬา
๓. มีทกั ษะในการสือL สารประสาน
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ในบริบททีเL กียL วข้องกับกีฬา เช่น โรคทีเL กิดจากกีฬา หรือการบาดเจ็บจากกีฬา
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในบริบททีเL กียL วข้องกับกีฬา เช่น การตรวจ
วินิจฉัย การตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีมL คี วามจําเป็ น การให้การดูแลรักษาและปฐม
พยาบาลเบือ: งต้น และ การจัดการภาวะฉุกเฉินในบริบททีเL กียL วข้องกับกีฬา
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงาน

วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะแพทย์ประจําบ้านในแผนกฉุกเฉินทีมL อี าจารย์ปฏิบตั งิ านในบริบททีเL กียL วข้อง
กับกีฬา
๒. ติดตามอาจารย์ เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก (ถ้ามี) และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การ
เตรียมการนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๗. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูข้ องตนเองในบริบททีเL กียL วข้องกับกีฬา
และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๐๙ เวชศาสตร์การคลังเลือดฉุกเฉิ น (blood transfusion emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา

๙๒

ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินทีเL กียL วข้องกับคลังเลือด การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด รวมถึงภาระ
ภาวะแทรกซ้อน
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉินในการให้
เลือด โรคและปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบริบททีเL กียL วข้องทีเL กียL วข้องกับ
คลังเลือด การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด รวมถึงภาระภาวะแทรกซ้อน
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ทีเL กียL วข้องกับคลังเลือด การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด รวมถึงภาระ
ภาวะแทรกซ้อน
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในบริบททีเL กียL วข้องกับคลังเลือด การให้
เลือดและส่วนประกอบของเลือด รวมถึงภาระภาวะแทรกซ้อน
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะแพทย์ประจําบ้านในคลังเลือด
๒. ติดตามอาจารย์ เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก (ถ้ามี) และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การ
เตรียมการนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๗. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูข้ องตนเองในบริบททีเL กียL วข้องกับคลัง
เลือดของตนเอง และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๑๐ เวชศาสตร์ฉุกเฉิ นการทหาร (military emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการ โรคและปั ญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินทีL
เกียL วกับการทหารและยุทธการ
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒)

๙๓

๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบริบททีเL กียL วกับการทหารและ
ยุทธการ
๓. มีทกั ษะในการสือL สารประสานทางยุทธการ
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ในบริบททีเL กียL วกับการทหารและยุทธการ เช่น การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในระหว่างการ
ยิงต่อสู้ บาดแผลจากอาวุธปื น และระเบิด การจัดการเรือL งความปลอดภัย เช่น สืบค้นและเผ้าระวังจากวัสดุ
ระเบิด
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในบริบททีเL กียL วกับการทหารและยุทธการ
เช่น การตรวจวินิจฉัย การตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีมL คี วามจําเป็ น การให้การดูแล
รักษาและปฐมพยาบาลเบือ: งต้น และ การจัดการภาวะฉุกเฉิน
๓. ทักษะในการสือL สารประสานงานทางยุทธการ
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะแพทย์ประจําบ้านในแผนกฉุกเฉินทีมL อี าจารย์ปฏิบตั งิ านในบริบททาง
การทหารและยุทธการ
๒. ติดตามอาจารย์ เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก (ถ้ามี) และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การ
เตรียมการนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๗. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูข้ องตนเองในบริบททีเL กียL วข้องกับ
การทหารและยุทธการ และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๑๑ เวชศาสตร์การอาชีพและสิA งแวดล้อมฉุกเฉิ น (occupational & environment
emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการ โรคและปั ญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินทีL
เกียL วกับอาชีวเวชศาสตร์และโรคจากสิงL แวดล้อม
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับอาชีวเวชศาสตร์และ
โรคจากสิงL แวดล้อม โรคและปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒)

๙๔

๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบริบททีเL กียL วกับอาชีวเวชศาสตร์
และโรคจากสิงL แวดล้อม
๓. มีทกั ษะในการสือL สารประสานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และโรคจากสิงL แวดล้อม
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. โรคและปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ในบริบททีเL กียL วกับอาชีวเวชศาสตร์และโรคจากสิงL แวดล้อม เช่น โรคจากการ
ทํางาน โรคทีเL กิดจากสิงL แวดล้อม กฎหมายทีเL กียL วข้องกับการทํางาน
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในบริบททีเL กียL วกับอาชีวเวชศาสตร์และโรค
จากสิงL แวดล้อมเช่น การตรวจวินิจฉัย การตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีมL คี วามจําเป็ น การ
ให้การดูแลรักษาและปฐมพยาบาลเบือ: งต้น และ การจัดการภาวะฉุกเฉิน
๓. มีทกั ษะในการสือL สารประสานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และโรคจากสิงL แวดล้อม
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะแพทย์ประจําบ้านในแผนกฉุกเฉินทีมL อี าจารย์ปฏิบตั งิ านในบริบททีเL กียL วกับ
อาชีวเวขศาสตร์และโรคจากสิงL แวดล้อม
๒. ติดตามอาจารย์ เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก (ถ้ามี) และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การ
เตรียมการนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูข้ องตนเองในบริบททีเL กียL วกับอาชีวเวช
ศาสตร์และโรคจากสิงL แวดล้อม และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิ นนันทนาการและการผจญภัย (recreation & wilderness
emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการ โรคและปั ญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินทีL
เกียL วกับเวชศาสตร์ฉุกเฉินนันทนาการและการผจญภัย
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับทีเL กียL วกับเวชศาสตร์
ฉุกเฉินนันทนาการและการผจญภัย โรคและปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบริบททีเL กียL วกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นันทนาการและการผจญภัย

๙๕

เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. ทฤษฎีฟิสกิ ส์ทเLี กียL วข้องกับสถานทีอL นั ตราย เช่น แรงกดอากาศสูงหรือตํLามาก พืน: ทีทL มLี ี
อุณหภูมแิ ละความชืนL สัมพัทธ์สงู หรือตํLามาก สภาวะแวดล้อมทีเL ป็ นพิษต่อร่างกาย และผลทางพยาธิสรีระ
วิทยาต่อร่างกายมนุษย์
๒. โรคและปั ญหาตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ในบริบททีเL กียL วกับเวชศาสตร์ฉุกเฉินนันทนาการและการผจญภัย เช่น โรคจาก
สัตว์รา้ ยและสัตว์มพี ษิ โรคจากการเดินป่ าดิบชืน: โรคจากการเดินทางในทะเลทราบ โรคจากการเดินทาง
ขึน: ทีสL งู โรคจากการเดินทางไปขัว: โลก
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในบริบททีเL กียL วกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นันทนาการและการผจญภัย เช่น การตรวจวินิจฉัย การตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีมL ี
ความจําเป็ น การให้การดูแลรักษาและปฐมพยาบาลเบือ: งต้น และ การจัดการภาวะฉุกเฉิน
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะแพทย์ประจําบ้านในแผนกฉุกเฉินทีมL อี าจารย์ปฏิบตั งิ านในบริบททีเL กียL วกับ
เวชศาสตร์ฉุกเฉินนันทนาการและการผจญภัย
๒. ติดตามอาจารย์ เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก (ถ้ามี) และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การ
เตรียมการนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ นปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูข้ องตนเองในบริบททีเL กียL วกับเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินนันทนาการและการผจญภัย และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๑๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉิ นผูส้ งู อายุ (geriatric emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้ งู อายุ การตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉิน มีความ
เข้าใจในงานด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินผูส้ งู อายุ
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้ งู อายุ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้ งู อายุ
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้ งู อายุทเLี กียL วข้อง
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา

๙๖

๑. โรคและปั ญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้ งู อายุ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจํา
บ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้ งู อายุ เช่น การตรวจวินิจฉัย การ
ตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีมL คี วามจําเป็ น การให้การดูแลรักษา การจําหน่ายผูป้ ่ วยออก
จากแผนกฉุกเฉิน และ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้ งู อายุ การจัดการสถานพัก
คนชรา นโยบายทีเL กียL วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยในยุดสังคมผูส้ งู วัย
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะแพทย์ประจําบ้านในแผนกฉุกเฉินทีมL อี าจารย์ปฏิบตั งิ านในบริบททีเL กียL วข้อง
กับเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้ งู อายุ
๒. ติดตามอาจารย์ เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก (ถ้ามี) และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การ
เตรียมการนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
๑. มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้ งู อายุของตนเอง และ
สามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
๒. มีทกั ษะทางคลินิกและมีเจตคติทดLี ตี ่องานด้านเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้ งู อายุ

รายวิ ชาเลือกเสรี ๑๔ เวชศาสตร์ฉุกเฉิ นระหว่างประเทศ (global international emergency
medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะในการจัดการระบบ การสร้างและให้ความเห็นเขิงนโยบายเกียL วกับการพัฒนาและ
ริเริมL งานด้านเวชกรรมฉุกเฉินในประเทศทียL งั ไม่มกี ารพัฒนางานด้านเวชกรรมฉุกเฉิน รวมถึงการศึกษา
บริบทของประเทศต่างๆในการริเริมL นํางานด้านเวชกรรมฉุกเฉินเข้าไปในประเทศ เพือL ให้ผปู้ ่ วยฉุกเฉินทัวL
โลกได้รบั การบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินทีไL ด้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรูแ้ ละทักษะในการจัดการและบริหารระบบ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา

๙๗

ประเทศ

๑. หลักการสร้างและให้ความเห็นเชิงนโยบาย
๒. การพัฒนาและริเริมL งานด้านเวชกรรมฉุกเฉินในต่างประเทศ
๓. กระบวนการศึกษาบริบทของประเทศต่างๆในการริเริมL งานด้านเวชกรรมฉุกเฉินเข้าไปใน

วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานหรือสถาบันทีมL กี ารฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ
๒. ติดตามอาจารย์ประจําหน่วย เพือL ศึกษาและสังเกตงานด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ
ของตนเอง และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม

รายวิ ชาเลือกเสรี ๑๕ เวชศาสตร์ฉุกเฉิ นแรงกดดันอากาศสูง (hyperbaric emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง การตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉิน
มีความเข้าใจในงานด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหัตถการทีเL กียL วกับภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปั ญหาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง รวมถึงโรคทีเL กิดจากการดํานํ:า อัตราจากสัตว์มพี ษิ ใน
ทะเล ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒)
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกเวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการภาวะฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูงทีเL กียL วข้อง
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. ทฤษฎีฟิสกิ ส์ทเLี กียL วข้องกับแรงกดอากาศสูง และผลทางพยาธิสรีระวิทยาต่อร่างกายมนุษย์
๒. โรคและปั ญหาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง รวมถึงโรคทีเL กิดจากการดํานํ:า อัตรา
จากสัตว์มพี ษิ ในทะเล ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒)

๙๘

๓. ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง เช่น การตรวจวินิจฉัย
การตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีมL คี วามจําเป็ น การให้การดูแลรักษา การจําหน่ายผูป้ ่ วย
และ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางเวชกรรมฉุกเฉินเวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง รวมถึงโรคทีเL กิด
จากการดํานํ:า อัตราจากสัตว์มพี ษิ ในทะเล
๔. ทักษะการให้การรักษาด้วยเครือL งกําเนิดแรงกดอากาศสูง (Hyperbaric chamber) ข้อบ่งชี: ข้อ
บ่งห้าม และประโยชน์จากการใช้เครือL งมือดังกล่าว
๕. การสือL สารและประสานงานกรณีลาํ เลียงผูป้ ่ วยเพือL รับบริการด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกด
อากาศสูง
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะแพทย์ประจําบ้านในแผนกฉุกเฉินทีมL อี าจารย์ปฏิบตั งิ านในบริบททีเL กียL วข้อง
กับเวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูงและโรคจากการดํานํ:า
๒. ติดตามอาจารย์ เพือL ศึกษาและสังเกตการกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยและร่วมอภิปรายผูป้ ่ วย
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก (ถ้ามี) และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การ
เตรียมการนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นเวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศ
สูงของตนเอง และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๑๖ เวชศาสตร์ฉุกเฉิ นศึกษา (educational emergency medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะในการจัดการระบบแพทยศาสตร์ศกึ ษาด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินทัง: ในระดับก่อนแล
หลังปริญญา รวมถึงการศึกษาและฝึกอบรมระยะสัน: แก่ประชาชนทัวไป
L และบุคลากรทางการแพทย์
ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรูแ้ ละทักษะในการจัดการและบริหารระบบ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. หลักการเบือ: งต้นด้านแพทยศาสตร์ศกึ ษา ทัง: ในระดับก่อนแลหลังปริญญา ถึงการศึกษาและ
ฝึกอบรมระยะสัน:

๙๙

๒. การดําเนินงานด้านแพทยศาสตร์ศกึ ษา เช่น
ก. การวางแผนหลักสูตร และการเขียนหลักสูตร(Curriculum planning)
ข. การจัดรายวิชา (Course syllabus)
ค. การเรียนการสอน (Teaching and instruction)
ง. การประเมินผลการเรียนการสอน (Assessment)
จ. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานหรือสถาบันทีมL กี ารฝึกอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาหรือมีการจัด
การศึกษาฝึกอบรม
๒. ติดตามอาจารย์ประจําหน่วย เพือL ศึกษาและสังเกตงานด้านการศึกษา
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นการศึกษาของตนเอง และสามารถ
ดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๑๗ เวชศาสตร์ภยั พิ บตั ิ และกลุ่มชน (disaster and mass gathering emergency
medicine)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะในการจัดการระบบ เกียL วกับการจัดการด้านเวชศาสตร์ภยั พิบตั แิ ละกลุม่ ชน
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรูแ้ ละทักษะในการจัดการและบริหารระบบด้านเวชศาสตร์ภยั พิบตั แิ ละกลุม่ ชน ตาม
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. หลักการด้านเวชศาสตร์ภยั พิบตั แิ ละกลุม่ ชน
๒. การจัดการภัยพิบตั ิ
ก. การวางแผนการจัดการภัยพิบตั ิ (Planning)
ข. การป้ องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิ (Prevention and Mitigation)
ค. การตอบโต้ภยั พิบตั ิ (Response) ทัง: ในช่วงฉับพลัน ช่วงกึงL ฉับพลัน และหลังเกิดภัย
พิบตั ิ
ง. การฟื: นฟูสภาพ (Recovery)
จ. การทบทวนการจัดการ (Evaluation)

๑๐๐

๓. หลักการของระบบบัญชาการในระหว่างเกิดเหตุ (Incident command system)
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานหรือสถาบันทีมL กี ารฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ภยั พิบตั แิ ละกลุม่ ชน
๒. ติดตามอาจารย์ประจําหน่วย เพือL ศึกษาและสังเกตงานด้านเวชศาสตร์ภยั พิบตั แิ ละกลุม่ ชน
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นเวชศาสตร์ภยั พิบตั แิ ละกลุม่ ชนของ
ตนเอง และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม
รายวิ ชาเลือกเสรี ๑๘ เวชสารสนเทศฉุกเฉิ น (emergency medical informatics)
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบเวชสารสนเทศทีเL กียL วข้องกับงานด้านเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน ในบริบทของโลกในยุคดิจติ อล และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analysis)
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรูแ้ ละทักษะในการจัดการและบริหารระบบ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)
เนืn อหาขันn ตําA ของรายวิ ชา
๑. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ในบริบทของงานด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๓. หลักการการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (◌ฺBig data analysis)
วิ ธีการฝึ กอบรม
๑. ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานหรือสถาบันทีมL กี ารฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
๒. ติดตามอาจารย์ประจําหน่วย เพือL ศึกษาและสังเกตงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การแพทย์
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก(ถ้ามี) และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การ
เตรียมการนําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ

๑๐๑

๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั
มีความรู้ และตระหนักถึงช่องว่างของความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การแพทย์ของตนเอง และสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม

รายวิชาทีAสถาบันสมทบ

รายวิ ชา สถาบันสมทบร่วมการฝึ กอบรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาล
สระบุรี
คําจํากัดความของรายวิ ชา
ความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษา และระบบบริหารจัดการด้านแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
การตัดสินใจทางคลินิกและการอํานวยการสังการการบริ
L
การการแพทย์ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ขนั n ตําA ของรายวิ ชา
๑. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน
๒. ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางคลินิกการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินและวิกฤติดว้ ยตนเอง
๓. เรียนรูก้ ระบวนการจัดการห้องฉุกเฉินและอํานวยการศูนย์สงการการบริ
ัL
การการแพทย์ฉุกเฉิน
วิ ธีการฝึ กอบรม
ชัน: ปี ทLี 1
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน โดยมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในการรักษา
๒. ช่วยในการแนะนําและเป็ นผูช้ ว่ ยอาจารย์ให้กบั แพทย์เพิมL พูนทักษะและนักเรียนแพทย์ ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
ชัน: ปี ทLี 2
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะทีมดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินหรือผูป้ ่ วยวิกฤติในหอผูป้ ่ วยวิกฤติ โดย
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในการรักษาและสามารถดําเนินการได้ดว้ ยตนเองในผูป้ ่ วยทีมL คี วามซับซ้อนไม่
มาก
๒. ช่วยในการแนะนําและเป็ นผูช้ ว่ ยอาจารย์ให้กบั แพทย์เพิมL พูนทักษะและนักเรียนแพทย์ ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน

๑๐๒

๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
ชัน: ปี ทLี 3
๑. ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าทีมดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน มีการตัดสินใจในการรักษาและ
สามารถดําเนินการได้ดว้ ยตนเองในผูป้ ่ วยทีมL คี วามซับซ้อนมากและเป็ นแพทย์อาํ นวยการของศุนย์สงการ
ัL
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๒. ช่วยในการแนะนําและเป็ นผูช้ ว่ ยอาจารย์ให้กบั แพทย์เพิมL พูนทักษะและนักเรียนแพทย์ ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําแผนก และรับผิดชอบงานทีไL ด้รบั มอบหมาย เช่น การเตรียมการ
นําเสนอรายงานผูป้ ่ วย การนําเสนอหัวข้อวิชาการทีตL นเองสนใจ
๔. เขียนรายงานทบทวนการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือL พิจารณากระบวนการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั งิ านต่อไป
๕. ศึกษาค้นความความรูท้ ตLี นเองสนใจด้วยตนเอง
วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินการฝึกปฏิบตั งิ านทัง: เรือL งเวลาปฏิบตั งิ านและเจตคติโดยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การประเมิ น ปฏิบตั งิ านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การประเมินด้านความรู้ การปฏิบตั ิ และพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีขน:ึ ไป
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านหัตถการทีสL าํ คัญและเจตคติในการดูแลผูป้ ่ วย
ฉุกเฉิน พร้อมยังสามารถดําเนินการศึกษาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม

สถานทีAปฏิบตั ิ งานทีAแนะนํา
รายวิ ชาบังคับตามหลักสูตร
รายวิชา

สถาบัน

๑๐๓

เวชบําบัดวิกฤติทางอายุรกรรม (intensive care in internal
medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

เวชบําบัดวิกฤติทางศัลยกรรม (intensive care in surgery)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

เวชบําบัดวิกฤตทางกุมารเวชกรรม (intensive care in pediatric)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

เวชบําบัดวิกฤติทางกุมารเวชทารกแรกเกิด (Neonatal intensive
care)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

การปฏิบตั กิ ารสังการการแพทย์
L
ฉุกเฉิน (EMS medical
commander)

ศูนย์กชู้ พี พระมงกุฎเกล้า รพ.รร.๖
โรงพยาบาลสระบุร ี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลศิรริ าช (อ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธุ)์
โรงพยาบาลวชิระ (อ.นพ.จีรกิติ © เฮงรัสมี)
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลชลบุร ี
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

การปฏิบตั กิ ารอํานวยการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS medical
director)

๓. รายวิ ชาบังคับเลือก (Selective)
รายวิชา

สถาบัน

(๑) อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน (internal emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๒) ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน (Surgical emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

๑๐๔

(๓) สูตศิ าสตร์และนรีเวชฉุกเฉิน (obstetrics & gynecological
emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๔) กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (pediatric emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๕) ออร์โธปิ ดกิ ส์ฉุกเฉิน (orthopedics emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๖) วิสญ
ั ญีวทิ ยาฉุกเฉิน (anesthesiological emergency
medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๗) จักษุวทิ ยาฉุกเฉิน (ophthalmological emergency medicine) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ
(๘) โสต นาสิก และลาริงซ์วทิ ยาฉุกเฉิน (otolaryngological
emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๙) จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (psychiatric emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
โรงพยาบาลจิตเวชต่างๆของกรมการแพทย์

(๑๐) นิตเิ วชศาสตร์ฉุกเฉิน (clinical forensic & legal emergency โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
medicine)
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ
(๑๑) ภาพวินิจฉัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (diagnostic body imaging
emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ
ภาควิชารังสีวนิ ิจฉัย โรงพยาบาลรามาธิบดี (หน่วนรังสี
วิทยาฉุกเฉิน)

(๑๒) เวชศาสตร์การบาดเจ็บฉุกเฉิน (traumatic emergency
medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลขอนแก่น (ศูนย์อุบตั เิ หตุและวิกฤติบาํ บัด)
โรงพยาบาลชลบุร ี (อ.นพ.สมประสงค์ ทองมีส)ี
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๑๓) เวชศาสตร์ฉุกเฉินหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular
emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๑๔) เวชประสาทวิทยาฉุกเฉิน (neurological emergency
medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๑๕) เวชเภสัชวิทยา และพิษวิทยาฉุกเฉิน (emergency
pharmacology and toxicology)

ศูนย์เวชพิษวิทยา โรงพยาบาลศิรริ าช
ศูนย์เวชพิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

๑๐๕

รายวิ ชาเลือกเสรี (Elective)
รายวิชา

สถาบัน

(๑) วิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ (aero-medical
transport)

คณะแพทยศาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์
ศูนย์รบั ส่งต่อผูป้ ่ วยโรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS)

(๒) วิทยาการควบคุมความเจ็บป่ วยฉุกเฉิน (emergency illness
and injury control)

โรงพยาบาลขอนแก่น (ศูนย์อุบตั เิ หตุและวิกฤติบาํ บัด)
TEA unit โรงพยาบาลชลบุร ี (อ.นพ.สมประสงค์ ทองมีส)ี

(๓) วิทยาการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉิน (public health
emergency medicine)

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

(๔) วิทยาการจัดการแพทย์ฉุกเฉินในพืน: ทีทL รุ กันดาร (frontier
area emergency medical management)

โรงพยาบาลชุมชนทีมL แี พทย์ฉุกเฉินปฏิบตั งิ าน เช่น
โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

(๕) วิทยาการบริหารเวชกรรมฉุกเฉิน (administrative
emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ศูนย์แพทย์ภยั พิบตั แิ ละฉุกเฉินเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์

(๖) เวชวิจยั ฉุกเฉิน (clinical research in emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คลินิกวิจยั ของโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๗) เวชวิทยาการระบาดฉุกเฉิน (epidemiological medicine)

หน่วยระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(๘) เวชศาสตร์ฉุกเฉินการกีฬา (sport emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๙) เวชศาสตร์การคลังเลือดฉุกเฉิน (blood transfusion
emergency medicine)

คลังเลือด หรือหน่วยโลหิตวิทยาของโรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ต่างๆทีสL นใจ

(๑๐) เวชศาสตร์ฉุกเฉินการทหาร (military emergency
medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิL นเกล้า
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

(๑๑) เวชศาสตร์การอาชีพและสิงL แวดล้อมฉุกเฉิน (occupational
& environment emergency medicine)

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

(๑๒) เวชศาสตร์ฉุกเฉินนันทนาการและการผจญภัย (recreation
& wilderness emergency medicine)

ยังไม่มสี ถาบันทีฝL ึกอบรมด้านนี:ในประเทศไทย

(๑๓) เวชศาสตร์ฉุกเฉินผูส้ งู อายุ (geriatric emergency
medicine)

โรงพยาบาลวชิระ (อ.พญ. จิราภรณ์ ศรีออ่ น)

๑๐๖

(๑๔) เวชศาสตร์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ (global international
emergency medicine)

ยังไม่มสี ถาบันทีฝL ึกอบรมด้านนี:ในประเทศไทย

(๑๕) เวชศาสตร์ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง (hyperbaric
emergency medicine)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิL นเกล้า

(๑๖) เวชศาสตร์ฉุกเฉินศึกษา (educational emergency
medicine)

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆทีสL นใจ

(๑๗) เวชศาสตร์ภยั พิบตั แิ ละกลุม่ ชน (disaster and mass
gathering emergency medicine)

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
(อ.นพ. ประสิทธิ © วุฒสิ ทุ ธิเมธาวี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(อ.พญ.ปิ ยธิดา กัลยาณมิตร)
ศูนย์แพทย์ภยั พิบตั แิ ละฉุกเฉินเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์

(๑๘) เวชสารสนเทศฉุกเฉิน (emergency medical informatics)

ยังไม่มสี ถาบันทีฝL ึกอบรมด้านนี:ในประเทศไทย

๑๐๗

ภาคผนวก ๒
แบบบันทึกการอุทธรณ์
กองอุบตั เิ หตุและเวชกรรฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที…
L …………………………………………………………………..
เรือL ง ขออุทธรณ์ 1 ผลการคัดเลือก 1 ผลการพิจารณาความผิด 1 ผลการประเมิน 1 ผล
การเลือL นระดับชัน:
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า
ข้าพเจ้า นพ./พญ. ……………………………………………………………ผูส้ มัคร/แพทย์ประจําบ้าน
ระดับชัน: ปี ทLี ………..
ได้รบั ทราบผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมือL วันที…
L ……………………………………….โดยระบุวา่ ข้าพเจ้า
⃞ ไม่ผา่ นการคัดเลือก ⃞ มีความผิด ⃞ ไม่ผา่ นการประเมิน ⃞ ไม่ได้เลือL นระดับชัน:
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าว โดยมีขอ้ สงสัย ดังต่อไปนี:
1. ………………………………………………………… …………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
ทัง: นี: ขอให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านฯ ชีแ: จงข้อสงสัยและดําเนินการตาม
ขัน: ตอนการอุทธรณ์ต่อไปด้วย
จึงเรียนมาเพือL โปรดทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือL
(
)
ผูข้ ออุทธรณ์
สําหรับเจ้าหน้ าทีA
รับเรืAองอุทธรณ์ วันทีA………………………………เวลา…………...น.
ชีnแจงข้อสงสัย วันทีA………………………………เวลา…………...น.
ขออุทธรณ์ครังn ทีA 1
แจ้งผลการอุทธรณ์ ครังn ทีA 1 วันทีA………………………………เวลา…………...น.
ขออุทธรณ์ครังn ทีA 2
แจ้งผลการอุทธรณ์ ครังn ทีA 2 วันทีA………………………………เวลา…………...น.
เจ้าหน้ าทีAรบั แจ้ง………………………………..

ผลการอุทธรณ์

q ยอมรับผล

q ไม่ยอมรับผล

q ยอมรับผล q ไม่ยอมรับผล

๑๐๘

ตำราภาษาไทย

ภาคผนวก ๓
ตํารามาตรฐานและหนังสือแนะนํา
ชื่อหนังสือ

Essential Procedure for Emergency Resuscitation

Edition

ผู[แต@ง/บรรณาธิการ

1st

วฉท.

เอกสารการประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทย)ฉุกเฉินแหCงประเทศ
ไทย
เอกสารประกอบการประชุม First Hour in Emergency
Room

วฉท.
คณะแพทยศาสตร) ศิริราช
พยาบาล

ตำราภาษาต@างประเทศ
ชื่อหนังสือ

Edition

ผู[แต@ง/
บรรณาธิการ

Tintinalli’s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide

8th

Judith E.
Tintinalli

Rosen’s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice

9th

Ron Walls

Roberts and Hedges Clinical Procedures in Emergency Medicine

6th

James R.
Roberts

Emergency Medicine Procedures

2nd

Eric F.
Reichman

Advanced Trauma Life Support

9th

ATLS

The Atlas of Emergency Medicine

4th

Kevin J.
Knoop

Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2017

๑๐๙

Principles of EMS System

3rd

ACEP

Koenig and Schultz’s Disaster Medicine Comprehensive Principles
and Practice

2nd

Kristi L. Koenig

Emergency Department Resuscitation of the Critically Ill

1st

Michael E
Winters

Fleisher & Ludwig's Textbook of Pediatric Emergency Medicine

7th

Richard G
Bachur

APLS: The Pediatric Emergency Medicine Resource

5th

AAP/ACEP

Wounds and Lacerations: Emergency Care and Closure

4th

Alexander T.
Trott

Minor Emergencies

3rd

Philip
Buttaravoli

Manual of Emergency Airway Management

4th

Ron Walls

Simon’s Emergency Orthopedics

7th

Scott C.
Sherman

Electrocardiography in Emergency Medicine

1st

Amal Mattu

Electrocardiography in Emergency Physicians 1,2

1st

Amal Mattu

Ma and Mateer's Emergency Ultrasound

3rd

O. John Ma

Emergency Medicine Decision Making: Critical Issues in Chaotic
Environments: Critical Choices in Chaotic Environments

1st

Scott Weingart

Goldfrank's Toxicologic Emergencies

10th

Robert S.
Hoffman

Poisoning and Drug Overdose

7th

Kent R. Olson

๑๑๐

ข[อมูลออนไลน`
๑. 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation
and Emergency Cardiovascular Care. รวมถึง Pediatric Advanced Life Support
Available on URL [http://circ.ahajournals.org/content/132/18_suppl_2]
๒. American College of Emergency Physicians (ACEP) Clinical Topics
American College of Emergency Physicians (ACEP) Practice Managements
Available on URL : http://www.acep.org
๓. Emergency Medical Service System Articles
Available on URL : https://www.ems.gov
๔. Institute for Emergency medical education
Available on URL : http://www.ifeme.com
๕. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Emergency Response
Available on URL : https://www.atsdr.cdc.gov
วารสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

New England Journal of Medicines (NEJM)
Journal of the American Medical Association (JAMA)
British Medical Journal (BMJ)
Annals of Emergency Medicine
Emergency Medicine Journal
Journal of Emergency Medicine
Academic Emergency Medicine
American Journal of Emergency Medicine
Emergency medicine clinic of North America

๑๑๑

ภาคผนวก ๔

ตารางแสดงรายชืAออาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
ลําดับ
๑

๒

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ปี ทีAได้รบั
คุณวุฒิ
วุฒิบตั ร/อนุมตั ิ
บัตร
พลตรี ดาบศักดิ © กองสมุทร
๒๕๔๙
วว.เวชปฏิบตั ทิ วไป
ัL
อว.เวชศาสตร์
ครอบครัว
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พลตรี หญิง อัญชลี เบีย: วไข่มขุ ๒๕๔๙
วว.กุมารเวชศาสตร์
วว.อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์ประสาทวิทยา
อว.เวชศาสตร์
ครอบครัว
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พันเอก สุทธิสณ
ั ห์ จันทร์ขจร
๒๕๔๙
วว.ศัลยศาสตร์
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พันเอก นิติ เมธีศริ วิ ฒ
ั น์
๒๕๔๙
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พันเอก สุธี อินทรชาติ
๒๕๕๐
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พันโท วรอัต ทวีลาภ
๒๕๔๙
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พันโท กิตศิ กั ดิ © แสนประเสริฐ ๒๕๕๐
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว.อนุสาขาเวชเภสัช
วิทยาและพิษวิทยา
พันโท ปณิธาน กวางวโรภาส ๒๕๔๙
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พันโท อนันต์ เล้าชินทอง
๒๕๕๓
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พันโทหญิง วรณิสร์ อมรทรงชัย ๒๕๔๙
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พันโท ธนานันต์ อิศรางกูร ณ ๒๕๕๖
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อยุธยา
พันตรีหญิง ปิ ยธิดา
๒๕๕๓
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
กัลยาณมิตร
ร.อ.หญิง ธันยพร ตัง: ตรงจิตร ๒๕๖๑
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ชืAอ – สกุล

สถานะการฝึ กอบรม
เต็มเวลา

เต็มเวลา

เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา
เต็มเวลา

๑๑๒

รายนามอาจารย์ทีAปรึกษาของแพทย์ประจําบ้านและหมายเลขติ ดต่อ
ลําดับ

ยศ-ชืAอ-สกุล

๑.

พล.ต.ดาบศักดิ ©

กองสมุทร

๒.

พล.ต.หญิง อัญชลี

เบีย: วไข่มขุ

๓.

พล.ต.คเชนทร์

ปิL นสุวรรณ

๔.

พ.อ.ประเจษฎ์

เรืองกาญจนเศรษฐ์

หมายเลข
คุณวุฒิ
โทรศัพท์
๐๘๙-๒๒๒-๙๘๗๗ วว.เวชศาสตร์ปฏิบตั ทิ วไป
ัL
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๐๘๖-๕๓๔-๐๒๒๐ วว.กุมารเวชศาสตร์
อ.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อ.ว.กุมารเวชศาสตร์ สาขา ประสาทวิทยา
อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว
๐๘๑-๘๓๙-๐๔๗๐ วว.ศัลยศาสตร์ทวไป
ัL
๐๘๑-๓๑๑-๗๘๑๕ อว.อายุรศาสตร์
อว.อายุรศาสตร์โรคไต

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

พ.อ.ภาสกร
พ.อ.เสกสรรค์
พ.อ.หญิง อุษา
พ.อ.อารัญ
พ.อ.ณัฐ

วิราวรรณ
ชายทวีป
ตันติแพทยางกูร
สวัสดิพงษ์
ไกรโรจนานันท์

๐๘๑-๔๐๖-๔๙๙๔
๐๘๔-๖๔๙-๒๐๕๔
๐๘๕-๑๔๐-๗๗๕๗
๐๘๑-๘๑๐-๔๐๙๕
๐๘๑-๗๕๐-๑๕๒๔

๑๐.

พ.อ.วันชาติ

นําประเสริฐชัย

๐๘๖-๗๗๗-๙๗๕๕

๑๑.

พ.อ.ยศวีร์

วงศ์เจริญ

๐๘๑-๙๓๔-๒๘๘๙

๑๒.

พ.อ.สุทธิสณ
ั ห์

จันทร์ขจร

๐๘๑-๕๐๑-๐๐๕๐

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

พ.อ.วันปรีดี
พ.อ.สุธี
พ.อ.สุขมุ
พ.อ.นิติ

ตันเสนีย์
อินทรชาติ
ทัศนชัยกุล
เมธีศริ วิ ฒ
ั น์

๐๘๑-๘๐๖-๑๖๖๘
๐๙๕-๒๔๔-๑๖๖๙
๐๙๑-๘๔๖-๘๔๒๗
๐๘๔-๕๔๙-๙๑๐๐

๑๗.

พ.ท.วรอัต

ทวีลาภ

๐๘๑-๘๙๙-๖๙๔๕

๑๘.

พ.ท.กิตศิ กั ดิ ©

แสนประเสริฐ

๐๘๑-๖๘๙-๑๒๙๐

๑๙.

พ.ท.ปณิธาน

กวางวโรภาส

๐๘๑-๖๘๕-๓๘๒๐

Diplomate, American Board of Internal Medicine
Diplomate, American Board of Nephrology

วว.ประสาทศัลยศาสตร์
วว.นิตเิ วชศาสตร์
วว.กุมารเวชศาสตร์
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดกิ ส์
วว.ศัลยศาสตร์ทวไป
ัL
อว.ศัลยศาสตร์อุบตั เิ หตุ
ว.ว.อายุรศาสตร์
ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
วว. อายุรศาสตร์
วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
วว.ศัลยศาสตร์ทวไป
ัL
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว.ศัลยศาสตร์ทวไป
ัL
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Master degree of clinical epidermology
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Visiting scholar fellowship of simulation
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว.พิษวิทยา
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

๑๑๓

๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

พ.ท.อนันต์
พ.ท.ธํารงรัตน์
พ.ท.หญิง วรณิสร์
พ.ท. ธนานันต์
พ.ต.พิชญ์กติ ก์
พ.ต.หญิง ปิ ยธิดา

เล้าชินทอง
๐๘๙-๑๕๔-๔๓๘๔
ดิษฐ์แย้ม
๐๘๑-๙๐๑-๘๙๔๐
อมรทรงชัย
๐๘๐-๒๒๖-๘๘๘๘
อิศรางกูร ณ อยุธยา ๐๘๑-๖๒๑-๒๖๖๑
เก้าเอีย: น
๐๘๖-๓๗๐-๑๑๑๑
กัลยาณมิตร
๐๘๑-๒๙๘-๒๒๒๒

๒๖.

ร.อ.หญิง ธันยพร

ตัง: ตรงจิตร

๐๘๔-๖๕๒-๕๓๓๖

Visiting scholar fellowship of simulation
based education and disaster management
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว.นิตเิ วชศาสตร์
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วว.นิตเิ วชศาสตร์
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Fellowship of Diaster Medicine
and intensive/critical care medicine
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

๑๑๔

