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คํานํา 

 

โรงพยาบาลขอนแก�น เป�นโรงพยาบาลศูนย�ระดับตติยภูมิของรัฐ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีแพทย�เฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขา ภารกิจ
ด.านการบริบาลผู.ป0วย ประกอบด.วยการให.การบริบาลทางการแพทย�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก�นและจังหวัดใกล.เคียงในเขตสุขภาพท่ี ๗  ซึ่งมีลักษณะมีความซับซ.อนในด.านการส�งต�อและการ
รักษาพยาบาล สําหรับภารกิจด.านวิชาการและการศึกษาน้ัน โรงพยาบาลขอนแก�น เป�นหน่ึงใน
โรงพยาบาลท่ีมีการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแพทย�ในชั้นป6ท่ี ๔ - ๖ โดยมีศูนย�แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิกร�วมกับคณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น ท้ังยังเป�นสถาบันหลักในการฝ<กอบรมแพทย�
ประจําบ.านและแพทย�พ่ีเล้ียง และผ�านการประเมินศักยภาพ ความรู. ความสามารถเพ่ือสอบวุฒิบัตรได. 

ในการน้ี กลุ�มงานเวชศาสตร�ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก�น จึงได.กําหนดและจัดทําหลักสูตรการ
ฝ<กอบรมแพทย�ประจําบ.านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู.ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
เวชศาสตร�ฉุกเฉิน น้ี เพ่ือให.การผลิตแพทย�ฉุกเฉินท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมต�อความต.องการ
ของท้ังประชาชนและระบบบริบาลสุขภาพต�อไป 

 
คณะกรรมการฝ<กอบรมแพทย�ประจําบ.าน 

สาชาเวชศาสตร�ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก�น 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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หลักสูตรและเกณฑ�การฝ#กอบรมแพทย�ประจําบ%าน 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู%ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขา เวชศาสตร�ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลขอนแก�น 

กระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑. ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 

Residency Training in Emergency Medicine 

๒. ช่ือวุฒิบัตร 
ช่ือเต็ม 
วุฒิบัตรเแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
Diploma, Thai Board of Emergency Medicine 
คําแสดงวุฒิการฝ#กอบรมท%ายช่ือ 
วว.สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
Diploma, Thai Board of Emergency Medicine หรือ Dip., Thai Board of Emergency Medicine 

๓. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
วิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย  
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๔. พันธกิจของการฝ#กอบรม/หลักสูตร 

 
โรงพยาบาลขอนแกKน เปNนโรงพยาบาลศูนย ระดับตติยภูมิชั้นสูงของรัฐ สังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด ขอนแกKน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เปNนโรงพยาบาลขนาด ๑,๐๐๐ 
เตียง ในพ้ืนท่ีภาคอิสานตอนบน มีแพทย เฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขาดูแลรักษาผู$ปWวยทุกสาขามีศูนย 
ความเชี่ยวชาญระดับสูง ๕ สาขา ได$แกK สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารกแรกเกิด สาขาโรคมะเร็ง สาขาโรคหัวใจ 
และ สาขารับบริจาคปลูกถKายอวัยวะ 

นอกจากนี้ยังมีองค การความรKวมมือระหวKางประเทศรัฐบาลญ่ีปุWน (JICA) ให$การสนับสนุนรถพยาบาล
ฉุกเฉินพร$อมอุปกรณ  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ตKางๆ และสนับสนุนการจัดทําระบบฐานข$อมูล trauma 
registry เปNนแหKงแรกของกระทรวงสาธารณสุข 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เปNนแผนกท่ีมีผู$เข$ารับการบริบาลจํานวนมาก (ประมาณ 
๑๒๐,๐๐๐ รายตKอปa) ลักษณะผู$ปWวยมีความหลากหลายท้ังผู$ปWวยเด็กและผู$ใหญK ผู$ปWวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรก
รรมและผู$บาดเจ็บ ท้ังผู$เจ็บ ปWวยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและผู$KปWวยวิกฤตฉุกเฉินท่ีรับสKงตKอมาจากโรงพยาบาล
ชุมชนอ่ืนๆ และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดใกล$เคียง ได$แกK กาฬสินธุ  มหาสารคาม และร$อยเอ็ด จึงเปNนแหลKงฝ�กอ
บรมท่ีมีผู$ปWวยหลากหลาย เปNนแหลKงเรียนรู$และฝ�กทักษะได$เปNนอยKางดี กลุKมงานมุKงเน$นการรักษาพยาบาลผู$ปWวย
วิกฤต ให$การดูแลระยะกKอนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล เปNนต$นแบบทางด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินของประเทศ
ไทย รKวมผลิตบัณฑิตแพทย และแพทย ฉุกเฉินท่ีมีคุณภาพ เพ่ือปฏิบัติงานได$อยKางมีความสุข ผลิตและสนับสนุน
งานวิจัยเพ่ือสร$างองค ความรู$ใหมKและเผยแพรKสูKสาธารณชน 
 

ในการนี้ กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน จึงได$กําหนดพันธกิจของหลักสูตรการฝ�กอบรม
แพทย ประจําบ$านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
ในการผลิต แพทย ฉุกเฉินท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมตKอความต$องการของท้ังประชาชนและระบบบริบาล
สุขภาพท่ีอาจมี โอกาสเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนี้ 
 

(๑) ผลิตแพทย ฉุกเฉินท่ีมีความรู$ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน ของเพ่ือนมนุษย เปNน กิจ
ท่ีหนึ่งตามเกณฑ มาตรฐานความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินของ 
แพทยสภา ท้ังในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ สามารถให$บริการทางวิชาการ การศึกษาและฝ�กอบรม รวมถึง
สร$าง งานวิจัยและนวัตกรรมด$านเวชกรรมฉุกเฉิน โดยจัดให$ผู$รับการฝ�กอบรมมีประสบการณ การเรียนรู$ผKานก
ระบวนการ เรียนรู$เชิงรุก (Active learning) โดยมีผู$รับการฝ�กอบรมเปNนศูนย กลาง ในสถานพยาบาลหรือ
แหลKงให$การศึกษา และฝ�กอบรมทางการแพทย  เพ่ือตอบสนองความขาดแคลน ความจําเปNนในการบริบาล
เวชกรรมฉุกเฉินของรัฐ อัน จะเปNนประโยชน ตKอการแก$ปgญหาด$านเวชกรรมฉุกเฉินของประชาชนและ
สังคมไทย  
(๒) เพ่ิมการผลิตแพทย ฉุกเฉินเข$าสูKระบบบริบาลสุขภาพของรัฐให$เปNนอาจารย แพทย ในศูนย แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิกหรือแหลKงฝ�กอบรมแพทย เพ่ิมพูนทักษะเปNนหลัก ท่ีมีพ้ืนฐานความรู$ความเข$าใจในระบบ
บริบาล สุขภาพ ระบบบริหารจัดการภาครัฐ สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในระบบบริบาลสุขภาพอยKางมี
ความสุข และยั่งยืน 



๘ 

 

ภารกิจ 
๑. เปNนต$นแบบการให$บริการผู$ปWวยวิกฤตและการให$การดูแลระยะกKอนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล 

ของประเทศไทย 
๒. มุKงเน$นความเปNนเลิศในการแก$ไขภาวะวิกฤตของผู$ปWวยและจัดเตรียมเพ่ือสKงตKอให$แพทย เฉพาะทาง 
๓. รKวมกับแพทยสภาและวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย ในการผลิตแพทย ฉุกเฉินท่ีมีคุณภาพ 
๔. ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือสร$างองค ความรู$ใหมK และเผยแพรKสูKสาธารณชน 
๕. สนับสนุนทางด$านวิชาการด$านการแพทย แกKบุคลากรของโรงพยาบาล 
๖. ให$บริการทางด$านวิชาการแกKประชาชนด$านการปjองกันและดูแลรักษาสุขภาพเบ้ืองต$นกKอนถึง

โรงพยาบาล 
 

๕. ผลสัมฤทธิ์ของการฝ#กอบรม/หลักสูตร 
กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน กําหนดรายละเอียดการผลลัพธ ของการฝ�กอบรม โดย

อ$างอิงตามหลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๔ ปa ๒๕๖๑ ระดับความสําเร็จของในการ
ฝ�กอบรม (Milestone) ตามแนวทางของ Accreditation council for graduated medical education 
(ACGME) และพันธกิจของการฝ�กอบรมของกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน โดยแพทย ท่ีจบ
การฝ�กอบรมเปNนแพทย เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน ต$องมีคุณสมบัติและความรู$ความสามารถข้ันตํ่าตาม
สมรรถนะหลักท้ัง ๖ ด$านดังนี้ 

สมรรถนะท่ี 1  การดูแลรักษาผู:ปJวย (Patient Care; PC)  

ก. สามารถให�การตรวจรักษาเพ่ือให�พ�นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน (PC1: Emergency Stabilization) 
เพ่ือให�ผู�ป�วยมีเสถียรภาพ (stabilization) รวมถึงทักษะการช>วยฟ��นคืนชีพในทุกกลุ>มอายุ ในด�านต>างๆ อย>าง 
ครบถ�วน  

ข. มีทักษะการซักประวัติและตรวจร>างกายท่ีตรงประเด็น (PC2: Performance of focused history 
and Physical exam) เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีสําคัญต>อการวินิจฉัยโรค ในบริบทท่ีมีความจํากัดในด�านเวลา และ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ  

ค. ทักษะในการส>งตรวจและแปลผลทางห�องปฏิบัติการ (PC3: Diagnostic studies) เลือกส>งตรวจ ทาง
ห�องปฏิบัติการท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทในห�องฉุกเฉิน และแปลผลทางห�องปฏิบัติการได�อย>างถูกต�อง  

ง. ทักษะในการวินิจฉัย วินจิฉัยแยกโรค และการวางแผนรักษาท่ีเหมาะสม (PC4: Diagnosis and 
Management) สามารถให�การวินิจฉัยภาวะฉุกเฉินและวินิจฉัยแยกโรคได�อย>างถูกต�อง รวมถึงวางแผนการ
รักษา เพ่ิมเติมหลังจากผู�ป�วยมีเสถียรภาพ (stabilization) พ�นจากภาวะวิกฤตแล�ว  

จ. ทักษะด:านการสังเกตอาการและการประเมินซํ้า (PC6: Observation and reassessment) 
สามารถสังเกตอาการและการประเมินซํ้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัย และการรักษาตามข�อมูลท่ีได�ใหม> 
สามารถตัดสินใจจําหน>ายผู�ป�วยจากห�องฉุกเฉินอย>างเหมาะสม  



๙ 

 

ฉ. ทักษะในการปรึกษาและจําหน%ายผู:ปJวย (PC7: Consultation and Disposition) ปรึกษาแพทย) 
สาขาอ่ืน ๆ เพ่ือมาร>วมดูแลผู�ป�วยฉุกเฉินอย>างเหมาะสม สามารถจําหน>ายผู�ป�วยและให�ข�อมูลเก่ียวกับตัวโรค 
ข�อมูล ด�านการรักษา และแผนการนัดติดตามการรักษา  

ช. ทักษะพหุภารกิจ (PC8: Multi-tasking) สามารถทํางานในลักษณะของพหุภารกิจได�  

จ. ทักษะการทําหัตถการฉุกเฉิน (PC9: Emergency procedures) มีทักษะในการทําหัตถการฉุกเฉิน 
ดังต>อไปนี้  

PC9-1: ทักษะการจัดการทางเดินหายใจ (Airway management) มีทักษะในการประเมิน จัดการ
ทางเดินหายใจและใส>ท>อช>วยหายใจ ท่ีเหมาะสมต>อผู�ป�วยในสถานการณ)ต>าง ๆ  

PC9-2: ทักษะการตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสูงในการช%วยวินิจฉัยแบบตรงเปnา (Focused 
emergency ultrasound) ใช�การตรวจคลื่นเสียงความถ่ีสูงในการช>วยการประเมิน การวินิจฉัยแบบตรง เป�า 
รวมถึงช>วยในการกู�ชีพในผู�ป�วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บวิกฤติและการทําหัตถการได�  

PC9-3: ทักษะการเปpดหลอดเลือด (Vascular access) มีทักษะในการเป�ดหลอดเลือดดํา เพ่ือให�สาร
น้ํา เช>น หลอดเลือดดําสวนปลาย หลอดเลือดดําส>วนกลาง เปนต�น รวมถึงสามารถเป�ดเส�นเลือด เพ่ือให�สารน้ํา
ทางไขกระดูก (Interosseous)  

PC9-4: ทักษะในการบริหารยาระงับความรู:สึกและการจัดการระงับปวดเฉียบพลัน (Procedural 
sedation skill and pain management) มีทักษะการให�ยาระงับความรู�สึกท้ังแบบท่ัวไปและเฉพาะท่ี 
และจัดการกับความเจ็บปวดของผู�ป�วยด�วยการให�ยาและวิธีการอ่ืน ๆ ได�อย>าง เหมาะสม  

PC9-5 ทักษะการดูแลบาดแผล (Wound management) มีทักษะในการประเมินบาดแผล และให�
การดูแลบาดแผลต>าง ๆ อย>างเหมาะสม  

PC9-6 ทักษะการทําหัตถการฉุกเฉิน ท่ัวไป (Emergency procedure) มีทักษะในการทํา หัตถการ
ฉุกเฉินท่ัวไป เช>น การเจาะสารน้ําจากช>องท�อง (Abdominal Paracentesis) การใส>สายระบาย ทรวงอก 
(chest tube insertion) เปzนต�น  

สมรรถนะท่ี 2 ความรู:ทางการแพทย>พ้ืนฐาน ความรู:ทางด:านเวชศาสตร>ฉุกเฉิน (medical 
knowledge; MK)  

ก. มีความรู:ในด:านเวชศาสตร>ฉุกเฉินท่ัวไป (MK1: General emergency medicine) มีความรู�
วิทยาศาสตร)การแพทย)พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�องกับเวชศาสตร)ฉุกเฉิน เช>นหลักการทางวิทยาศาสตร) การแพทย)
พ้ืนฐานของร>างกายและจิตใจ ความรู�ทางคลินิกเก่ียวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา อาการ อาการแสดง 
พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาท่ีใช�รักษา เปzนต�น  

ข. มีความรู:ในด:านเวชศาสตร>ฉุกเฉินต%อยอด (MK2: Subspecialty emergency medicine) มี
ความรู� ความเชี่ยวชาญในด�านเวชศาสตร)ฉุกเฉินต>อยอด เช>น ความรู�ด�านเวชศาสตร)ภัยพิบัติ ความรู�ด�าน
การแพทย)ฉุกเฉิน การลําเลียง พิษวิทยา ความรู�ด�านโรคและภาวะท่ีเกิดจากสิ่งแวดล�อม เปzนต�น เพ่ือท่ีวุฒิ
แพทย)ฉุกเฉินสามารถพัฒนา ตนเองต>อยอดต>อไปในอนาคต  



๑๐ 

 

สมรรถนะท่ี3 ทักษะระหว%างบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal skills and Communication 
Skill; ICS)  

ก. ทักษะการปฏิสัมพันธ>และการส่ือสารในทีมผู:ให:การรักษาผู:ปJวย (ICS1: Team 
communication) มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ)ระหว>างบุคคล เพ่ือนร>วมงาน แพท)ยสาขาอ่ืน ๆ และสห
สาขาวิชาท่ี ปฏิบัติงานร>วมกันในแผนกฉุกเฉินได�อย>างมีประสิทธิภาพ ทําให�เกิดความสอดคล�อง 
(Harmonized) ในการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน และมีบรรยากาศการทํางานท่ีดี   

ข. ทักษะการส่ือสารกับผู:ปJวยและญาติ(ICS2: Patient centered communication) มีทักษะใน
การสื่อสาร ให�ข�อมูล ตอบข�อซักถามกับผู�ป�วยและญาติในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการวินิจฉัย การรักษา และ
แผนการนัดติดตามการรักษา  

ค. ทักษะการจัดการทีม (ICS3: Team management) เปzนผู�นําทีมในการให�การรักษาผู�ป�วย ทําให� 
แน>ใจว>า ทีมงานมีการสื่อสารอย>างมีประสิทธิภาพและให�ความเคารพระหว>างสมาชิกในทีม 

 ง. ทักษะการให:ความรู:และการฝ.กอบรม (ICS4: Teaching and educational skills) มีทักษะใน 
การนําเสนอทางวิชาการ และการถ>ายทอดความรู�อ่ืน ๆ ไปยังผู�อ่ืนในทุกระดับได� เช>น นักศึกษาแพทย) แพทย) 
บุคลากรทางการแพทย)ประชาชนท่ัวไป เปzนต�น  

สมรรถนะท่ี 4 การเรียนรู:จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and 
improvement; PBL) สามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในด�านต>อไปนี้  

ก. การเรียนรู:ด:วยตนเองจากประสบการณ>การทํางานร%วมกับใช:เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (PBL1: 
Evidence based medicine)  

ข. มีความสามารถในการทําวิจัยทางการแพทย>(PBL2: Medical research) เข�าใจในหลักการวิจัย 
และสามารถทําวิจัยทางการแพทย)ได� 

ค. มีความสนใจใฝรู:และพัฒนาไปสู%ความเป~นผู:เรียนรู:ต%อเนื่องตลอดชีวิต (PBL3: Continuous 
professional development) มีความสนใจใฝ�รู�และมีความสามารถในการค�นคว�าข�อมูลท่ีน>าเชื่อถือ 
นําไปสู>การ เรียนรู�อย>างต>อเนื่องด�วยตนเองตลอดชีวิต  

สมรรถนะท่ี 5 ความเป~นวิชาชีพแพทย> (medical professionalism; PROF) ก. ความเป~นมือ
อาชีพทางการแพทย>(PROF1: Professional values) ทําตัวเปzนท่ีเคารพ น>าเชื่อถือ (respect) เปzนท่ี
ไว�วางใจ (trust) เห็นใจในทุกข)ของผู�อ่ืน (compassion) ปฏิบัติโดยเห็นแก>ประโยชน)ของผู�อ่ืนเปzนท่ีต้ัง 
(altruism) มีความซ่ือสัตย)ต>อตนเอง ผู�อ่ืน วิชาชีพ (Integrity) เคารพ ต>อผู�อ่ืน (Respect for others) รวมถึง
ยึดม่ันในหลักการทางเวชจริยศาสตร)  

ข. มีความรับผิดชอบเช่ือถือได:(PROF2: Accountability) แสดงให�เห็นถึงการมีความรับผิดชอบ 
อย>างสูงสุดต>อผู�ป�วย สังคม วชิาชีพ และต>อตนเอง  

 

 



๑๑ 

 

สมรรถนะท่ี ๖ การทําเวชปฏิบัติให:สอดคล:องกับระบบสุขภาพของประเทศ (systems-based 
practice; SBP)  

ก. เข:าใจและปฏบตตามระบบนโยบายสขภาพของประเทศ (SBP1: System-based 
management) ในประเด็นดังต>อไปนี้  

1. ระบบประกันสุขภาพ (Health insurance) เช>น หลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า (บัตรทอง) ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข�าราชการ เปzนต�น  

2. ระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาล เช>น การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation) 
และ Joint Commission International (JCI)  

3. มีความรู�เก่ียวกับนโยบายการใช�ยาระดับชาติ บัญชียาหลักแห>งชาติ การใช�ยาอย>างสมเหตุผล (Health 
economy and National list of essential medicines)  

4. มีความรู�เก่ียวกับกฎหมายทางการแพทย)(Medical legislation) เช>นกฎหมายเก่ียวกับ การแพทย)
ฉุกเฉิน  

ข. มีความรู:เก่ียวกับบทบาทของการแพทย>ทางเลือก (SBP2 :Complementary medicine)  

ค. คํานึงถึงความปลอดภัยของผู:ปJวยและตนเอง (SBP3: Patient and personnel safety) มีส>วน
ร>วมในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให�เกิดความปลอดภัยต>อผู�ป�วย โดยไม>ละเลยการดูแลรักษา สุขภาพของ
ตนเอง  

ง. ใช:เทคโนโลยีอย%างเหมาะสม (SBP4: Technology) มีความสามารถในการใช�เทคโนโลยีเพ่ือให�เกิด
ความปลอดภัยในการให�บริบาลสุขภาพ  

จ. ใช:ทรัพยากรสุขภาพอย%างเหมาะสม (SBP5: Resource management and cost 
consciousness medicine) มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู>อย>างจํากัด ท้ังด�าน เวลา 
สถานท่ี วัสดุครุภัณฑ)และบุคลากร โดยสามารถปรับเปลี่ยนการบริบาลให�เข�ากับบริบทของ การบริบาล
สาธารณสุขให�ได�ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 

๖. แผนการฝ#กอบรม/หลักสูตร 
  กรอบโครงสร%าง (Educational frameworks) 

กรอบโครงสร%างของการฝ#กอบรม 
การฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เปNนไปตามเกณฑ การ

ฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านท่ีแพทยสภา และวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทยประกาศ โดยอ$างอิงตาม
หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๔ ปa ๒๕๖๑ ผู$สมัครเข$ารับการฝ�กอบรมต$องมีความรู$ด$าน
วิทยาศาสตร การแพทย พ้ืนฐานและความรู$พ้ืนฐานด$านเวชกรรมฉุกเฉิน รวมถึงทักษะและเจตคติท่ีดีตKองานด$าน
เวชกรรมฉุกเฉินจากการศึกษาในระดับกKอนปริญญา รวมถึงผKานการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ ของแพทยสภา
อยKางน$อย ๑ ปa  



๑๒ 

 

แพทย ประจําบ$านต$องผKานการประเมินตามเกณฑ สมรรถนะท้ัง ๖ ด$านในระดับท่ี ๓ กKอนจบการ
ฝ�กอบรม เพ่ือเข$ารับการสอบประเมินตามหลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน รวมถึงปลูกฝgงทัศนคติท่ีดีตKอการศึกษา
ตKอเนื่อง การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัย เพ่ือให$เปNนแพทย ฉุกเฉินท่ีมีสมรรถนะในระดับท่ี ๔ ตKอไป 
ดังแผนภูมิท่ี ๑ 

แผนภูมิท่ี ๑ แสดงกรอบโครงสร$างของการฝ�กอบรม  
 

 

หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต             หลักสูตรฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบโครงสร%างหลักสูตร  

กรอบโครงสร$างหลักสูตร ใช$หลักการของเกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๔ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ซ่ึงผKานการจัดทําโดยคณะกรรมการฝ�กอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน  

โดยกําหนดกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได$ (Entrustable professional activity) ของแพทย ฉุกเฉินจํานวน 
๔ เรื่อง และจําแนกเปNนเปjาประสงค หลักในแตKละระดับ (Milestones) ตามสมรรถนะ ท้ัง ๖ ด$าน ดังแผนภูมิ 
ท่ี ๒ รายละเอียดดังในภาคผนวก ก. 

 

  พ.บ.(มาตรฐานแพทย )
สภา) 

  แพทย เพ่ิมพูนทักษะ   พจบ. ปa 1   พจบ. ปa 2 

 

  พจบ. ปa 3 

 

  แพทย ฉุกเฉิน 

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

ทักษะ (Psychomotor domain) 
ทักษะการรวบรวมข$อมูล (History 
taking physical examination) 
ทักษะการวินิจฉัยภาวะฉุกเฉิน 
(Clinical thinking and diagnosis) 
ทักษะการรักษาเสถียรภาพและการกู$
ชีพเบื้องต$น (initial resuscitation 
and stabilization) 
ทักษะการแปรผลทางรังสีวิทยาและ
ห$องปฏิบัติการ (X-ray and 
Laboratory interpretation) 
ทักษะการสื่อสาร ประสานงาน การสKง
ปรึกษาผู$เช่ียวชาญอยKางเหมาะสม 
(Communication and 
consultation) 

เจตคติ (Attitude domain) 
ความรับผิดชอบ,คุณธรรม ความเปNน
มืออาชีพ (Professionalism),เวชจริย
ศาสตร (Medical ethic) 
กฎหมายทางการแพทย (medical 
legislation),  การสื่อสารสงัคม
(Information literacy),นโยบาย
สาธารณสุข(Health policy),การ
จัดการเชิงคุณภาพ(Quality 
assurance)  
 

PC ให$การดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินได$ใน
กรณีท่ีมีความซับซ$อนไมKมาก 
สามารถบริหาร จัดการผู$ปWวย
อยKางเหมาะสมได$เปNนรายๆ
ทําหัตถการภายใต$การ
ควบคุมของแพทย ท่ีมี
ประสบการณ สูงกวKา เปNนต$น 

ให$การดูแลผู$ปWวยท่ีมีความ
ซับซ$อนมากข้ึน สามารถ
บริหารจัดการห$องฉุกเฉินได$ 
ทําหัตถการท่ีพบบKอยได$อยKาง
คลKองแคลKว เปNนผู$นําในการ
ชKวยกู$ชีพ เปNนต$น 

ให$การดูแลผู$ปWวยท่ีมีความ
ซับซ$อนมาก และไมKพบบKอย
ด$วยตนเอง บริหารจัดการ
ปgญหาท่ีมีความซับซ$อนได$ วาง
แผนการรักษา จําหนKายผู$ปWวย
ได$เปNนอยKางดี รวมท้ังสามารถ
ควบคุมดูแลแพทย ประจําบ$าน
ช้ันปaอ่ืนได$ เปNนต$น 

ให$การดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินได$ทุก
รูปแบบจัดการปgญหาที่มีความ
ซับซ$อนได$อยKางดี วางแผนการรักษา 
รวมทั้งสามารถประสานงานกับ
แพทย เฉพาะทางสาขาอื่น ในฐานะ
แพทย เฉพาะทางได$อยKางเต็มภาคภูมิ 

สมรรถ
นะ 

ระดับ 1 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 

MK 

ความรู$พื้นฐานและประยุกต 
ทางวิทยาศาสตร การแพทย 
ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน  

ความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน
ท่ัวไป 

ความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน
ตKอยอด  

ความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินตKอ
ยอด และสามารถให$บริการทาง
วิชาการแกKบุคลากรทาง
สาธารณสุข  

ICS 

มีทักษะการสื่อสารและมนุษย
สัมพันธ ท่ีดีท่ัวไป  

ทักษะการสื่อสารกับผู$ปWวย
และญาติ และทักษะในการ
สKงตKอข$อมูล ทักษะถKายทอดความรู$ และมี

ทักษะในการแก$ไขปgญหาท่ีเกิด
จากการสื่อสาร  

ทักษะเปNนอาจารย และผู$
ฝ�กอบรม และมีทักษะในการ
สื่อสารประสานงานองค กร

PBLI 
มีความรับผิดชอบ มีทักษะใน
การค$นหาข$อมูลทางวิชาการ  

นําเสนอข$อมูล วิเคราะห 
คุณภาพของข$อมูลทาง
วิชาการ และสามารถให$
ความเห็นสะท$อน 

วิเคราะห ข$อมูล และปริมาณ
คุณภาพของข$อมูลทางปgญหาท่ี
เกิดจากการสื่อสาร  

เปNนนักวิจัย สามารถสร$างองค 
ความรู$และผลงานวิชาการได$
ด$วยตนเอง  

PROF 

SBM 

มีความเข$าใจแนวคิด
จริยธรรมทางการแพทย 
ปฏิบัติตKอผู$ปWวยด$วยความเทKา
เทียมและเคารพ  

ตระหนักเร่ืองความเสี่ยง 
และสามารถบันทึกเวช
ระเบียนได$อยKางเหมาะสม  

ตัดสินใจบนพื้นฐานทาง
จริยธรรม รักษามาตรฐาน
การดูแลผู$ปWวยให$ดีท่ีสุด 

เข$าใจและประยุกต ใช$การ
วิเคราะห ความคุ$มคKาในการ
ดูแลรักษาผู$ปWวย 

ประยุกต ใช$หลักฐานข$อมูลอยKาง
ผู$มีความรู$ความชํานาญ ปjองกัน
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  

มีสKวนรKวมในกิจกรรมคุณภาพ 
ประสานงานได$อยKางเหมาะสม  

มีความเปNนมืออาชีพ ปฏิบัติงาน
ด$านเวชกรรมฉุกเฉินอยKางมี
ความสุข ในระบบบริบาล
สุขภาพภาครัฐ  

มีสKวนรKวมในการพัฒนานโยบาย
สาธารณสุขของประเทศ  



๑๓ 

 

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงกรอบโครงสร$างหลักสูตร 

 

       Entrustable Professional Activities    Milestone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPA1 : การดูแลผู%ปiวยฉุกเฉิน 

แพ
ทย

�ฉุก
เฉิ

น 

EPA4 : ทักษะการทําหัตการต�างๆ 

EPA3 : การบันทึกเวชระเบียน 

EPA2 : การนําเสนองานทาง
วิชาการและพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลรักษาผู%ปiวย 
 

EPA1 : การดูแลผู%ปiวยฉุกเฉิน 
PC 

MK 

ICS 

PBU 

PROF 

SBM 



๑๔ 

 

๖.๑ วิธีการให%การฝ#กอบรม 

การจัดประสบการณ�การเรียนรู%  

กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน ได$ออกแบบหลักสูตรบนพ้ืนฐานการเรียนรู$รKวมกับการ
ปฏิบัติงานจริง (experiential learning) เน$นการฝ�กอบรมโดยใช$การปฏิบัติเปNนฐาน (Practical-based 
training) มีแพทย ประจําบ$านเปNนศูนย กลางของการเรียนรู$ (Trainee center) และปฏิบัติงานภายใต$หลัก
ความเทKาเทียม (Principle of equality) ภายใต$คําแนะนําและการกํากับดูแล (Supervision) ของอาจารย 
ตามแผนการฝ�กอบรม และให$ข$อมูลปjอนกลับ (Feedback) อยKางสม่ําเสมอ  

กระบวนการจัดฝ�กอบรมประกอบด$วยการเรียนรู$ในรูปแบบตKาง ๆ ท้ังภาคทฤษฎี (Theory) ภาคปฏิบัติ 
(Practical) และการศึกษาด$วยตนเอง (Self directed learning) ตามกระบวนการตKาง ๆ ดังตKอไปนี้  

๖.๑.๑ ภาคทฤษฎี (Theory) ความรู$และทักษะทางเวชกรรม (medical knowledge and skills) 

ก. ความรู%ด%านเวชศาสตร�ฉุกเฉินท่ัวไป (General emergency medicine) มีการจัด
ประสบการณ การเรียนการสอน ให$แกKแพทย ประจําบ$านทุกชั้นปa ดังนี้  

(๑) การนําเสนอทางวิชาการและการฟrงบรรยาย จัดให$แพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร 
ฉุกเฉินทุกคน เตรียมการและนําเสนอทางวิชาการในหัวข$อท่ีกําหนดให$ตามความสนใจของแพทย ประจําบ$าน 
ได$แกK 

ก. กรณีศึกษาผู$ปWวยท่ีนKาสนใจ (Interesting cases)  
ข. การนําเสนอหัวข$อทางวิชาการ (Topic review)  
ค. การถามตอบ (Question and answer) การฝ�กการวินิจฉัยจําเพาะ (Spot diagnosis)  
ง. การประชุมทบทวนการกู$ชีพ (Dead cases)  
จ. การทบทวนและนําเสนอเหตุการณ เวชกรรมอันไมKพึงประสงค ซ่ึง รวมถึงภาวะแทรกซ$อน 

และการเสียชีวิต (adverse medical events, morbidity and mortality conferences)  
ฉ. การประชุมติดตามความคืบหน$างานวิจัยของแพทย ประจําบ$าน   
ช. การประชุมทบทวนวารสารวิชาการ (Journal club)  

โดยการนําเสนอดังกลKาว มีอาจารย ประจําหนKวยงานให$คําปรึกษาและตรวจสอบเนื้อหาให$มีความ
ถูกต$อง รวมถึงการบรรยายความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินโดยอาจารย ประจํากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน และ
อาจารย รับเชิญพิเศษจากกลุKมงานอ่ืนๆ ในโรงพยาบาลขอนแกKน เชKน อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม 
ศัลยกรรมกระดูก เปNนต$น ในการประชุมวิชาการประจําสัปดาห ทุกวันอังคาร วันละ ๓.๕ ชั่วโมง และวันพฤหัส
วันละ ๓ ชั่วโมง  

(๒) การนําเสนอทางวิชาการร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ได%แก�  interhospital conference 
รKวมกับกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร  มหาวิทยาลัยขอนแกKน โดยจัดทุก ๒ เดือน ครั้งละ 
๓ ชั่วโมง, toxicology conference รKวมกับกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินท่ัวประเทศผKานทาง Teleconference 
โดยจัดทุก ๑ เดือน ครั้งละ ๒ ชั่วโมง, interdepartmental conference  รKวมกับกลุKมงานศัลยกรรม 
โรงพยาบาลขอนแกKน โดยจัดทุก ๒ เดือน ครั้งละ ๒ ชั่วโมง  



๑๕ 

 

(๓) การเข%าร�วมประชุมวิชาการ จัดให$แพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน มีโอกาสเข$า
รKวมประชุมวิชาการทางเวชศาสตร ฉุกเฉินในสถาบันตKางๆ ตามความสนใจของแพทย ประจําบ$าน หรือการเข$า
อบรมหลักสูตรกู$ชีพข้ันสูงตKางๆและ หลักสูตรสั่งการและอํานวยการการแพทย ฉุกเฉิน หรือเข$ารKวมฟgงการ
บรรยายพิเศษ โดยคํานึงถึงการจัดการเวลาการให$บริบาลทางการแพทย ในห$องฉุกเฉินตามความเหมาะสม  

(๔) การอภิปรายเก่ียวกับผู%ปiวยท่ีดูแลในแผนกฉุกเฉิน อาจารย ท่ีปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน มี
หน$าท่ีให$คําปรึกษา รวมถึงรKวมอภิปรายเก่ียวกับผู$ปWวยท่ีดูแลในแผนกฉุกเฉิน และเสริมความรู$ด$านเวชศาสตร 
ฉุกเฉินท่ัวไปให$แกKแพทย ประจําบ$าน เพ่ือให$แพทย ประจําบ$านสามารถนําเนื้อหาความรู$ไปประยุกต ใช$ในการ
ดูแลผู$ปWวยได$อยKางเหมาะสม   

 (๕) กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีแพทย�ประจําบ%านดําเนินการ แพทย ประจําบ$านอาจดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินท่ัวไป เชKน จัดกิจกรรมกลุKมในการเสริมความรู$ โดยกลุKมงานมี
หน$าท่ีให$ความสนับสนุนในด$านตKางๆ ตามความเหมาะสม  

ข. ความรู%วิทยาศาสตร�การแพทย�พ้ืนฐาน (Basic medical science) กลุKมงานเวชศาตร ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลขอนแกKนมีการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกวิชาวิทยาศาสตร การแพทย พ้ืนฐานเข$าใน
การเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร ฉุกเฉินในรูปแบบการบรรยาย ซ่ึงมีการจัดตารางการเรียนการสอนอยKาง
ตKอเนื่องตลอดปa  โดยมีวัตถุประสงค ให$แพทย ประจําบ$านสามารถนําความรู$วิทยาศาสตร การแพทย พ้ืนฐานมา
ประยุกต ใช$ในความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินท่ัวไป และตKอยอดได$  

ค. ความรู%ด%านเวชศาสตร�ฉุกเฉินต�อยอด (Subspecialties emergency medicine) มีการจัด
ประสบการณ การเรียนการสอน โดยการจัดให$แพทย ประจําบ$านมีโอกาสเลือกหัวข$อการฝ�กปฏิบัติงานเสริม
ประสบการณ  (Selective) เพ่ือเสริมความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินตKอยอดในด$านท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงอาจเปNน
หนKวยงาน/สถาบันการศึกษาท้ังในและตKางประเทศก็ได$ โดยกลุKมงานมีหน$าท่ีให$ความสนับสนุนในด$านตKางๆ 
ตามความเหมาะสม  

ประเมินโดยการอภิปรายระหวKางปฏิบัติงาน การสอบประเมินระหวKางการฝ�กอบรม (In-training 
examination) และการสอบประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

๖.๑.๒ ภาคปฏิบัติ (Practical) 

(๑) ทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิกในการดูแลรักษาผู$ปWวย (patient care) 

จัดตารางการฝ�กอบรม โดยมีการมอบหมายให$ผู$รับการฝ�กอบรม มีความรับผิดชอบด$านตKางๆ ใน
ความควบคุมของอาจารย ผู$ฝ�กอบรมดังนี้  

แพทย�ประจําบ%านปwท่ี ๑  จะสามารถดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินได$ในกรณีท่ีมีความซับซ$อนไมKมาก สามารถ
บริหารจัดการผู$ปWวยอยKางเหมาะสมได$เปNนรายๆ ทําหัตถการภายใต$การควบคุมของอาจารย  หรือแพทย ประจํา
บ$านชั้นปaท่ีสูงกวKา  



๑๖ 

 

แพทย�ประจําบ%านปwท่ี ๒ สามารถดูแลผู$ปWวยท่ีมีความซับซ$อนมากข้ึน สามารถบริหารจัดการห$อง
ฉุกเฉินท่ีเริ่มมีความวุKนวายได$ ทําหัตถการท่ีพบบKอยได$อยKางคลKองแคลKว สามารถปฏิบัติการดูแลผู$ปWวยนอก
โรงพยาบาลได$ 

แพทย�ประจําบ%านปwท่ี ๓ สามารถดูแลผู$ปWวยท่ีมีความซับซ$อนมากและพบไมKบKอย ได$ด$วยตนเอง 
บริหารจัดการห$องฉุกเฉินท่ีมีความวุKนวายได$ สามารถแก$ไขปgญหาเบ้ืองต$น วางแผนการรักษา จําหนKายผู$ปWวยได$
เปNนอยKางดี รวมท้ังสามารถควบคุมดูแลแพทย ประจําบ$านชั้นปaอ่ืนในการทําหัตถการได$ เปNนผู$นําในการ
ปฏิบัติการชKวยฟ��นคืนชีพได$อยKางดี สามารถเปNนแพทย อํานวยการได$เปNนอยKางดี 

แพทย ประจําบ$านทุกคนต$องผKานการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน (ท้ังในโรงพยาบาลขอนแกKน หรือ
โรงพยาบาลอ่ืนตามท่ีได$รับอนุมัติจากคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลขอนแกKน) ตามเกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให$
แนKใจวKา แพทย ประจําบ$านท่ีผKานการฝ�กอบรมได$ฝ�กประสบการณ การให$การบริบาลผู$ปWวยในแผนกฉุกเฉินอยKาง
เพียงพอ อาทิเชKน ท้ังการสั่งการและอํานวยการทางการแพทย ฉุกเฉิน การดูแลผู$ปWวยนอกโรงพยาบาล การคัด
แยกผู$ปWวย การรวบรวมข$อมูลบนพ้ืนฐานความจํากัดด$านข$อมูล การให$การวินิจฉัย การสั่งการตรวจวินิจฉัย
เพ่ิมเติม การสั่งการรักษาเบ้ืองต$นหรือจําเพาะ การทําหัตถการฉุกเฉิน การสังเกตอาการ การติดตามอาการ 
การจําหนKายผู$ปWวยออกจากแผนกฉุกเฉิน การดําเนินการทางนิติเวชศาสตร  และอ่ืนๆ โดยการจัดกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินให$เปNนไปตามประกาศกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินกําหนด โดยมีความยุติธรรม
และเทKาเทียมกันในด$านปริมาณงานระหวKางแพทย ประจําบ$านแตKละคน  

แพทย ประจําบ$านท่ีปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินต$องให$การบริบาลและรับผิดชอบผู$ปWวยด$วยตัวเองใน
ฐานะแพทย ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน การให$การบริบาลผู$ปWวยและการทําหัตถการท่ีมีความซับซ$อนจะได$รับ
คําแนะนําและการกํากับดูแลจากอาจารย ท่ีปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินตามระดับของแพทย ประจําบ$านท่ีระบุไว$
ในเปjาประสงค หลักในแตKละระดับ (Milestones) หากมีหัตถการท่ีพบได$ยาก หรือไมKสามารถปฏิบัติกับผู$ปWวย
ได$โดยตรง แผนกฉุกเฉินมีหน$าท่ีอํานวยการให$เกิดการฝ�กอบรมโดยใช$หุKนจําลอง และสถานการณ จําลองเพ่ือให$
แพทย ประจําบ$านผKานประสบการณ การทําหัตถการท่ีจําเปNนครบถ$วน  

ในระหวKางการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านจะต$องผKานการฝ�กอบรมเก่ียวกับทักษะการชKวยฟ��นคืนชีพ
ในด$านตKางๆ เชKน การชKวยฟ��นคืนชีพข้ันสูงในผู$ใหญK การชKวยฟ��นคืนชีพข้ันสูงในเด็ก การชKวยฟ��นคืนชีพในทารก 
การชKวยผู$ปWวยกKอนถึงโรงพยาบาล การชKวยเหลือผู$ปWวยท่ีประสบอุบัติเหตุ และการชKวยเหลือผู$ปWวยท่ีมีปgญหา
ด$านพิษวิทยา และการชKวยเหลือผู$ปWวยในกรณีอุบัติภัย  

นอกจากนี้ หากแพทย ประจําบ$านมีความสนใจเข$ารKวมอบรมเชิงปฏิบัติการตKางๆ โดยไมKสKงผล
กระทบการจัดการเวลาการให$บริบาลทางการแพทย ในห$องฉุกเฉิน กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินมีหน$าท่ี
อํานวยการ สKงเสริมและสนับสนุนแพทย ประจําบ$านตามความเหมาะสม  

การประเมินการฝ�กปฏิบัติใช$กระบวนการอภิปรายและการสังเกตการทําหัตถการโดยตรง (Direct 
observation) ประเมินการสอบประเมินระหวKางการฝ�กอบรม (In-training examination) และการสอบ
ประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

(๒) การเรียนรู$และการพัฒนาบนฐานแหKงเวชปฏิบัติทักษะระหวKางบุคคลและการสื่อสาร 
(interpersonal skills and communication)  



๑๗ 

 

การสื่อสารและการสร$างความสัมพันธภาพอันดีตKอแพทย , ผู$รKวมงาน, ผู$ปWวยและญาติ 
๑. การดูแลผู$ปWวยและญาติในวาระใกล$เสียชีวิต 
๒. การบอกขKาวร$าย 
๓. ปgจจัยท่ีสKงเสริมความสัมพันธ ท่ีดีระหวKางแพทย และผู$ปWวย  
๔. การบริหารจัดการ difficult case 
๕. การตระหนักรู$พ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีตKางกัน 

แพทย ประจําบ$านทุกชั้นปaควรเรียนรู$เก่ียวกับทักษะการปฏิสัมพันธ  และการสื่อสาร ปฏิบัติงานสอน
นักศึกษาแพทย  หรือแพทย ประจําบ$านรุKนหลังได$ รวมถึงนําเสนอข$อมูลผู$ปWวย และอภิปรายปgญหาในกิจกรรม
วิชาการได$  

การฝ�กทักษะระหวKางบุคคลและการสื่อสาร ใช$กระบวนการปฏิบัติการให$เปNนแบบอยKาง 
(Mentoring) ของอาจารย แพทย ฉุกเฉินท่ีปฏิบัติงานในหนKวยงาน รวมถึงการให$ความเห็นปjอนกลับ 
(Reflective feedback) แกKแพทย ประจําบ$าน อาจารย แพทย ฉุกเฉินและแพทย ประจําบ$านจะได$รับการ
สนับสนุนให$ผKานการฝ�กอบรมเรื่องการสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) หรือ การฝ�กอบรมเก่ียวกับ
การสื่อสารอ่ืนๆ  

ในระหวKางการปฎิบัติงานแพทย ประจําบ$านมีหน$าท่ีสื่อสารกับผู$ปWวยและญาติท่ีตนเองดูแล รวมถึง
สื่อสารกับผู$รKวมงานท่ีปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน โดยแพทย ประจําบ$านจะได$รับการประเมินทักษะระหวKาง
บุคคลและการสื่อสารทุก ๓ เดือน โดยอาจารย ท่ีดูแล อาจารย ท่ีปรึกษา พยาบาลแผนกฉุกเฉิน แพทย ประจํา
บ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน แพทย ประจําบ$านสาขาอ่ืน รวมถึง ผู$ปWวยและญาติ หากพบปgญหาระหวKางการ
ฝ�กอบรม เชKน การร$องเรียนจากผู$ปWวยหรือผู$รKวมงานเรื่องการสื่อสาร ได$รับการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
อาจารย ท่ีปรึกษามีหน$าท่ีสืบค$นปgญหา และพูดคุยเพ่ือหาแนวทางแก$ไข ในขณะท่ีกลุKมงานอาจมีการพิจารณา
ให$รางวัล หรือการประกาศชมเชยแพทย ประจําบ$านท่ีได$รับการประเมินจากผู$มีสKวนเก่ียวข$องในระดับดีเลิศ 

นอกจากนี้ การประเมินการฝ�กปฏิบัติใช$ประเมินการสอบประเมินระหวKางการฝ�กอบรม (In-training 
examination) และการสอบประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอีก
ด$วย  

(๓) ทักษะการใช%เวชศาสตร�อิงหลักฐานประจักษ� 

การฝ�กทักษะการใช$เวชศาสตร อิงหลักฐานประจักษ  ใช$กระบวนการนําเสนอทางวิชาการผKานการทํา
วารสารสัมมนา โดยอาจารย ท่ีปรึกษามีหน$าท่ีชKวยเหลือกระบวนการประเมินความนKาเชื่อถือของงานวิจัย 
(Critical appraisal) การประเมินนัยสําคัญของผลการศึกษา (Statistical significance) การประเมิน
นัยสําคัญทางคลินิก (Clinical significance) เพ่ือฝ�กฝนให$แพทย ประจําบ$านมีทักษะในการนําความรู$จาก
วารสารท่ีมีความทันสมัยมาใช$ในการปฏิบัติงาน  

ในระหวKางปฏิบัติงานแพทย ประจําบ$านต$องได$รับการสKงเสริมให$มีทัศนคติท่ีดี มีความเข$าใจใน
หลักการของเวชศาสตร อิงหลักฐานประจักษ และสามารถนํามาใช$ในกระบวนการบริบาลผู$ปWวยได$อยKางถูกต$อง 



๑๘ 

 

โดยอาจารย ท่ีปฏิบัติงานมีหน$าท่ีอภิปรายผู$ปWวยรKวมกับแพทย ประจําบ$าน รวมถึงรKวมประเมินผลจากการนํา
หลักฐานเชิงประจักษ ทางคลินิกมาใช$กับผู$ปWวยอยKางเหมาะสม  

การประเมินการฝ�กปฏิบัติใช$กระบวนการอภิปรายและการสังเกตการอภิปรายผู$ปWวย ประเมินการ
สอบประเมิน ระหวKางการฝ�กอบรม (In-training examination) และการสอบประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

(๔) ความเปxนมืออาชีพ และจริยธรรมทางการแพทย� (professionalism and medical ethics) 

ความเปNนมืออาชีพ และจริยธรรมทางการแพทย ใช$กระบวนการปฏิบัติการให$เปNนแบบอยKาง 
(Mentoring) ของอาจารย แพทย ฉุกเฉินท่ีปฏิบัติงานในหนKวยงาน รวมถึงการให$ความเห็นปjอนกลับ 
(Reflective feedback) แกKแพทย ประจําบ$าน เชKน ความรับผิดชอบตKอตนเองและผู$อ่ืน ความซ่ือสัตย  ความ
เมตตากรุณา การรักษาความลับของผู$ปWวย จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามประกาศแพทยสภา เปNนต$น แพทย 
ประจําบ$านทุกชั้นปaต$องเข$ารKวมกิจกรรมการให$ความรู$ทางด$านบูรณาการทางการแพทย และพัฒนาตนเองให$มี
เจตคติท่ีดีระหวKางการปฏิบัติงานดูแลผู$ปWวย โดยผKานการอบรมการให$คําปรึกษาผู$ปWวย การแจ$งขKาวร$าย  

     ๔.๑ การบริบาลโดยมีผู$ปWวยเปNนศูนย กลาง patient-centered care 

- การยึดถือประโยชน ของผู$ปWวยเปNนหลัก 

- การรักษาความนKาเชื่อถือแกK ผู$ปWวย สังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแลรักษา
ผู$ปWวยให$ดีท่ีสุด 

- การให$เกียรติและยอมรับเพ่ือนรKวมวิชาชีพ เพ่ือนรKวมงาน ผู$ปWวย และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองให$เข$ากับสภาวะหรือเหตุการณ ท่ีไมKคาดคิดไว$กKอน 
 ๔.๒ พฤตินิสัย 

- ความรับผิดชอบ ความตรงตKอเวลา ความซ่ือสัตย  และมีวินัย 

- การแตKงกายให$เหมาะสมกับกาลเทศะ 
๔.๓ จริยธรรมการแพทย  

- การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน สKวนตัวในทุกกรณี 

- การนับถือให$เกียรติ สิทธิ และรับฟgงความเห็นของผู$ปWวย  ในกรณีผู$ปWวยไมKเห็นด$วย
กับ การรักษาหรือปฏิเสธการรักษา  กรณีญาติและผู$ปWวยร$องขอตามสิทธิผู$ปWวย 

- การขอความยินยอมจากผู$ปWวยในการดูแลรักษาและหัตถการ ในกรณีท่ีผู$ปWวย 
ตัดสินใจไมKได$ต$องสามารถเลือกผู$ตัดสินใจแทนผู$ปWวยได$ 

- การปฏิบัติในกรณีท่ีผู$ปWวยร$องขอการรักษาท่ีไมKมีประโยชน หรือมีอันตราย 

- การรักษาความลับและการเป�ดเผยข$อมูลผู$ปWวย 

- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข$อผิดพลาดของตนเอง 
 
 



๑๙ 

 

๔.๔ การเรียนรู$อยKางตKอเนื่องตลอดชีวิต  

- การกําหนดความต$องการในการเรียนรู$ของตนเอง 

- การค$นคว$าความรู$ และประเมินความนKาเชื่อถือได$ด$วยตนเอง 

- การประยุกต ความรู$ท่ีค$นคว$ากับปgญหาของผู$ปWวยได$อยKางเหมาะสม 

- การวิเคราะห และวิจารณ บทความทางวิชาการ 

- การเข$ารKวมกิจกรรมวิชาการอยKางสมํ่าเสมอ 

- การใช$  electronic databases และการใช$โปรแกรมคอมพิวเตอร ในการเรียนรู$ 

- การถKายทอดความรู$แกKแพทย  บุคลากรทางการแพทย  นิสิต นักศึกษา ผู$ปWวยและ
ญาติ 

ในระหวKางการปฎิบัติงานแพทย ประจําบ$านมีหน$าท่ีให$การดูแลผู$ปWวยอยKางมีความเปNนมืออาชีพ โดย
แพทย ประจํา บ$านจะได$รับการประเมินทักษะดังกลKาวทุก ๓ เดือน โดยอาจารย ท่ีดูแลและอาจารย ท่ีปรึกษา 
หากพบปgญหาระหวKางการฝ�กอบรม เชKน การมาทํางานสาย ไมKมีความรับผิดชอบ ไมKซ่ือสัตย  ไมKรักษาความลับ
ของผู$ปWวย หรือได$รับการประเมิน ในระดับควรปรับปรุง อาจารย ท่ีปรึกษามีหน$าท่ีสืบค$นปgญหา และพูดคุยเพ่ือ
หาแนวทางแก$ไข  

การประเมินการฝ�กปฏิบัติใช$ประเมินระหวKางการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน การสอบประเมิน
ระหวKางการฝ�กอบรม (In-training examination) และการสอบประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

โดยสรุปผลการประเมินสKวนบุคคลท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในภาพรวม ต$องมีการประเมินทุกสาม
เดือน และนําเสนอผลการประเมินตKอคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบประเมิน สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
แสดงแนวโน$มของพัฒนาการของแพทย ประจําบ$าน หากมีปgญหาจากการประเมิน อาจารย ท่ีปรึกษามีหน$าท่ี
ค$นหาปgญหาและพูดคุยเพ่ือหาทางแก$ไขตKอไป  

๕.) การเรียนรู$และการพัฒนาบนพ้ืนฐานแหKงเวชปฏิบัติ (practice-based learning and 
improvement) แพทย ประจําบ$านต$องมีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู$จากการปฏิบัติ ได$แกK  

- ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย  

- การดูแลรักษาผู$ปWวยแบบทีมสหวิชาชีพ 

- การใช$ยาและทรัพยากรอยKางสมเหตุผล 

- การบันทึกเวชระเบียนครบถ$วนถูกต$อง 

- การเสริมสร$างสุขภาพและการปjองกันโรค 

- การประเมินความพอใจของผู$ปWวย 

- การมีสKวนรKวมในองค กร เชKน ภาควิชา/แผนก/กลุKมงาน โรงพยาบาล/สถาบันวิทยาลัย 

- การบันทึกข$อมูลในเวชระเบียนได$อยKางถูกต$องสมบูรณ  เปNนต$น  



๒๐ 

 

๖.) การปฏิบัติงานให$เข$ากับระบบ (system-based practice) 
แพทย ประจําบ$านทุกชั้นปaต$องมีความรู$ในด$านตKอไปนี้ 

- ความรู$เก่ียวกับบทบาทของการแพทย ทางเลือก ระบบสุขภาพและการพัฒนา
สาธารณสุขของชาติ  

- ความรู$ด$านกระบวนการคุณภาพตKางๆ ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล  รวมท้ังระบบ
ประกันสุขภาพของชาติ เชKน patient safety ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข$าราชการ เปNนต$น ความรู$
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

- ความรู$เก่ียวกับ cost consciousness medicine  เชKน นโยบายการใช$ยาระดับชาติ 
บัญชียาหลักแหKงชาติ การใช$ยาและทรัพยากรตKางๆ อยKางสมเหตุผล และเหมาะสมกับ
บริบทของระบบสาธารณสุขของประเทศ เปNนต$น 

- ความรู$เก่ียวกับกฎหมายทางการแพทย  หลักการบริหารจัดการตKางๆ  

๖.๑.๓ การศึกษาด%วยตนเอง (Self-directed learning)  

แพทย ประจําบ$านมีหน$าท่ีดําเนินการศึกษาด$วยตนเอง (Self-directed learning) ตามเนื้อหาท่ี
กําหนดไว$ในหลักสูตร การฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน จากตํารามาตรฐานท่ีกําหนดให$ดังคูKมือแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร 
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน 

ประเมินโดยการอภิปรายระหวKางปฏิบัติงาน การสอบประเมินระหวKางการฝ�กอบรม (In-training 
examination) และการสอบประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 ๖.๑.๔ กิจกรรมแพทย�ประจําบ%าน  

กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน และโรงพยาบาลขอนแกKน จัดให$มีการปฐมนิเทศแพทย ประจําบ$านชั้นปaท่ี 
๑ กKอนการเป�ดการฝ�กอบรมทุกปa เพ่ือให$ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมรับทราบข$อมูลเก่ียวกับแผนการฝ�กอบรม/
หลักสูตร สิทธิและหน$าท่ีของผู$เข$ารับการฝ�กอบรม รวมถึงอธิบายคูKมือการปฏิบัติงาน บทบาทหน$าท่ีพันธ
สัญญาของผู$เข$ารับการฝ�กอบรม แนวปฏิบัติ ของสถาบัน มารยาทและจรรยาบรรณแหKงวิชาชีพ รวมถึงสิทธิ
ของผู$ปWวย 

- จัดประชุมกลุKมงานและประชุมแพทย ประจําบ$านเปNนประจําอยKางน$อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
- จัดประชุมสัมมนาหลักสูตรฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินอยKางน$อยปaละ

หนึ่งครั้ง  เพ่ือปรับปรุงจุดบกพรKอง หรือรับฟjองความเห็นจากแพทย ประจําบ$านผู$รับการ
ฝ�กอบรม  



๒๑ 

 

- จัดกิจกรรมสัมพันธ ระหวKางอาจารย แพทย  แพทย ประจําบ$าน และทีมพยาบาล โดยจัดการ
แขKงขันทักษะด$านการแพทย ฉุกเฉินในการชKวยเหลือผู$ปWวยฉุกเฉิน (ER Rally) เพ่ือเสริมสร$าง
ความสามัคคีในกลุKมงาน อยKางน$อยปaละหนึ่งครั้ง  

๖.๑.๕ การทําวิจัย (Researching)  

แพทย ประจําบ$านทุกคนต$องได$รับการอบรมเรื่องการวิจัยโดยหลักสูตรของโรงพยาบาล หรือโดย
อาจารย ประจําแผนก ในเรื่องพ้ืนฐานและวิธิการศึกษาวิจัย ท้ังการวิจัยทางคลินิกและคลินิกการวิจัยด$าน
ระบาดวิทยาคลินิก  

แพทย ประจําบ$านต$องทํางานวิจัยต$นแบบ (original research project) โดยเปNนผู$วิจัยหลัก หรือผู$
นิพนธ หลักอยKางน$อย ๑ ฉบับ ซ่ึงอาจเปNนการศึกษาวิจัยทางเวชกรรม การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด การ
ศึกษาวิจัยเชิงระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน หรือการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการระบบการแพทย ฉุกเฉิน 
ท้ังนี้งานวิจัยดังกลKาวต$องประกอบด$วยหัวข$อหลักได$แกK 

๑. การทบทวนวรรณกรรม 
๒. จุดประสงค ของการวิจัย 
๓. วิธีการวิจัย 
๔. ผลการวิจัย 
๕. การวิจารณ ผลการวิจัย 
๖. บทคัดยKอ รวมท้ังนําเสนอผลงานดังกลKาวเปNนลายลักษณ อักษรให$

คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯ พิจารณา 
ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เนื่องจากความสามารถในการทําวิจัยด$วยตนเองเปNนสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน
ต$องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ เปNนองค ประกอบหนึ่งของ
การประเมินคุณสมบัติผู$ท่ีจะได$รับวุฒิบัตรฯ เม่ือสิ้นสุดการฝ�กอบรม ดังนั้นสถาบันฝ�กอบรมโรงพยาบาล
ขอนแกKนได$ดําเนินการแตKงต้ังอาจารย ท่ีปรึกษาวิจัย โดยมีหน$าท่ีรับผิดชอบการเตรียมความพร$อมให$กับแพทย 
ประจําบ$าน ต้ังแตKการเตรียมโครงรKางการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
เพ่ือนําสKงวฉท. ท้ังนี้โรงพยาบาลขอนแกKนจะรายงานชื่องานวิจัย อาจารย ท่ีปรึกษา และความคืบหน$าของ
งานวิจัย ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไปยัง วฉท. เพ่ือให$มีการกํากับดูแลอยKางท่ัวถึง  

 
 
คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑. เปNนผลงานท่ีริเริ่มใหมK หรือเปNนงานวิจัยท่ีใช$แนวคิดท่ีมีการศึกษามากKอนท้ังในและ
ตKางประเทศ แตKนํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน 



๒๒ 

 

๒. แพทย ประจําบ$านและอาจารย ผู$ดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผKานการอบรมด$านจริยธรรม
การวิจัยในคน และ/หรือ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวิจัยทุกเรื่องต$องได$รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน 
๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใต$ข$อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกต$องและ

เหมาะสมกับคําถามวิจัย 
๕. สามารถใช$ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ แตKใน

บทคัดยKอต$องมีท้ังสองภาษา 
๖. กรณีท่ีมีการทําวิจัยรKวม (Corresponding author) แพทย ประจําบ$านท่ีรKวมทําวิจัยต$องมี

การ ประกาศสัดสKวนการทําวิจัยเปNนลายลักษณ อักษรในเอกสารขออนุมัติจาก
คณะกรรมการวิจัยฯของโรงพยาบาลขอนแกKน โดยมีสัดสKวนการทําวิจัยไมKน$อยกวKาร$อย
ละ ๖๐  

กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปw (๓๖ เดือนของการฝ#กอบรม) 
 ระยะเวลาประมาณการมีดังนี้  

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
  ๓ จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตKออาจารย ท่ีปรึกษา 
  ๙ จัดทําโครงรKางงานวิจัย 
  ๑๒ สอบโครงรKางงานวิจัย 
  ๑๓ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
   ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลKงทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน (ถ$าต$องการ)  
  ๓๐ สKงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  

การรับรอง วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉิน ให%มีคุณวุฒิ “เทียบเท�าปริญญาเอก”  

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร  ให$ “เทียบเทKาปริญญาเอก” นั้น ถือ
เปNนสิทธิสKวนบุคคลและของแตKละสถาบันท่ีให$การฝ�กอบรม โดยให$เปNนไปตามความสมัครใจของแตKละสถาบันท่ี
ให$การฝ�กอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย ประจําบ$านแตKละรายด$วย หากแพทย ประจําบ$านมีความ
ประสงค ดังกลKาว ตนเองจะต$องแจ$งให$สถาบันฝ�กอบรมทราบเปNนลายลักษณ อักษรกKอนวKาจะรับการฝ�กอบรมท่ี
มีโอกาสได$รับท้ัง ว.ว.และการรับรองวุฒิดังกลKาวให$ “เทียบเทKาปริญญาเอก” กรณีนี้ผู$เข$าอบรมจะต$องมี
ผลงานวิจัยโดยท่ีเปNนผู$วิจัยหลกั มีการประกาศสัดสKวนการทํางานวิจัยเปNนลายลักษณ อักษรอยKางน$อย ร$อยละ 
๖๐ และผลงานนั้นต$องตีพิมพ ในวารสารท่ีเปNนท่ียอมรับ 

กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน จะแจ$งให$แพทย ประจําบ$านท่ีต$องการฝ�กอบรมเพ่ือการ
รับรอง คุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน ให$ “เทียบเทKาปริญญาเอก” 
ดําเนินการติดตKออาจารย ท่ีปรึกษางานวิจัยหลัก จํานวน ๑ ทKาน และอาจารย ท่ีปรึกษางานวิจัยรวม จํานวนไมK
เกิน ๒ ทKาน ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้  



๒๓ 

 

ก. เปNนอาจารย แพทย ท่ีได$รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน จากคณะแพทยศาสตร ท่ีมีคุณวุฒิระดับ ป.เอก หรือรองศาสตราจารย ข้ึนไป  

ข. เปNนนายแพทย ท่ีได$รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขา เวชศาสตร ฉุกเฉินสังกัดหนKวยงานของรัฐ ท่ีมีคุณวุฒิระดับ ป.เอก หรือรองศาสตราจารย พิเศษ 
หรือ นายแพทย ระดับเชี่ยวชาญข้ึนไป  

ในกรณีท่ีสถาบันฝ�กอบรมฯไมKสามารถจัดการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน เพ่ือให$มีการรับรองคุณวุฒิ ว.ว. 
“เทียบเทKาปริญญาเอก” ได$ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ท่ีจะไมKจัดการฝ�กอบรมแบบท่ีมีการรับรองคุณวุฒิให$ “เทียบเทKา
ปริญญาเอก” ได$ สถาบันนั้นต$องแจ$งให$แพทย ประจําบ$านทราบต้ังแตKวันเริ่มเป�ดรับสมัครเข$าเปNนแพทย ประจํา
บ$านไปจนถึงวันท่ีเริ่มเป�ดการฝ�กอบรม ในกรณีท่ีสถาบันฝ�กอบรมใดต$องการให$มีการรับรอง ว.ว. ให$มีคุณวุฒิ
ดังกลKาว แตKมีทรัพยากรจํากัด สถาบันสามารถติดตKอขอความรKวมมือจากอาจารย และทรัพยากรจากสถาบันอ่ืน
มาชKวยได$ 

การท่ีแพทย ประจําบ$านสอบผKานและมีสิทธิ์ได$รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินแล$ว หากมีความประสงค 
จะให$วิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย ดําเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรองวKา วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร 
ฉุกเฉิน มีคุณวุฒิ “เทียบเทKาปริญญาเอก” นั้น จะต$องทําให$ผลงานวิจัยหรือสKวนหนึ่งของผลงานวิจัยท่ีสKงมาให$
วิทยาลัยฯ ประกอบการเข$าสอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้ 

๑. แพทย ประจําบ$านต$องดําเนินงานวิจัยตามกรอบเวลาท่ีกําหนด และผลงานวิจัยต$องได$รับการ
ตีพิมพ หรืออยKางน$อยได$รับการตอบรับให$ตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
สําหรับการเผยแพรKผลงานทางวิชาการ 

๒. ให$ใช$ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยKอ การตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี
คุณภาพท่ีอยูKนอกเหนือประกาศของ TCI ให$เปNนบทความท่ีตีพิมพ ในวารสารท่ีถูกคัดเลือกให$อยูKใน 
PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือในวารสารนานาชาติท่ีใช$
ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดยKอและมีการตีพิมพ วารสารฉบับนี้มานานเกิน 10 ปa 
(วารสารเริ่มออกอยKางช$าในปa พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ.2006)  

ในกรณีท่ี ว.ว. ของทKานได$รับการรับรองวKา “เทียบเทKาปริญญาเอก” วิทยาลัยฯ แนะนําวKา ห$ามใช$คําวKา 
Ph.D. หรือ ปร.ด. ท$ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห$ามเขียนคําวKา ดร. นําหน$าชื่อตนเอง แตKสถาบัน 
การศึกษาสามารถใช$ ว.ว. ท่ี “เทียบเทKาปริญญาเอก” นี้ มาใช$ให$ทKานเปNนอาจารย ประจําหลักสูตรการศึกษา 
อาจารย รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย คุมวิทยานิพนธ  หรือเปNนวุฒิการศึกษาประจําสถานศึกษาได$ 
โดยเสนอให$สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้ 

- มีอาจารย  “เทียบเทKาปริญญาเอก” จํานวนก่ีทKาน จาก ว.ว.  

- มีอาจารย  “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จํานวนก่ีทKาน 
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของทKานท่ีได$รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้ อาจจะมีคําวKา 

“เทียบเทKาปริญญาเอก” ตKอท$ายได$เทKานั้น 



๒๔ 

 

 
 

๖.๒ เนื้อหาการฝ#กอบรม/หลักสูตร 
 วิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย ได$กําหนดเนื้อหาของการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือ

วุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร ฉุกเฉิน ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. ความรู%พ้ืนฐานของเวชศาสตร�ฉุกเฉิน และโรคหรือภาวะของผู%ปiวย (รายละเอียดดังใน
ภาคผนวก ข.) แบ�งเปxน 
  ระดับท่ี ๑ เช่ียวชาญ (mastery) โรค หรือภาวะท่ีต$องมีความรู$ความชํานาญ และทักษะ
เวชกรรมท่ีเก่ียวข$องอยKางลึกซ้ึง เนื่องจากอาจมีภาวะคุกคามตKอชีวิต สถานการณ วิกฤติเวลา ท่ีหากไมKได$รับการ
แก$ไขอยKางทันทKวงทีแล$ว ผู$ปWวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได$สูงมาก แพทย ประจําบ$านจะต$องดูแลรักษาได$ด$วยตนเอง 
  ระดับท่ี ๒ ชํานาญ (proficiency) ต$องมีความรู$ความชํานาญ และทักษะเวชกรรมท่ี
เก่ียวข$องกับเรื่องดังกลKาวเปNนอยKางดี เนื่องจากอาจมีภาวะฉุกเฉิน ท่ีต$องได$รับการรักษาอยKางรวดเร็ว มิฉะนั้น
อาจกKอให$เกิดอาการท่ีรุนแรงข้ึน หรือมีภาวะแทรกซ$อนตามมา อาจสKงผลให$เสียชีวิต พิการ หรือเจ็บปWวยเรื้อรัง
ในระยะยาว ซ่ึงแพทย ประจําบ$านควรดูแลรักษาได$ ภายใต$การควบคุมของอาจารย  
  ระดับท่ี ๓ คุ%นเคย (familiarity) ควรมีความรู$ความชํานาญ และทักษะเวชกรรมท่ีเก่ียวกับ
เรื่องดังกลKาวพอสมควร เนื่องจากเปNนภาวะท่ีไมKฉุกเฉิน สามารถรอรับการบําบัดรักษาในวันทําการปกติได$ โดย
ไมKกKอให$เกิดอาการรุนแรงข้ึน หรือภาวะแทรกซ$อนตามมา ซ่ึงแพทย ประจําบ$านอาจดูแลรักษาได$ หรือสามารถ
เรียนรู$โดยการศึกษาด$วยตนเอง หรือฟgงบรรยายและสถาบันฝ�กอบรมควรจัดให$มีการเรียนรู$โรคในกลุKมนี้อยKาง
พอเพียง  

โดยแบKงขอบเขตเนื้อหาของการฝ�กอบรมโดยสังเขป ดังนี้  

ก. โรคหรือภาวะของผู%ปiวย  

เม่ือสําเร็จการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านแล$ว แพทย ฉุกเฉินต$องมีความรู$ความชํานาญในการให$การ
บริบาลผู$ปWวยฉุกเฉินตามระดับความรู$ท่ีกําหนดในเกณฑ หลักสูตร เริ่มต้ังแตKความสามารถในการให$การวินิจฉัย
แยกโรคตาม อาการวิทยาและอาการแสดง ความรู$ด$านพยาธิสรีระวิทยาของโรคและภาวะตKางๆ ตามระบบการ
ทํางานของรKางกาย ความสามารถในการรวบรวมข$อมูลทางคลินิกท้ังจากการซักประวัติ ตรวจรKางกาย การ
ตรวจเพ่ิมเติมทางห$องปฏิบัติการ การแปลผล การให$การกู$ชีพและการให$การดูแลรักษาจําเพาะท่ีสามารถทําได$
ในบริบทของการเปNนแพทย ฉุกเฉิน การตัดสินใจในการจําหนKายผู$ปWวยออกจากแผนกฉุกเฉิน รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข. 

ข. ความรู%และทักษะการอํานวยการและการส่ังการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  



๒๕ 

 

เม่ือสําเร็จการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านแล$ว แพทย ฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกต ความรู$ทาง
เวชกรรม และวิทยาการจัดการ เพ่ือประสานงาน ควบคุมดูแล และติดตKอสื่อสารในการอํานวยการ ท้ังการ
อํานวยการตรง การอํานวยการท่ัวไป และให$คําสั่งการแพทย แกKผู$ชKวยเวชกรรมและผู$ชKวยอํานวยการ ซ่ึงเปNนผู$
ปฏิบัติการท่ีไมKใชKผู$ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวKาด$วยการแพทย ฉุกเฉินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง
ในระดับท$องถ่ินหรือพ้ืนท่ีได$ รายละเอียดตามภาคผนวก ข. 

ค. ความรู% ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตร�และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน  

เม่ือสําเร็จการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านแล$ว แพทย ฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกต ความรู$ทาง
เวชจริยศาสตร  ทางเวชกรรมฉุกเฉินได$ รายละเอียดตามภาคผนวก ข. 

ง. ความรู%และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห%องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน  

เม่ือสําเร็จการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านแล$ว แพทย ฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกต ความรู$ทาง
เวชกรรม เพ่ือการตรวจ และการแปลผลการตรวจทางห$องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย และการตรวจพิเศษอ่ืนๆ ได$ 
ดังแสดงในแบบบันทึกคะแนนการบันทึกเวชระเบียน รายละเอียดตามภาคผนวก ข. 

จ. ความรู%และทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน  

เม่ือสําเร็จการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านแล$ว แพทย ฉุกเฉินต$องมีความรู$ ความสามารถระบุข$อบKงชี้ 
ข้ันตอนวิธี ทํา ภาวะแทรกซ$อนท่ีอาจเกิดข้ึน และได$มีประสบการณ ในการปฏิบัติเวชหัตถการตามระดับท่ี วฉท. 
กําหนด โดยอาจ เปNนการฝ�กปฏิบัติกับหุKนจําลอง หรือ การสังเกตการณ ปฏิบัติเวชหัตถการโดยผู$เชี่ยวชาญ 
หรือ การชKวยปฏิบัติเวชหัตถการ หรือ สามารถทําเวชหัตถการฉุกเฉินได$ด$วยตนเอง หรือ สอนให$ผู$อ่ืนทําได$
อยKางถูกต$อง ได$อยKางน$อยตามจํานวนครั้งท่ี วฉท. กําหนด รายละเอียดแสดงดังใบประเมิน Direct 
observation of emergency procedural skill assessment โดยหัตถการทางเวชศาสตร ฉุกเฉิน แบKงเปNน  

  ระดับท่ี ๑   หัตถการท่ีแพทย ประจําบ$านต%องทําได$ด$วยตนเอง   
ระดับท่ี ๒  หัตถการท่ีแพทย ประจําบ$านควรทําได$  (ทําภายใต$การดูแลของผู$เชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี ๓  หัตถการท่ีแพทย ประจําบ$านอาจทําได$  (ชKวยทําหรือได$เห็น) 

ตามท่ีกําหนดใน procedural skills ด%านต�างๆ ใน   รายละเอียดตามภาคผนวก ค. 

๖.๓  จํานวนระดับช้ันการฝ#กอบรม/ระยะเวลาในการฝ#กอบรม  

ระดับชั้นการฝ�กอบรม มี ๓ ระดับชั้น ระยะเวลาในการฝ�กอบรมอยKางน$อย ๓ ปa  

ระยะเวลาในการฝ�กอบรมโดยท่ัวไปใช$เวลาในการฝ�กอบรมอยKางน$อย ๓ ปa แตKหากแพทย ประจําบ$านมี
ปgญหาด$านสมรรถนะท่ียังไมKผKานคุณลักษณะท่ีเชื่อถือได$ตามเกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือ
วุฒิบัตรแสดงความรู$ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร ฉุกเฉิน ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. 
๒๕๖๑ หรือโดนภาคทัณฑ  คณะกรรมการฝ�กอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน 



๒๖ 

 

อาจมีมติขยายระยะเวลาการฝ�กอบรมได$อีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมKเกิน ๖ เดือน ตามระเบียบ กพ. วKาด$วย การลา
ศึกษาตKอของข$าราชการ 

 

๖.๔ การบริหารกิจการและการจัดการฝ#กอบรม  

ทางกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ได$จัดต้ังคณะกรรมการซ่ึงมีหน$าท่ีรับผิดชอบและ
อํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และ การประเมินผล สําหรับแตKละข้ันตอนของการ
ฝ�กอบรม รวมถึงการให$ผู$มีสKวนได$สKวนเสียท่ีเหมาะสมมีสKวนรKวมในการวางแผนการฝ�กอบรม  ประธานแผนการ
ฝ�กอบรม/หลักสูตรต$องมีประสบการณ ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล$วไมKน$อยกวKา ๕ ปa, มีอายุตั้งแตK ๓๕ ปa
ข้ึนไป และได$รับการรับรองจากวิทยาลัยท่ีกํากับดูแล แผนงานฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร 
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน กําหนดโครงสร$างการบริหารกิจการ และการจัดการฝ�กอบรมไว$ ดังตKอไปนี้  

ก. กรอบโครงสร%างมหภาคของการฝ#กอบรม  

(๑) หน�วยงานกํากับดูแล (Training Regulator) ได$แกK แพทยสภา วิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKง
ประเทศไทย และ สํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) แพทยสภา มีหน$าท่ี
กําหนดนโยบายการฝ�กอบรม รับรองสถาบันฝ�กอบรมและประเมินคุณภาพของสถาบันฝ�กอบรมให$สามารถ
ผลิตแพทย เฉพาะทางท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต$องการด$านสุขภาพของประชาชน รวมถึงออกวุฒิบัตร
แสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาชาตKางๆ  

วิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย (วฉท.) ถือเปNนผู$มีสKวนได$สKวนเสียหลักในการฝ�กอบรม
เนื่องจากเปNน องค กรวิชาชีพเฉพาะทางเปNนหนKวยงานท่ีมีหน$าท่ีกําหนดเกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย 
ประจําบ$านเพ่ือวุฒิบัตร แสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
และควบคุมการฝ�กอบรมให$มีความสอดคล$องกับนโยบายของแพทยสภา เพ่ือให$เชื่อม่ันได$วKา แพทย ฉุกเฉินท่ีจบ
การฝ�กอบรมมีสมรรถนะตามท่ีคาดหวัง  

กระทรวงสาธารณสุข ถือเปNนผู$มีสKวนได$สKวนเสียหลักในการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวช
ศาสตร ฉุกเฉิน เนื่องจากถือวKาเปNนท้ังผู$บังคับบัญชาของแผนงานฝ�กอบรมและเปNนผู$บังคับบัญชาของผู$เข$ารับ
การฝ�กอบรม มีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปNนหนKวยงานระดับกรม มีหน$าท่ี
บริหารจัดการและให$การกํากับดูแลด$านการบริบาลเวชกรรม ผKานระบบบริหารงานตามเขตสุขภาพ ลงมายัง
โรงพยาบาลในสKวนภูมิภาค โดยโรงพยาบาลขอนแกKนเปNนโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี ๗ อยKางไรก็ดี ใน
ด$านการศึกษาและฝ�กอบรม กระทรวงสาธารณสุข มีสํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
(สบพช.) เปNนหนKวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน$าท่ีรับผิดชอบการศึกษาและฝ�กอบรมของ
แพทย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท้ังการผลิตแพทย  และการฝ�กอบรมแพทย เฉพาะทาง ดังนั้น กลุKมงานเวช
ศาสตร ฉุกเฉินและโรงพยาบาลขอนแกKน จึงมีหน$าท่ีดําเนินการจัดทําหนังสือเปNนลายลักษณ อักษรแจ$ง
ผู$บังคับบัญชา เม่ือมีแพทย ประจําบ$านซ่ึงเปNนแพทย จากต$นสังกัดอ่ืนเข$ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และเม่ือ 
แพทย ประจําบ$านสิ้นสุดการฝ�กอบรมในด$านการบริบาลเวชกรรม แพทย ประจําบ$านท่ีปฏิบัติงานในกลุKมงาน



๒๗ 

 

เวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนต$องปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข$อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข และ
ระเบียบราชการอยKางเครKงครัด  

 

(๒) หน�วยงานกํากับการฝ#กอบรมและจัดการสอบ (Training Director and Evaluator) ได$แกK 
คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน เปNนคณะอนุกรรมการในแพทยสภามีหน$าท่ี
ประสานงานการ จัดการฝ�กอบรม รวมถึงการประเมินผล และสอบประเมินแพทย ประจําบ$านตามเกณฑ 
หลักสูตรฯ มีหน$าท่ีประสานกับหนKวยงานท่ีทําหน$าท่ีฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินใน
สถาบันฝ�กอบรมตKางๆ  

(๓) หน�วยงานบริหารและจัดการการฝ#กอบรม (Training Administaration and Operator) 
ได$แกK โรงพยาบาลขอนแกKน ศูนย แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินโรงพยาบาล
ขอนแกKน  

โรงพยาบาลขอนแกKนเปNนสถาบันฝ�กอบรม มีหน$าท่ีดูแลการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาตKางๆ 
ให$การ อํานวยการและรับรองให$แพทย ประจําบ$านปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเพ่ือฝ�กประสบการณ ผKานกลุKมงาน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส.) ผู$ดูแลจํานวนแพทย ประจําบ$านและการบริหารจัดการท่ัวไป  

ในสKวนของการศึกษาและฝ�กอบรม ใช$กลไกของศูนย แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
ขอนแกKนในการ ดูแลการศึกษาท้ังในระดับกKอนปริญญาและหลังปริญญาในโรงพยาบาลขอนแกKน เพ่ือให$
คําปรึกษา อํานวยความสะดวกในด$านทรัพยากรการศึกษา (ห$องสมุด, ห$องบรรยาย, หุKนจําลองการฝ�กปฏิบัติ
หัตถการ, ทรัพยากรในการประเมินผลการศึกษาฝ�กอบรม เปNนต$น)  

กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เปNนหนKวยงานท่ีทําหน$าท่ีฝ�กอบรมแพทย ประจํา
บ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน มีหน$าท่ีจัดประสบการเรียนรู$และทักษะ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานแกK
แพทย ประจําบ$าน  

ข. ระบบการบริหารจัดการ  

ระบบการบริหารจัดการของแผนงานฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านโรงพยาบาลขอนแกKน ประกอบด$วย 
คณะ กรรมการสองสKวน ได$แกK 

(๑) คณะกรรมการฝ#กอบรมแพทย�ประจําบ%านโรงพยาบาลขอนแก�น ซ่ึงผู$อํานวยการโรงพยาบาล
มอบหมาย ให$ศูนย แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแกKนเปNนหนKวยงานรับผิดชอบ โดย
มีรองผู$อํานวยการศูนย แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิกฝWายการฝ�กอบรมหลังปริญญาเปNนประธาน มี
ผู$แทนจากกลุKมงานท่ีมีการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน ในโรงพยาบาลขอนแกKนเปNนกรรมการ มี
หน$าท่ีกําหนดทิศทางการดําเนินงานด$านการจัดการศึกษาและฝ�กอบรมของแพทย ประจําบ$าน 
พิจารณาและรับรองหลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านของโรงพยาบาลขอนแกKน บริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษา สวัสดิการ กิจกรรมนอกหลักสูตรของแพทย ประจําบ$านใน



๒๘ 

 

โรงพยาบาลขอนแกKนในภาพรวม ประสานงานหนKวยงานภายในโรงพยาบาล เชKน กลุKมการพยาบาล 
กลุKมงานพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ งานการเจ$าหน$าท่ี งานการเงิน งานบริหาร ติดตามการ
ฝ�กอบรม รับทราบจํานวนของแพทย ประจําบ$าน รวมถึงแพทย ประจําบ$านท่ีลาออกจากการฝ�กอบรม 
แก$ปgญหาท่ีเก่ียวข$องกับแพทย ประจําบ$าน ท้ังปgญหาทางเวชกรรม จริยธรรม และพฤติกรรม การ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการดําเนินการทางธุรการเก่ียวกับการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านกับหนKวยงาน
ท่ีเก่ียวข$องภายนอก เชKน แพทยสภา ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยตKางๆ สํานักงานบริหารโครงการผลิต
แพทย เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย สถาบันฝ�กอบรมตKางๆ 
โรงพยาบาลผู$รับผลผลิตจากการฝ�กอบรม เปNนต$น  

๒)   คณะกรรมการฝ#กอบรมแพทย�ประจําบ%านสาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉิน เปNนกรรมการในกลุKมงานเวช
ศาสตร ฉุกเฉิน ประกอบด$วย หัวหน$าแผนงานฝ�กอบรมท่ีมีประสบการณ ในการปฏิบัติงานในสาขาเวช
ศาสตร ฉุกเฉินมาแล$วไมKน$อยกวKาห$าปa และได$รับการรับรองจากวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศ
ไทยดํารงตําแหนKงประธานอนุกรรมการผู$บริหารโรงพยาบาลและศูนย แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลขอนแกKนในฐานะผู$มีสKวนได$สKวนเสียหลักเปNนท่ีปรึกษา มีอาจารย แพทย ฉุกเฉิน ๒ คน 
ดํารงตําแหนKงรองประธาน เลขานุการ ๒ คน โดยมีอาจารย แพทย ฉุกเฉินทุกคนในกลุKมงานเวช
ศาสตร ฉุกเฉิน ดํารงตําแหนKงเปNนกรรมการ ตามรายชื่อในหนังสือแตKงต้ังคณะกรรมการฝ�กอบรม
แพทย ประจําบ$าน ๒๕๖๑ 

มีอํานาจหน$าท่ีโดยผKานความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านโรงพยาบาลขอนแกKน 
ดังตKอไปนี้ 

(๑) การจัดทําพัฒนาและควบคุมคุณภาพของหลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร 
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน 

(๒) กําหนดเกณฑ และดําเนินการคัดเลือกแพทย ประจําบ$าน 
(๓) จัดกิจกรรมการฝ�กอบรมตามกลวิธีในหลักสูตร รวมถึงแก$ไขปgญหาท่ีเกิดจากการฝ�กอบรม 
(๔) รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานในด$านเวชกรรมของแพทย ประจําบ$าน รวมถึงแก$ไขปgญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
(๕) กํากับดูแลพฤติกรรมของแพทย ประจําบ$าน ท้ังด$านความรับผิดชอบ ด$านคุณธรรมจริยธรรมของ

แพทย ประจําบ$าน รวมถึงแก$ไขปgญหาท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรม 
(๕) ดําเนินการประเมินและตัดสินผลการฝ�กอบรมระหวKางการฝ�กอบรม การพิจารณาการเลื่อนระดับชั้น

ออกเอกสารการเลื่อนระดับชั้น และการเข$ารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญด$าน
เวชศาสตร ฉุกเฉิน รวมถึงแก$ไขปgญหาท่ีเกิดข้ึนในการประเมินผลการฝ�กอบรม  

(๖) สนับสนุนกระบวนการศึกษา ฝ�กอบรม และการวิจัยของแพทย ประจําบ$าน โดยจัดให$มีทรัพยากร
สนับสนุน การเรียนรู$ เชKน หนังสือ ห$องสมุด เปNนต$น มีการวิเคราะห ความเพียงพอ และแผนในการ
พัฒนาปรับปรุง  

(๗) พิจารณางบประมาณ การจัดทําโครงการ และการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข$องกับการฝ�กอบรมแพทย 
ประจํา บ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน  

(๘) ประสานงานกับหนKวยงานภายในและหนKวยงานภายนอกท่ีมีสKวนเก่ียวข$องกับการฝ�กอบรมแพทย 
ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน  



๒๙ 

 

(๙) จัดสรรทรัพยากรตKางๆ ท่ีจําเปNนตKอการดําเนินการฝ�กอบรมและกระจายทรัพยากรให$สอดคล$องกับ
ความจําเปNนด$านการฝ�กอบรม โดยการดําเนินงาน อาทิเชKน จัดทําบัญชีจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 
สายสนับสนุน โดยต$องเปNนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม และจัดให$มีให$มี
จํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย  และหนKวยงานสนับสนุนด$านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$องครบถ$วน 
สอดคล$องกับข$อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเป�ดการฝ�กอบรม  

(๑๐) งานอ่ืนๆ ท่ีได$รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ�กอบรบแพทย ประจําบ$านโรงพยาบาลขอนแกKน  

ประธานกรรมการฝ#กอบรมแพทย�ประจําบ%านสาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉิน มีหน$าท่ี ดังนี้ 
(๑) เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
(๒) เปNนประธานการประชุมคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
(๓) กําหนดระเบียบวาระการประชุมรKวมกับเลขานุการ 
(๔) ควบคุมการประชุมให$มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและเป�ดโอกาสให$กรรมการแสดงความเห็นอยKางเปNน

อิสระ  
(๕) รับผิดชอบกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการให$บรรลุวัตถุประสงค ตามแผนงานท่ี

กําหนดไว$ ยกตัวอยKางเชKน การดําเนินงานด$านหลักสูตร การฝ�กอบรม การประเมินตัดสินผล การ
พิจารณาตัดสินปgญหาของแพทย ประจําบ$านท่ีเกิดข้ึนระหวKางการฝ�กอบรม เปNนต$น  

(๖) ดําเนินการตักเตือนแพทย ประจําบ$านท่ีมีปgญหา หากอาจารย ท่ีปรึกษาตักเดือนแล$วแตKยังมีความผิด
ตKอเนื่อง  

(๗) เปNนผู$ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 
สองฝWายเทKากัน  

กรณีประธานกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน ไมKสามารถปฎิบัติงานได$ ให$
รองประธานกรรมการฝ#กอบรมแพทย�ประจําบ%านสาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉิน ปฏิบัติหน$าท่ีแทน  

หากท้ังประธานและรองประธานไมKสามารถปฏิบัติหน$าท่ีได$ ให$คณะกรรมการเลือกกรรมการทKานหนึ่งจาก
ท่ีประชุมดําเนินการเปNนประธานแทนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  

เลขานุการ มีหน$าท่ี ดังนี้ 
(๑) กําหนดระเบียบวาระการประชุมรKวมกับประธาน  
(๒) จัดทํารายงานการประชุม 
(๓) จัดเตรียมสถานท่ี และเอกสารการประชุม  

อาจารย�ท่ีปรึกษา มีหน$าท่ี ดังตKอไปนี้ 
(๑) ให$การฝ�กอบรมตามกลวิธีในหลักสูตร 
(๒) สอดสKองดูแลและตักเตือนพฤติกรรมของแพทย ประจําบ$าน  
(๓) ประเมินและตัดสินผลการฝ�กอบรม  
(๔) สนับสนุนกระบวนการศึกษา ฝ�กอบรม และการวิจัยของแพทย ประจําบ$าน  
(๕) การจัดและดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข$องกับการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน  
(๖) งานอ่ืนๆ ท่ีได$รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ�กอบรบแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน  



๓๐ 

 

 

อาจารย�ประจําเวร มีหน$าท่ีรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานในด$านเวชกรรมของแพทย ประจําบ$าน 
รวมถึงสอดสKองดูแลและตักเตือนพฤติกรรมของแพทย ประจําบ$านในระหวKางปฎิบัติงานในเวร  

ค. ฝiายต�างๆ ในคณะกรรมการฝ#กอบรมแพทย�ประจําบ%านสาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉิน แบKงออกเปNน ๔ 
ด$าน ได$แกK 

ก. ด$านแผนการฝ�กอบรมและหลักสูตร  
ข. ด$านประเมินผล 
ค. ด$านคัดเลือกและฝ�กอบรม 
ง. ด$านวิจัยและวิชาการ 
 
 

แผนภูมิท่ี ๓ แสดงคณะกรรมการฝ#กอบรมแพทย�ประจําบ%านสาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉิน ๔ ด%าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง. การดําเนินงานของคณะกรรมการฝ#กอบรมแพทย�ประจําบ%านสาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉิน  

คณะกรรมการต$องมีการประชุมอยKางสม่ําเสมอ เพ่ือหารือปgญหาและการดําเนินงานในการจัดการการฝ�ก 
อบรมให$มีความสอดคล$องกับระยะเวลาดําเนินงานของแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข  

ประธานอนุกรรมการฝ#กอบรมแพทย�ประจํา
บ%านสาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉิน 

ฝiายแผนการฝ#กอบรมและ
หลักสูตร 

- จัดทํารKางหลักสูตร 
- จัดทําแผนการฝ�กอบรมของ

รายวิชาตKางๆ ท้ังรายวิชา
หลักและรายวิชาเลือก 

- จัดทําแผนการหมุนเวียน
ปฏิบัติงาน 

- ทบทวนหลักสูตร จัด
สัมมนา หลักสตูรการ
ฝ�กอบรมทุกปa 

- ประสานงานหนKวยงานท่ี
เก่ียวข$อง เชKน กระทรวง 
วฉท. 

- อ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 
 

ฝiายประเมินผล 

- จัดทําแผนการประเมินผล
การฝ�กอบรมตามหลักสูตร 

- จัดทํา milestones และ
แผนการประเมินแพทย 
ประจําบ$านตาม 
milestones ท่ีกําหนด 

- ประสานงานและจัดทํา
ข$อสอบ 

- รวบรวมผลการประเมินและ
วิเคราะห ผลการประเมิน
แพทย ประจําบ$าน 

- ทบทวนผลการประเมิน
รวมถึงกําหนดแนวทางแก$ไข
ปgญหา 

-  ติดตามและประเมินผล
แพทย ท่ีผKานการฝ�กอบรม 

- อ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 
 

ฝiายคัดเลือกและฝ#กอบรม 

- ทบทวน ออกแบเกณฑ 
การคัดเลือกให$มีความ
ยุติธรรมโปรKงใส 

- ดําเนินการคัดเลือกแพทย 
ประจําบ$านตามเกณฑ ท่ี
กําหนด 

- ดําเนินการฝ�กอบรมตาม
หลักสตูรท่ีกําหนด 

- ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงาน ปgญหาจากการ
ปฏิบัติงานของแพทย 
ประจําบ$าน 

- อ่ืนๆ ตามท่ีได$รับ
มอบหมาย  

 

ฝiายวิจัยและวิชาการ 

- ดูแลงานวิจัยของแพทย 
ประจําบ$าน ให$ความรู$ 
ให$คําปรึกษา และ
แนะนําหัวข$อท่ีนKาสนใจ 
- ควบคุมกํากับดูแลให$

งานวิจัยเสรจ็ทันตามท่ี
กําหนด 
- ดูแลด$านวิชาการ การ

นําเสนอวิชาการตKางๆ 
ของแพทย ประจําบ$าน  
- อ่ืนๆ ตามท่ีได$รับ

มอบหมาย 
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๖.๕ สภาพการปฏิบัติงาน 

๖.๕.๑. ระยะเวลาของฝ#กอบรมตลอดหลักสูตร 

เม่ือหักลบระยะเวลาในการลาทุกประเภท (ลาปWวย ลากิจ ลาคลอด ลาไปบรรพชา ลาไปประกอบพิธี
ฮัจญ  การเกณฑ ทหาร การถูกเรียกฝ�กกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝ�กอบรม/หลักสูตร) ต$องมี
ระยะเวลาการฝ�กอบรม/ปฏิบัติงานรวมกันไมKน$อยกวKา ๑๔๔ สัปดาห  จึงจะมีสิทธิ์ได$รับการพิจารณาประเมิน
เพ่ือเลื่อนระดับชั้นและการประเมิน เพ่ือวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกวKาท่ีกําหนด จะต$องมีการขยายเวลาการ
ฝ�กอบรมให$มีระยะเวลาการฝ�กอบรมท้ังสิ้นไมKน$อยกวKา ๑๔๔ สัปดาห   

๖.๔.๒. ด%านความรู% 
๑. กิจกรรมวิชาการ แพทย ประจําบ$านต$องทํากิจกรรมวิชาการท่ีเก่ียวข$องกับการฝ�กอบรม โดย

เฉลี่ย ไมKน$อยกวKา ๓.๕ ชั่วโมงตKอสัปดาห  (ไมKรวมการรายงานระหวKางการเปลี่ยนเวร)  โดยเข$ารKวมประชุมทาง
วิชาการกับกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน สัปดาห ละ ๖.๕ ชั่วโมง ประกอบด$วยกิจกรรมท่ี
ต$องทํา แพทย ประจําบ$านท่ีมีหน$าท่ีรับผิดชอบในหัวข$อใด ต$องมีการดําเนินการนําเสนอตามเวลาท่ีกําหนด โดย
ควรประสานงานกับอาจารย ท่ีปรึกษาท่ีรับผิดชอบเนื้อหากKอนวันนําเสนอจริง  

การนําเสนอทางวิชาการ จะได$รับการประเมินโดยอาจารย ท่ีปรึกษาในแตKละเดือนรวมถึงแพทย 
ประจําบ$านปaท่ีสูงกวKา เพ่ือใช$ในการให$ความเห็นปjอนกลับ (feedback) และพัฒนาการนําเสนอทางวิชาการ
ตามเปjาประสงค หลักในแตKละระดับ (Milestones) โดยประกอบด$วยกิจกรรมอยKางน$อยดังตKอไปนี้   

ก. เข$ารKวมฟgงการบรรยาย (Lecture) โดยคณาจารย  ณ กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน และ
คณาจารย จากกลุKมงานอ่ืนๆ โรงพยาบาลขอนแกKน ครั้งละ ๖๐นาที ตามท่ีกลุKมงาน
กําหนดให$  

ข. เข$ารKวมกิจกรรมการประชุมบรรยายวันอังคารและวันพฤหัสบดี อยKางน$อยร$อยละ ๘๐ 
ตลอดการฝ�กอบรม  

ค. การนําเสนอหัวข$อทางวิชาการ (Topic Review) ครั้งละ ๖๐ นาที อยKางน$อย ๖ ครั้ง
ตลอดการฝ�กอบรม  

ง. การนําเสนอประชุมทบทวนวารสารทางวิชาการ (Journal club) ครั้งละ ๖๐ นาที อยKาง
น$อย ๓ ครั้งตลอดการฝ�กอบรม  

จ. การนําเสนอประชุมเสนอเหตุการณ เวชกรรมอันไมKพึงประสงค  ซ่ึงรวมถึงภาวะแทรกซ$อน 
และการเสียชีวิต (adverse medical events, morbidity and mortality 
conferences) ครั้งละ ๖๐นาที อยKางน$อย ๒ ครั้งตลอดการฝ�กอบรม 

ฉ. การนําเสนอ Interesting case resident ครั้งละ ๖๐นาที อยKางน$อย ๒ ครั้งตลอดการ
ฝ�กอบรม  

ช. การนําเสนอประชุมทบทวนการกู$ชีพ (cardiopulmonary resuscitation/dead cases 
conference) ครั้งละ ๓๐ นาที อยKางน$อย ๖ ครั้งตลอดการฝ�กอบรม 

ซ. การนําเสนอประชุมวิจัย (research progression and meeting) ครั้งละ ๖๐ นาที 
อยKางน$อย ๓ ครั้งตลอดการฝ�กอบรม 
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ฌ. การนําเสนอประชุมทบทวนการออกเหตุนอกโรงพยาบาล (EMS case conference) 
อยKางน$อย ๒ ครั้งตลอดการฝ�กอบรม 

ญ. การนําเสนอถามตอบทางวิชาการ (Question and answer/Spot diagnosis) ครั้งละ 
๖๐ นาที อยKางน$อย ๒ ครั้งตลอดการฝ�กอบรม 

ฎ. เข$ารKวมการเรียนการสอนโดยใช$หุKนมนุษย จําลอง (Simulation-Based Learning) และ
การฝ�กปฏิบัติหัตถการ (Procedure workshop) ครั้งละ ๖๐ นาที อยKางน$อย ๓๐ ครั้ง
ตลอดการฝ�กอบรม 

ฏ. การบรรยาย/การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ อยKางน$อย ๑ ครั้ง/๓ ปa ในทุกหัวข$อตKอไปนี้   
(๑) บทบาทของวิทยาศาสตร สังคมและพฤติกรรมกับเวชกรรมฉุกเฉิน 
(๒) เวชศาสตร ปjองกันกับเวชกรรมฉุกเฉิน (Preventive emergency medicine) 
(๓) การตัดสินใจทางคลินิก (Emergency medicine decision making)  
(๔) ระบบการบริบาลฉุกเฉิน (Emergency care service system/Service plan)  
(๕) กฎหมายทางการแพทย และนิติเวชวิทยา (Medical legislation and forensic 
emergency medicine)  
(๖) หลักการบริหารจัดการ (Basic administration and management) กระบวนการ
คุณภาพตKางๆ (Advanced Hospital Accreditation), ความปลอดภัยของผู$ปWวย 
(Patient safety) การจัดบริหารความรู$ความเสี่ยงในโรงพยาบาล ระบบสาธารณสุข 
(๗) การดูแลตนเองของแพทย  (Physician wellbeing) 
(๘) การปjองกันการติดเชื้อในกระบวนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล 
(๙) การแพทย ทางเลือกกับเวชกรรมฉุกเฉิน (Complementary emergency) 
กายภาพบําบัด 
(๑๐) Cost consciousness medicine บัญชียาหลักแหKงชาติ 
(๑๑) Risk Communication ทักษะการสื่อสารของแพทย ประจําบ$าน 
(๑๒) Medical ethics 
 

๒. การเข%าร�วมกิจกรรมวิชาการนอกสถาบันฝ#กอบรม กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ขอนแกKนจัดให$ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมได$เข$ารKวมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ ระหวKางประเทศ หรือ ระหวKาง
สถาบันฝ�กอบรม ตามโอกาสอันสมควร 

๖.๕.๓. ด%านเวชปฏิบัติ จัดให$มีการฝ�กปฏิบัติการทางคลินิกอยKางน$อยดังตKอไปนี้ 
๑. การฝ#กอบรมเวชปฏิบัติฉุกเฉิน กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน จัดให$ผู$เข$ารับ

การฝ�กอบรมได$หมุนเวียนให$มีประสบการณ ในการดูแลบําบัดรักษาผู$ปWวยฉุกเฉินท่ีแผนกฉุกเฉิน และติดตาม
ผลลัพธ การดูแลรักษาผู$ปWวยดังกลKาวท่ีโรงพยาบาลขอนแกKน และโรงพยาบาลอ่ืนตามท่ีได$รับอนุมัติ สถาบัน
ฝ�กอบรมรKวม และสถาบันฝ�กอบรมสมทบ หรือสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร รวมตลอดหลักสูตรไมK
น$อยกวKา ๘๐ สัปดาห  โดยปฏิบัติงานดูแลรักษาผู$ปWวยฉุกเฉินในห$องฉุกเฉินในความควบคุมของอาจารย ผู$ให$การ
ฝ�กอบรมเฉลี่ยไมKน$อยกวKา ๓๒ ชั่วโมงตKอสัปดาห  และไมKเกิน ๔๘ ชั่วโมงตKอสัปดาห  ท้ังนี้ขณะปฏิบัติงานท่ี
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แผนกฉุกเฉิน ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมไมKควรมีการทํางานในแตKละวันติดตKอกันเกินกวKา ๑๒ ชั่วโมง และในแตKละ
วันต$องมีเวลาพักอยKางน$อยเทKากับเวลาปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดให$มีวันพักอยKางน$อยเฉลี่ย ๑ วันตKอสัปดาห  

๒. การฝ#กอบรมเวชบําบัดวิกฤต กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน จัดให$ผู$เข$ารับ
การฝ�กอบรมได$ปฏิบัติงานเวชบําบัดวิกฤตท้ังทางกุมารเวชศาสตร  ทารกแรกเกิด ศัลยศาสตร อายุรศาสตร  
รวมท้ังระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบการหายใจ รวมตลอดหลักสูตรไมKน$อยกวKา ๑๖ สัปดาห  เพ่ือให$มี
ความรู$ ทักษะและเจตคติในการดูแลรักษาผู$ปWวยในภาวะวิกฤติ  

๓. การฝ#กอบรมด%านอํานวยการและส่ังการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� และการฝ�กอบรมผู$เข$ารับ
การฝ�กอบรมจะต$องได$รับการฝ�กอบรมให$มีความรู$ ทักษะ และเจตคติในการอํานวยการและสั่งการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย  รวมท้ังลําเลียงผู$ปWวยเฉียบพลันในการสKงตKอระหวKางสถานพยาบาล และต$องผKานการอบรม
จนได$รับประกาศนียบัตรการอํานวยการการแพทย ฉุกเฉิน (EMS Director)และประกาศนียบัติการสั่งการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  (EMS Commander) ของวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย โดยมี
ระยะเวลาในการฝ�กอบรมไมKน$อยกวKา ๑๒ สัปดาห  

๔. การฝ#กอบรมในรายวิชาเลือก โดยสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกตKางๆ โดยให$สถาบันท่ีเป�ด
รายวิชาเลือกดังกลKาว จัดทําแผนการสอน/ฝ�กอบรมอยKางน$อยประกอบด$วยเปjาหมาย วัตถุประสงค  วิธีการ
ฝ�กอบรม และวิธีการประเมินผลสําหรับวิชาเลือกดังกลKาว โดยความเห็นชอบของ อฝส.วฉ. โดยเปNนวิชาบังคับ
เลือก (Selective) และ  วิชาเลือกเสรี (Elective) รวมท้ังสิ้น ๓๖ สัปดาห   

โดยการฝ�กอบรมหมุนเวียนในแตKละแผนกต$องมีการปฏิบัติงานในแผนกไมKน$อยกวKาร$อยละ ๖๐ ของ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

๖.๕.๔. ภาระงานและขอบเขตความรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน  

เพ่ือสKงเสริมการพัฒนาความรู$ ทักษะและเจตคติ ในการบริบาลผู$ปWวยฉุกเฉิน เพ่ือเปNนแพทย ฉุกเฉิน
ตามหลักสูตร การฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน แพทย ประจําบ$าน
จะได$รับมอบหมายให$มีภาระงาน ดังนี้  

แพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินในขณะปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน มีหน$าท่ีให$จัดลําดับ
ความสําคัญใน การดูแลผู$ปWวย การตรวจวินิจฉัย การตัดสินใจทางคลินิก การให$การรักษา การปฏิบัติเวช
หัตถการฉุกเฉินในผู$ปWวยท่ีมีระดับความเรKงดKวน ๑-๓ เปNนหลัก โดยมีภาระรับผิดชอบผู$ปWวยต้ังแตKแรกรับ 
จนกระท่ังผู$ปWวยได$รับการจําหนKาย (Disposition) ออกจากแผนกฉุกเฉิน กรณีท่ียังมีผู$ปWวยท่ีดูแลค$างอยูKกKอน
หมดคาบการปฏิบัติงาน ต$องดําเนินการสKงตKอรายละเอียดของผู$ปWวยไปยังแพทย ประจําบ$านในคาบปฏิบัติงาน
ถัดไป  

งานการให$บริบาลผู$ปWวยในแผนกฉุกเฉินดังกลKาว รวมไปถึงการดําเนินการจัดการแผนกฉุกเฉิน 
(Emergency department management) ให$สามารถให$การบริบาลผู$ปWวยฉุกเฉินท่ีมารับการบริบาลใน
แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนได$อยKางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยKางเชKน การจัดการภาวะผู$ปWวยแออัดใน



๓๔ 

 

แผนกฉุกเฉิน (Emergency department overcrowded) การแก$ไขปgญหาผู$ปWวยท่ีมีความซับซ$อน (Difficult 
patients)  

การปฏิบัติงานในคาบปฏิบัติงานปกติแพทย�ประจําบ%าน ต�อง  

• ปฏิบัติงานและปฏิบัติเวชหัตถการฉุกเฉินในความดูแลของอาจารย ท่ีปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน 
จนกวKาจะผKานการประเมินระดับความเชื่อม่ันตามเกณฑ การผKานการประเมินกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ัน
ได$ ใน หัวข$อการให$การดูแลผู$ปWวยฉุกเฉิน (EPA๑) และหัวข$อเวชหัตถการฉุกเฉิน (EPA๔) จึงจะ
สามารถปฏิบัติงานเองได$ด$วยตนเอง หรือให$การควบคุมดูแลแพทย ประจําบ$านท่ีมีระดับชั้นต่ํากวKา  

• พัฒนาสมรรถนะความเปNนผู$นํา การบันทึกเวชระเบียนและการสื่อสารในทีมการให$บริบาลผู$ปWวยรKวม 
กับพยาบาลผู$ชKวยเวชกรรม นักศึกษาแพทย เวชปฏิบัติ (Extern) และแพทย เพ่ิมพูนทักษะ (Intern) 
ตามการประเมินตามเกณฑ การผKานการประเมินกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได$ ใน EPA๒ และ EPA๓  

• หากมีการร$องขอให$มีทีมปฏิบัติการการแพทย ฉุกเฉินข้ันสูง (ALS) กําหนดให$แพทย ประจําบ$านท่ี
ปฏิบัติงาน ณ ห$องฉุกเฉิน ออกปฏิบัติการการแพทย ฉุกเฉินข้ันสูงได$ โดยรับหน$าท่ีเปNนหัวหน$าทีม
ปฏิบัติการ  

• ให$การดูแลและให$คําปรึกษา Extern และ Intern ในการให$การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู$ปWวย  
• กรณีมีผู$ปWวยจํานวนมากให$แพทย ประจําบ$านฝ�กฝนกระบวนการในการจัดการแผนกฉุกเฉินให$มี

ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานด$านความจํากัดของทรัพยากร  
• เก็บรวบรวมข$อมูลของผู$ปWวยท่ีนKาสนใจเพ่ือใช$เปNนฐานในการศึกษาค$นคว$าความรู$เพ่ิมเติม ฝ�กฝนความ

ชํานาญและสมรรถนะทางเวชกรรมฉุกเฉิน  
• ค$นคว$าหาความรู$เพ่ิมเติมหรือ สอน Extern และ Intern ในชKวงเวลาท่ีเว$นวKางจากการให$การบริบาล

ผู$ปWวยฉุกเฉิน  

๖.๕.๕. สัดส�วนของการปฏิบัติงานโดยสังเขป  

ในระยะเวลา ๔ สัปดาห  แพทย ประจําบ$านต$อง  

ปฏิบัติงานกลางวันในเวลาราชการอยKางน$อย ๑๕ วันตKอเดือน คาบละ ๘ ชั่วโมง โดยให$วันกิจกรรม
วิชาการ (ทุกวันอังคาร ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ทุกวันพฤหัสบดีชKวงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) นับเปNนการ
ปฏิบัติงานในเวลากลางวัน  หากขาดกิจกรรมดังกลKาว ถือวKาเปNนการขาดการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอยKางน$อย ๑๐ เวรตKอเดือน ทําให$มีโอกาสได$พบผู$ปWวยท่ีมาด$วยโรคท่ีพบไมKบKอย 
และโรคท่ีมีความนKาสนใจมากกวKาเวลากลางวัน รวมถึงได$ฝ�กฝนกระบวนการการจัดการแผนกฉุกเฉิน 
(Emergency department management) และให$ถือเปNนการปฏิบัติงานลKวงเวลา การเบิกจKายคKาตอบแทน
แกKแพทย ประจําบ$านให$ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจKายคKาตอบแทนลKวงเวลาของโรงพยาบาลขอนแกKน 

แพทย ประจําบ$านไมKควรมีการทํางานในแตKละวันติดตKอกันเกินกวKา ๑๒ ชั่วโมง และในแตKละวันต$องมี
เวลาพัก อยKางน$อยเทKากับเวลาปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดให$มีวันพักอยKางน$อยเฉลี่ย ๑ วันตKอสัปดาห   

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ข$อกําหนดในการเข$ารKวมกิจกรรมวิชาการ คKาตอบแทนและสวัสดิการให$
คณะ กรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน จัดทําคู�มือแพทย�



๓๕ 

 

ประจําบ%าน เพ่ือกําหนดคKาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับตําแหนKงและงานท่ีได$รับมอบหมาย รวมถึงชั่วโมงการ
ทํางานท่ีเหมาะสมในแตKละปaการฝ�กอบรม  

๖.๕.๖. การจัดหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 

กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน มีการจัดให$มีการหมุนเวียนปฏิบัติงานเดือนละ ๑ 
ครั้ง 

แพทย�ประจําบ%านระดับช้ันท่ี ๑ เน$นการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินเพ่ือฝ�กการใช$ความรู$
วิทยาศาสตร การแพทย พ้ืนฐานในการประยุกต กับผู$ปWวยฉุกเฉิน และมีความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินท่ัวไป ภาย
ได$การดูแลของแพทย ประจําบ$านรุKนพ่ี เสริมความรู$ด$วยวิชาบังคับเลือกท่ีตนเองสนใจ 

แพทย�ประจําบ%านระดับช้ันท่ี ๒ ให$เริ่มฝ�กปฏิบัติในผู$ปWวยท่ีมีความซับซ$อนข้ึนในแผนกเวชบําบัด
วิกฤติ ประกอบกับการเสริมความรู$ด$วยวิชาบังคับเลือก และเลือกเสรี 

แพทย�ประจําบ%านระดับช้ันท่ี ๓ หลังจากฝ�กปฏิบัติในสKวนของเวชบําบัดวิกฤติและวิชาบังคับเลือก
เกือบท้ังหมด ให$มีหน$าท่ีปฏิบัติงานเปNนแพทย หัวหน$าเวร และดูแลแพทย ประจําบ$านรุKนน$อง รวมถึงเป�ดโอกาส
ให$ได$เลือกศึกษาในเนื้อหาท่ีตนเองสนใจมากข้ึนจากรายวิชาเลือกเสรี 

โดยมีรายละเอียดดังตKอไปนี้ 

ตารางท่ี ๑ แสดงการหมุนเวียนของแพทย ประจําบ$านตามหัวข$อในหลักสูตรฯ 

 เวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน 

เวชบําบัดวิกฤติ การแพทย 
ฉุกเฉิน 

บังคับเลือก เลือกเสรี 

ระดับชั้นปaท่ี ๑ ๒๔ ๑๖ ๐ ๘ ๐ 

ระดับชั้นปaท่ี ๒ ๒๔ ๐ ๔ ๑๖ ๔ 

ระดับชั้นปaท่ี ๓ ๓๒ ๐ ๘ ๔ ๔ 

รวม ๘๐ ๑๖ ๑๒ ๒๘ ๘ 

 

๖.๕.๗. รายวิชาบังคับเลือก (Selective) และรายวิชาเลือกเสรี (Elective) 

การฝ#กอบรมรายวิชาบังคับเลือก (Selective) 

หมายถึง รายวิชาเสริมท่ีกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนพิจารณาวKา มีความสําคัญ
ควรให$แพทย ประจําบ$านได$มีโอกาสฝ�กประสบการณ  โดยให$แพทย ประจําบ$านมีโอกาสเลือกการฝ�กอบรมใน
รายวิชาท่ีตนเองสนใจ จํานวนอยKางน$อย ๗ หัวข$อ (๒๘ สัปดาห ) โดยอาจเลือกผสมผสานการฝ�กอบรมหลาย
รายวิชา (ไมKเกิน ๒ รายวิชาตKอ ๔ สัปดาห ) โดยไมKแยกชKวงเวลาปฏิบัติงานแตKละสาขาจากกัน จากหัวข$อ
ดังตKอไปนี้ 

(๑) อายุรศาสตร ฉุกเฉิน (internal emergency medicine) 
(๒) ศัลยศาสตร ฉุกเฉิน (Surgical emergency medicine) 
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(๓) สูติศาสตร และนรีเวชฉุกเฉิน (obstetrics & gynecological emergency medicine) 
(๔) กุมารเวชศาสตร ฉุกเฉิน (pediatric emergency medicine) 
(๕) ออร โธป�ดิกส ฉุกเฉิน (orthopedics emergency medicine) 
(๖) วิสัญญีวิทยาฉุกเฉิน (anesthesiological emergency medicine) 
(๗) จักษุวิทยาฉุกเฉิน (ophthalmological emergency medicine) 
(๘) โสต นาสิก และลาริงซ วิทยาฉุกเฉิน (otolaryngological emergency medicine) 
(๙) จิตเวชศาสตร ฉุกเฉิน (psychiatric emergency medicine) 
(๑๐) นิติเวชศาสตร ฉุกเฉิน (clinical forensic & legal emergency medicine) 
(๑๑) ภาพวินิจฉัยเวชศาสตร ฉุกเฉิน (diagnostic body imaging emergency medicine) 
(๑๒) เวชศาสตร การบาดเจ็บฉุกเฉิน (traumatic emergency medicine)* 
(๑๓) เวชศาสตร ฉุกเฉินหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular emergency medicine) 
(๑๔) เวชประสาทวิทยาฉุกเฉิน (neurological emergency medicine) 
(๑๕) เวชเภสัชวิทยา และพิษวิทยาฉุกเฉิน (emergency pharmacology and toxicology)* 
(๑๖) วิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ (aero-medical transport) 
(๑๗) วิทยาการควบคุมความเจ็บปWวยฉุกเฉิน (emergency illness and injury control) 
(๑๘) วิทยาการจัดการสาธารณสุขฉุกเฉิน (public health emergency medicine) 
(๑๙) วิทยาการจัดการแพทย ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีทุรกันดาร (frontier area emergency medical 

management) 
(๒๐) วิทยาการบริหารเวชกรรมฉุกเฉิน (administrative emergency medicine) 
(๒๑) เวชวิจัยฉุกเฉิน (clinical research in emergency medicine) 
(๒๒) เวชวิทยาการระบาดฉุกเฉิน (epidemiological medicine) 
(๒๓) เวชศาสตร ฉุกเฉินการกีฬา (sport emergency medicine) 
(๒๔) เวชศาสตร การคลังเลือดฉุกเฉิน (blood transfusion emergency medicine)  
(๒๕) เวชศาสตร ฉุกเฉินการทหาร (military emergency medicine) 
(๒๖) เวชศาสตร การอาชีพและสิ่งแวดล$อมฉุกเฉิน (occupational & environment emergency 

medicine) 
(๒๗) เวชศาสตร ฉุกเฉินนันทนาการและการผจญภัย (recreation & wilderness emergency 

medicine) 
(๒๘) เวชศาสตร ฉุกเฉินผู$สูงอายุ (geriatric emergency medicine) 
(๒๙) เวชศาสตร ฉุกเฉินระหวKางประเทศ (global international emergency medicine) 
(๓๐) เวชศาสตร ฉุกเฉินแรงกดดันอากาศสูง (hyperbaric emergency medicine) 
(๓๑) เวชศาสตร ฉุกเฉินศึกษา (educational emergency medicine) 
(๓๒) เวชศาสตร ภัยพิบัติและกลุKมชน (disaster and mass gathering emergency medicine) 
(๓๓) เวชสารสนเทศฉุกเฉิน (emergency medical informatics) 
* รายวิชาท่ีบังคับให$เลือกฝ�กอบรม 
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การฝ#กอบรมรายวิชาเลือกเสรี (Elective) 

หมายถึง รายวิชาเสริมท่ี วฉท. กําหนดให$แพทย ประจําบ$านมีโอกาสเลือกการฝ�กอบรมในรายวิชาท่ี
ตนเองสนใจ แพทย ประจําบ$าน ต%อง เลือกรายวิชาท่ีตนเองสนใจ จํานวนอยKางน$อย ๒ หัวข$อ (๘ สัปดาห ) โดย
อาจเลือกผสมผสานการฝ�กอบรมหลายรายวิชา (ไมKเกิน ๒ รายวิชาตKอ ๔ สัปดาห ) โดยไมKแยกชKวงเวลา
ปฏิบัติงานแตKละสาขาจากกัน จากหัวข$อดังตKอไปนี้ 

(๑) เวชศาสตร ฉุกเฉินในสถาบันท่ีเปNนโรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย  โรงเรียนแพทย  หรือ
สถาบันการศึกษาตKางประเทศ 

(๒) รายวิชาเลือกท่ีมีความสนใจและมีความเก่ียวข$องกับสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินตามความเหมาะสม 
 

โดยแพทย ประจําบ$านต$องดําเนินการ 
(๑)  กําหนดหัวข$อ ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีจะเข$ารับการฝ�กอบรม 
(๒)  กําหนดแผนการฝ�กอบรมอยKางน$อยประกอบด$วย เปjาหมาย วัตถุประสงค  วิธีการฝ�กอบรม และ

ผลท่ีคาดวKาจะได$รับจากการฝ�กอบรม 
(๓)  จัดทําเอกสาร พร$อมท้ังขออนุมัติการฝ�กอบรมเชKนเดียวกับการขออนุมัติการฝ�กอบรมในรายวิชา

บังคับเลือก/วิชาเลือกเสรี 
กระบวนการขออนุมัติการฝ#กอบรมในรายวิชาบังคับเลือก/วิชาเลือกเสรี 

แพทย ประจําบ$านต$องดําเนินการขออนุมัติรายวิชาท่ีเลือกฝ�กอบรมผKานอาจารย ท่ีปรึกษา และต$อง
ผKานการเห็นชอบจากคณะอาจารย ในกลุKมงาน เม่ือได$รับการอนุมัติ 

ก. กรณีเปNนการฝ�กอบรมในโรงพยาบาลขอนแกKน กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินจะดําเนินการติดตKอ 

ประสานงานเปNนการภายใน 

ข. กรณีเปNนการฝ�กอบรมในประเทศนอกโรงพยาบาลขอนแกKน แพทย ประจําบ$านต$องเปNน
ผู$รับผิดชอบดําเนินการติดตKอสถาบันท่ีจะขอเข$ารับการฝ�กอบรม โดยต$องดําเนินการติดตKอทางวาจากKอนแล$ว
ประสานงานกับกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินเพ่ือดําเนินการทางเอกสารในการขออนุมัติการเดินทาง 

ค. กรณีเปNนการฝ�กอบรมนอกประเทศ แพทย ประจําบ$านต$องเปNนผู$รับผิดชอบดําเนินการติดตKอ
สถาบันท่ีจะขอเข$ารับการฝ�กอบรมด$วยตนเองท้ังหมด ท้ังกรณีมีทุนหรือรับผิดชอบคKาใช$จKายด$วยตนเอง กลุKม
งานเวชศาสตร ฉุกเฉิน และโรงพยาบาลขอนแกKน จะสนับสนุนกระบวนการตKางๆเทKาท่ีสามารถดําเนินการได$ 

โดยให$ดําเนินการดังกลKาวให$แล$วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปa 

กรณีมีความผิดพลาดหรือประสบเหตุไมKคาดคิด แพทย ประจําบ$านต$องรีบดําเนินการแก$ไข และต$อง
ดําเนินการตKางๆให$แล$วเสร็จลKวงหน$าอยKางน$อย ๒ เดือนกKอนเดินทาง หลังจบการปฏิบัติงาน แพทย ประจําบ$าน
ต$องสKงรายงานการปฏิบัติงาน ให$อาจารย ท่ีปรึกษาภายใน ๓๐ วัน 

๖.๕.๘. การฝ#กอบรมตามหลักสูตรประมวลการกู%ชีพข้ันสูง 
กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน มีหน$าท่ีสนับสนุนให$แพทย ประจําบ$านได$รับการฝ�กอบรมตามหลักสูตร

ประมวลการกู$ชีพข้ันสูง ได$แกK 
๑. การกู$ชีพข้ันสูงในด$านหัวใจ (advanced cardiac life support) 



๓๘ 

 

๒. การกู$ชีพข้ันสูงด$านกุมารเวชกรรม (Pediatric advanced life support) 
๓. การกู$ชีพข้ันสูงด$านการบาดเจ็บ (Advanced trauma life support) 
๔. การกู$ชีพข้ันสูงได$ด$านการได$รับพิษ (Toxicology/Hazmat life support) 
๕. การทําเวชหัตถการในภาวะฉุกเฉินของวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย (TCEP: 
Resuscitative procedure course) 
ท้ังนี้อาจนําประสบการณ ฝ�กอบรมการกู$ชีพข้ันสูงเฉพาะด$านตKางๆ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเทียบเทKา

หลักสูตรดังกลKาวจากสถาบันท่ี วฉท. พิจารณาแล$วให$การรับรองมาทดแทนการฝ�กอบรมบางสKวนได$ 
๖.๕.๙. การลาและการกําหนดการอบรมทดแทน 
แพทย ประจําบ$านมีสิทธิ์ในการลาได$ โดยต$องไมKสKงผลตKอการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ และต$อง

ดําเนินการแลกเวรให$เรียบร$อยกKอนการลา การลาใดๆก็ตามรวมแล$วต$องมีเวลาการปฏิบัติงานรวมในแตKละ
เดือนไมKน$อยกวKา ๑๕ วันทําการและเวลาการปฏิบัติงานรวมไมKน$อยกวKาท่ีกําหนดไว$ในแตKละปaการฝ�กอบรม ใน
กรณีท่ีแพทย ประจําบ$านลาจนทําให$ระยะเวลาฝ�กอบรมไมKครบตามเกณฑ ในข$อ ๔.๕ อาจสKงผลให$ไมKมีสิทธิ์เข$า
รับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ โดยต$องปฏิบัติงานตKอจนครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว$ในหลักสูตรจึงจะมีสิทธิ์ 

ระเบียบการลาของแพทย ประจําบ$าน มีดังนี้ 
ลาปiวย ต$องยื่นใบลาตKอกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินทุกครั้ง กรณีลาปWวยไมKเกิน ๓ วันไมKต$องใช$

ใบรับรองแพทย หากนานกวKานั้น ต$องมีใบรับรองแพทย และต$องยื่นตKอกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน ทันทีท่ี
สามารถทําได$ กรณีท่ีมีอาการปWวยท่ีทําให$ไมKสามารถปฏิบัติงานได$เปNนระยะเวลานาน ให$นําเรื่องเข$าพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เพ่ือพิจารณา
กระบวนการจัดการปgญหา เชKน การจัดตารางการทํางาน การจัดการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติ
การตKอเวลาการลาศึกษาตKอจากต$นสังกัด  

ลาคลอด ลาไปบรรพชา ลาไปประกอบพิธีฮัจย� การเกณฑ�ทหาร การถูกเรียกฝ#กกําลังสํารอง ให$
นําเรื่องเข$าพิจารณาในคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินโรงพยาบาล
ขอนแกKน เพ่ือพิจารณากระบวนการจัดการปgญหาเชKนเดียวกับการลาปWวย 

ลากิจธุระส�วนตัว ได$ไมKเกิน ๑๐ วันตKอปa โดยต$องยื่นใบลาตKอกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินทุกครั้งและ
ต$องผKานการอนุมัติจากอาจารย ท่ีปรึกษาและหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน อยKางน$อย ๑ สัปดาห กKอนการ
ลา ยกเว$นกิจธุระฉุกเฉินให$ขออนุมัติเปNนรายกรณี 

ลาพักผ�อน ได$ไมKเกิน ๑๐ วันตKอปa โดยต$องยื่นใบลาตKอกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินทุกครั้ง โดยต$อง
ผKานการอนุมัติจากอาจารย ท่ีปรึกษาและหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน อยKางน$อย ๑ สัปดาห กKอนการลา 
การขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานต$องมีเหตุอันสมควรและขออนุมัติจากอาจารย ท่ีปรึกษา อยKางน$อย ๑ เดือน
กKอนปฏิบัติงานจริง และต$องเขียนใบขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานเปNนลายลักษณ อักษร 
 

๖.๕.๑๐. บทลงโทษ 
ก. การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ 
หากแพทย ประจําบ$านมีการปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ เชKน มาปฏิบัติงานสาย เลิกงานกKอน

เวลา ขาดงานโดยไมKมีสาเหตุ ให$บริบาลผู$ปWวยโดยไมKมีความรับผิดชอบตKอผู$ปWวย ไมKสKงเวร ไมKบันทึกเวชระเบียน 
ไมKปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน หรือ หนKวยงานอ่ืนๆ หากสืบ
ทราบหรือมีมูลความผิดกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 



๓๙ 

 

๑. วKากลKาวตักเตือน จํานวนไมKเกิน ๓ ครั้ง โดยมอบให$อาจารย ท่ีปรึกษาดําเนินการ หากไมKเปNนผล
มอบให$หัวหน$ากลุKมงานดําเนินการ หากไมKเปNนผลมอบคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านดําเนินการ 
คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านอาจพิจารณาทําโทษให$ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมตามท่ีระเบียบท่ีกําหนด
ไว$ โดยไมKได$รับคKาตอบแทนเพ่ิม แตKยังถือเปNนระยะเวลาในการฝ�กอบรม 

๒. หากยังมีความผิดตKอเนื่อง คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านอาจพิจารณาทํา ทัณฑ�
บนตลอดการฝ#กอบรม โดยแพทย ประจําบ$านต$องบันทึกเอกสารทัณฑ บนไว$กับคณะอนุกรรมการฝ�กอบรม
แพทย ประจําบ$านยืนยันวKาจะไมKทําผิดซํ้าอีก 

๓. หากยังมีความผิดตKอเนื่อง คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านอาจพิจารณาทํา 
ภาคทัณฑ� และรายงานตKอต$นสังกัดตาม พรบ.ข$าราชการพลเรือน รวมถึงรายงานคณะอนุกรรมการฝ�กอบรม
และสอบฯ สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินของแพทยสภา เพ่ือบันทึกไว$เปNนหลักฐาน 

๔. หากยังมีความผิดตKอเนื่องจนโดนภาคทัณฑ มากกวKา ๒ ครั้งตKอระยะเวลาการฝ�กอบรม หรือ 
เปNนความผิดร$ายแรง คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน อาจมีมติพิจารณาให$ลาออกจากการ
ฝ�กอบรม โดยแจ$งให$ผู$อํานวยการโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร 
ฉุกเฉินทราบ 

ข. ปgญหาด$านเวชจริยธรรมและศีลธรรม 
แพทย ประจําบ$านต$องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหKงวิชาชีพเวชกรรม ตามพรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๒๕ และ ข$อบังคับแพทยสภา วKาด$วยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ อยKางเครKงครัด 
เข$าใจในหลักการของเวชจริยศาสตร  และสามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเวชจริยศาสตร อยKางถูกต$อง เชKน การ
เคารพในการตัดสินใจของผู$ปWวยและญาติ การรักษาความลับของผู$ปWวย การไมKกKอให$เกิดผลร$ายตKอผู$ปWวย มี
ความปรารถนาดีท่ีจะให$ผู$ปWวยได$รับประโยชน จากการรักษามีความเปNนกลางและปฏิบัติตามกฎหมายทางเวช
กรรม แพทย ประจําบ$านห$ามมิให$ทําผิดกฎหมายบ$านเมือง กระทําการอันขัดตKอศีลธรรมอันดี ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และบรรทัดฐานทางสังคม ยกตัวอยKางเชKน การผิดกฎหมายอาญา ลักทรัพย  ชKอโกง ทะเลาะวิวาท ทํา
ร$ายรKางกาย ชู$สาว เปNนต$น 

หากแพทย ประจําบ$านการกระทําอันไร$จรรยาบรรณ ขาดจริยธรรม ผิดกฎหมายอาญาร$ายแรง กลุKม
งานเวชศาสตร ฉุกเฉินมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. หากเปNนความผิดลหุโทษ พิจารณาตักเตือน ไมKเกิน ๓ ครั้ง โดยมอบให$อาจารย ท่ีปรึกษา
ดําเนินการ หากไมKเปNนผลมอบให$หัวหน$ากลุKมงานดําเนินการ หากไมKเปNนผลมอบคณะอนุกรรมการฝ�กอบรม
แพทย ประจําบ$านดําเนินการ 

๒. หากยังมีความผิดตKอเนื่อง คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านอาจพิจารณาทํา ทัณฑ�
บนตลอดการฝ#กอบรม โดยแพทย ประจําบ$านต$องบันทึกเอกสารทัณฑ บนไว$กับคณะอนุกรรมการฝ�กอบรม
แพทย ประจําบ$านยืนยันวKาจะไมKทําผิดซํ้าอีก 

๓. หากยังมีความผิดตKอเนื่อง คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านอาจพิจารณาทํา 
ภาคทัณฑ�และรายงานตKอต$นสังกัดตาม พรบ.ข$าราชการพลเรือน รวมถึงรายงานคณะอนุกรรมการฝ�กอบรม
และสอบฯ สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินของแพทยสภา เพ่ือบันทึกไว$เปNนหลักฐาน 

๔. หากยังมีความผิดตKอเนื่องซํ้าคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน อาจมีมติพิจารณาให$
ออกจากการฝ�กอบรม 

๕. หากเปNนความผิดด$านจริยธรรมอยKางร$ายแรงตามข$อบังคับแพทยสภา วKาด$วยการรักษา
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และได$รับคําวินิจฉัยชี้ขาดจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหKง



๔๐ 

 

วิชาชีพเวชกรรมให$พักใช$ใบอนุญาตหรือ เพิกถอนใบอนุญาต หรือความผิดตามประมวลกฏหมายอาญาฯ และ
ได$รับคําตัดสินต$องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคําสั่งท่ีชอบด$วยกฎหมายให$จําคุกในคดีท่ี
คณะกรรมการแพทยสภาเห็นวKาจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหKงวิชาชีพ ตามมาตรา ๑๑ แหKง พรบ.
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ให$ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมดังกลKาวขาดคุณสมบัติในการเปNนผู$ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม และให$ออกจากการฝ�กอบรมทันทีทีได$รับคําวินิจฉัยชี้ขาด 

ค. การสิ้นสุดการฝ�กอบรมของแพทย ประจําบ$าน ให$เปNนไปตามมติของคณะอนุกรรมการฝ�กอบรม
แพทย ประจําบ$านสาขาเวขศาสตร ฉุกเฉิน โดยแจ$งให$ผู$อํานวยการโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการฝ�กอบรม
และสอบฯสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินของแพทยสภาทราบ 

๖.๕.๑๑. การทําภาคทัณฑ� 
ดําเนินการโดยให$แพทย ประจําบ$านปฏิบัติงานในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน ใน

ความดูแลของคณาจารย ประจํากลุKมงานอยKางใกล$ชิด กําหนดวัตถุประสงค และตัวชี้วัดการประเมินตามโทษท่ี
แพทย ประจําบ$านกระทําความผิดไว$เปNนลายลักษณ อักษร 

ระยะเวลาทําภาคฑัณฑ� 
กรณีการปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ กําหนดระยะในการทําภาคทัณฑ  ไม�เกิน ๒ ครั้งต�อ

ระยะเวลาการฝ#กอบรม ครั้งละไม�เกิน ๓ เดือน 
กรณีปgญหาด$านเวชจริยธรรมและศีลธรรม กําหนดระยะในการทําภาคทัณฑ  ไม�เกิน ๖ เดือน 
ท้ังนี้ระหวKางระยะเวลาทําภาคทัณฑ ให$ถือวKา ระยะเวลาดังกลKาวไมKใชKระยะเวลาการฝ�กอบรมตาม

หลักสูตร หากระยะเวลาการฝ�กอบรมไมKครบตามเกณฑ ในข$อ ๔.๕ อาจสKงผลให$ไมKมีสิทธิ์เข$ารับการประเมิน
เพ่ือวุฒิบัตรฯ โดยเม่ือหมดภาคทัณฑ แพทย ประจําบ$านต$องปฏิบัติงานตKอจนครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว$ใน
หลักสูตรจึงจะมีสิทธิ์ 

๖.๕.๑๒. การต�อสัญญาลาศึกษาต�อ 
สืบเนื่องจากผลของภาคทัณฑ  แพทย ประจําบ$านจะจบการฝ�กอบรมช$ากวKาท่ีกําหนดไว$ ในสัญญาลา

ศึกษาตKอตามระเบียบ กพ. วKาด$วย การลาศึกษาตKอของข$าราชการ หรือระเบียบอ่ืนของต$นสังกัดของแพทย 
ประจําบ$านนั้นๆแพทย ประจําบ$าน ต%อง ดําเนินการตKอสัญญาลาศึกษาตKอกับต$นสังกัดเพ่ือดําเนินการฝ�กอบรม
ตKอเนื่องท่ีโรงพยาบาลขอนแกKนตามจํานวนเวลาท่ีทําภาคทัณฑ ให$ครบถ$วนหากไมKมีต$นสังกัด แพทย ประจําบ$าน
ต$องดําเนินการตKอสัญญาจ$างกับโรงพยาบาลขอนแกKนตามระยะเวลาท่ีต$องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากการโดน 

๖.๕.๑๓. การย่ืนอุทธรณ�ผลการตัดสิน 
กรณีแพทย ประจําบ$านมีข$อสงสัยในการตัดสินโทษตKางๆของคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขา
เวชศาสตร ฉุกเฉิน ตามท่ีกําหนดไว$ในหลักสูตร สามารถยื่นเอกสารอุทธรณ ผลการตัดสินตามข้ันตอนใน 
ภาคผนวก ** 

 
๖.๖ การวัดและประเมินผล 

๖.๖.๑. นโยบายการวัดและประเมินผล 
ตามเกณฑ มาตรฐานการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ การวัดและประเมินผลการฝ�กอบรม 
แบKงออกตามระดับสมรรถนะ (Competency based) โดยแบKงแพทย ประจําบ$านออกเปNนระดับชั้น ๓ 
ระดับชั้น 



๔๑ 

 

ระดับชั้น หมายถึง ระดับของเปjาประสงค หลักในแตKละระดับของแพทย ประจําบ$าน (Milestones) 
แบKงออกเปNน ๖ มิติ ตามผลลัพธ ของการฝ�กอบรม แสดงดังตารางท่ี ๒ รายละเอียดตามภาคผนวก ก. 
 
ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงระดับของเปjาประสงค หลักในแตKละระดับของแพทย ประจําบ$าน (Milestones) ตาม
ผลลัพธ ของการฝ�กอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
ระดับช้ันของ 
 
 
แพทย�ประจําบ%าน 

แพทย�ประจําบ%านระดับช้ันท่ี ๑ หมายถึง แพทย ท่ีผKานการคัดเลือกเข$ารับการฝ�กอบรมเปNนแพทย 
ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน มีหน$าท่ีศึกษาค$นคว$าและพัฒนาตนเองให$มีสมรรถนะตามเปjาประสงค หลัก
ในระดับท่ี ๑ 

แพทย�ประจําบ%านระดับช้ันท่ี ๒ หมายถึง แพทย ประจําบ$านท่ีผKานเปjาประสงค หลักในแตKละระดับ
อยKางน$อยตามเกณฑ ในระดับท่ี ๑ ท้ัง ๖ มิติ มีหน$าท่ีศึกษาค$นคว$า และพัฒนาตนเองให$มีสมรรถนะตาม
เปjาประสงค หลักในระดับท่ี ๒ 

แพทย�ประจําบ%านระดับช้ันท่ี ๓ หมายถึง แพทย ประจําบ$านท่ีผKานเปjาประสงค หลักในแตKละระดับ
อยKางน$อยตามเกณฑ ในระดับท่ี ๒ ท้ัง ๖ มิติ มีหน$าท่ีศึกษาค$นคว$า และพัฒนาตนเองให$มีสมรรถนะตาม
เปjาประสงค หลัก ในระดับท่ี ๓ เพ่ือให$มีสิทธิ์เข$ารับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินของแพทยสภา 

แตKละระดับชั้น มีระยะเวลาในการฝ�กอบรมอยKางน$อย ๑ ปaการฝ�กอบรม ถ$าในชKวงเวลา ๑ ปaการ
ฝ�กอบรม ไมKผKานการประเมินตามเปjาประสงค หลักในแตKละระดับครบท้ัง ๖ มิติ คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย 
ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน อาจพิจารณาให$ไมKเลื่อนระดับชั้นท่ีสูงข้ึน แพทย 

PC ให$การดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินได$ในกรณีที่มีความ
ซับซ$อนไมKมาก สามารถบริหาร จัดการ
ผู$ปWวยอยKางเหมาะสมได$เปNนรายๆทํา
หัตถการภายใต$การควบคุมของแพทย ที่มี
ประสบการณ สูงกวKา เปNนต$น 

ให$การดูแลผู$ปWวยที่มีความซับซ$อนมาก
ขึ้น สามารถบริหารจัดการห$องฉกุเฉินได$ 
ทําหัตถการที่พบบKอยได$อยKาง
คลKองแคลKว เปNนผู$นําในการชKวยกู$ชีพ 
เปNนต$น 

ให$การดูแลผู$ปWวยที่มีความซับซ$อนมาก และไมK
พบบKอยด$วยตนเอง บริหารจัดการปgญหาที่มี
ความซับซ$อนได$ วางแผนการรักษา จําหนKาย
ผู$ปWวยได$เปNนอยKางดี รวมทั้งสามารถควบคุม 
ดูแลแพทย ประจําบ$านชั้นปaอ่ืนได$ เปNนต$น 

สมรรถนะ ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 2 

MK ความรู$พ้ืนฐานและประยุกต ทางวิทยาศาสตร 
การแพทย ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน  

ความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉนิทัว่ไป ความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉนิตKอยอด  

ICS มีทกัษะการส่ือสารและมนุษยสัมพันธ ที่
ดีทั่วไป  

ทักษะการสื่อสารกับผู$ปWวยและญาติ และ
ทักษะในการสKงตKอข$อมูล 

ทักษะถKายทอดความรู$ และมทีักษะในการ
แก$ไขปgญหาที่เกิดจากการส่ือสาร  

PBLI มีความรับผิดชอบ มทีกัษะในการค$นหา
ข$อมูลทางวิชาการ  

นําเสนอข$อมูล วิเคราะห คุณภาพของข$อมูลทาง
วิชาการ และสามารถให$ความเห็นสะท$อน 

วิเคราะห ข$อมูล และปริมาณคุณภาพของ
ข$อมูลทางปgญหาที่เกิดจากการส่ือสาร  

PROF 

SBM 

มีความเข$าใจแนวคิดจริยธรรมทาง
การแพทย ปฏิบัติตKอผู$ปWวยด$วยความเทKา
เทียมและเคารพ  

ตระหนักเร่ืองความเสี่ยง และสามารถบันทึกเวช
ระเบียนได$อยKางเหมาะสม  

ตัดสินใจบนพ้ืนฐานทางจริยธรรม รักษา
มาตรฐานการดูแลผู$ปWวยให$ดีที่สุด 

เข$าใจและประยุกต ใช$การวิเคราะห ความ
คุ$มคKาในการดูแลรักษาผู$ปWวย 

ประยุกต ใช$หลักฐานข$อมูลอยKางผู$มีความรู$
ความชํานาญ ปjองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  

มีสKวนรKวมในกจิกรรมคุณภาพ 
ประสานงานได$อยKางเหมาะสม  



๔๒ 

 

ประจําบ$านดังกลKาวจําเปNนต$องพัฒนาสมรรถนะของตนให$สูงข้ึน จึงจะผKานระดับชั้น และได$รับสิทธิ์ในการรับ
การฝ�กอบรมท่ีสูงข้ึนในระดับถัดไป 

มีการแจ$งกระบวนการการวัดและประเมินผลให$ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมได$รับทราบ โดยสามารถ
ตรวจสอบและอุทธรณ ได$เม่ือต$องการ  
การวัดและประเมินผลผู$เข$ารับการฝ�กอบรม ประกอบด$วย 

๖.๖.๒. การวัดและประเมินผลระหว�างการฝ#กอบรมและการเล่ือนช้ันปw 
การประเมินการเล่ือนช้ันปw 
กระบวนการเลื่อนระดับชั้น ใช$เกณฑ การประเมินระดับความกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได$ 

(Entrustable professional activities) รายละเอียดตามภาคผนวก ก. และเปjาประสงค หลักในแตKละระดับ 
(Milestone) โดยจะมีการประเมินหลายวิธี และมีห$วงระยะเวลาการประเมิน ทุก ๓ เดือน อาจารย ท่ีปรึกษามี
หน$าท่ีสรุปผลการประเมินเปjาประสงค หลักในแตKละระดับท้ัง ๖ มิติ นําเสนอตKอคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย 
ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน กKอนวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ของทุกปa เม่ือ
คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน มีมติเห็นชอบให$แพทย 
ประจําบ$านผKานการประเมินครบท้ัง ๖ มิติ กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนจะดําเนินการทํา
หนังสือแจ$งตKอคณะกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน เพ่ือแจ$งแพทยสภาตKอไป 

กรณีมีมติให$แพทย ประจําบ$านท่ีเข$ารับการฝ�กอบรมไมKผKานการเลื่อนระดับชั้น จะสKงผลดังตKอไปนี้ 
แพทย�ประจําบ%านท่ียังไม�ผ�านระดับช้ัน(ไม�ว�าระดับช้ันใด) จะต$องชะลอการเลื่อนระดับชั้น และปฏิบัติงานใน
แผนกเวชกรรมฉุกเฉินตKอไปกKอนเปNนระยะเวลาไมKเกิน ๑๒ สัปดาห  แตKยังถือเปNนสKวนหนึ่งของระยะเวลา
ฝ�กอบรม เพ่ือให$ได$รับการดูแลของคณาจารย ประจํากลุKมงานอยKางใกล$ชิดเพ่ือการพัฒนา และทําการประเมิน
สมรรถนะท่ียังไมKผKานตามระดับท่ีกําหนดไว$ซํ้าในรอบถัดไป ไมKสามารถข$ามไปเลือกหมุนเวียนในรายวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวข$องตามท่ีกําหนดไว$ในแตKละระดับชั้น 

แพทย�ประจําบ%าน ต%อง ผ�านระดับช้ันท่ี ๑ จึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกการหมุนเวียนในการปฏิบัติ
รายวิชาบังคับเลือกของชั้นปaท่ี๒ การปฏิบัติการฝ�กอบรมด$านอํานวยการฉุกเฉินการแพทย  และรายวิชาเลือก
เสรี 

แพทย�ประจําบ%าน ต%อง ผ�านระดับช้ันท่ี ๒ จึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกการหมุนเวียน และได$รับการสKง
เข$ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร ฉุกเฉิน 
ในภาคทฤษฎี หากไมKสามารถผKานระดับได$ทันเวลาสอบ แพทย ประจําบ$านคนนั้น ต$องรอเข$ารับการสอบ
ประเมินในปaถัดไป 

แพทย�ประจําบ%าน ต%อง ผ�านระดับช้ันท่ี ๓ กKอนจึงถือวKา ผKานการฝ�กอบรมตามหลักสูตร และได$รับ
การสKงเข$ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร 
ฉุกเฉิน ในภาคปฏิบัติหากแพทย ประจําบ$าน ถูกประเมินให$ชะลอการเลื่อนระดับชั้น และสKงผลให$ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานและฝ�กอบรมตามหลักสูตรนานกวKาระยะเวลาข้ันต่ําของการฝ�กอบรม (๓ ปa)  

การประเมินระหว�างการฝ#กอบรม  
กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน จัดให$มีการประเมินผู$เข$ารับการฝ�กอบรมระหวKาง

การฝ�กอบรม ครอบคลุมท้ังด$านความรู$ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย  ในมิติตKางๆ ดังนี้ 
 
มิติท่ี ๑  ประเมินสมรรถนะ EPA ตามท่ี อฝส.กําหนด (ภาคผนวก ก.) 



๔๓ 

 

Entrustable Performance Activities (EPA) คือ กิจกรรมท่ีผู$จะประกอบอาชีพเปNนแพทย 
ฉุกเฉินทุกคนต$องทําได$ด$วยตนเองอยKางถูกต$องและมีความปลอดภัยตKอผู$ปWวย ซ่ึงแพทย ประจําบ$านทุกคนต$อง
แสดงให$เห็นวKาสามารถทําได$ด$วยตนเองในระหวKางการฝ�กอบรมดังนี้  
EPA 1 การดูแลผู%ปiวยฉุกเฉิน  
วัตถุประสงค� เปNนการประเมินความสามารถในการดูแลผู$ปWวย ความรู$ ทักษะระหวKางบุคคลและการสื่อสาร 
การเรียนรู$จากการปฏิบัติและพัฒนาตนเอง ความเปNนมืออาชีพ  
วิธีการ แพทย ประจําบ$านมีหน$าท่ีรับผิดชอบในการขอรับการประเมินจากอาจารย  โดยใช$แบบประเมิน EPA1  
วิธีการปฏิบัติ ประเมินจากการปฏิบัติงาน และการดูแลคนไข$ในชีวิตประจําวัน โดยผKานการประเมินตามท่ี
วิทยาลัยฯกําหนด 
เกณฑ�การประเมิน ประเมินสมรรถนะของแพทย ประจําบ$าน วKาเปNนไปตามเปjาประสงค ในแตKละระดับหรือไมK 
โดยแพทย ประจําบ$านในแตKละระดับ ต$องบรรลุระดับความสําเร็จตามระดับท่ีกําหนดไว$ จึงจะผKานการประเมิน
ในแตKละระดับ หากมีแพทย ประจําบ$าน ไม�ผ�าน การประเมินให$อาจารย ทําการประเมินซํ้า จนกวKาจะผKานตาม
เกณฑ  
EPA 2 การนําเสนอผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู%ปiวย  
วัตถุประสงค� เปNนการประเมินความสามารถในการค$นคว$าหาความรู$ด$วยตนเอง (SDL) ประเมินทักษะการอKาน
งานวิจัย ทักษะการตัดสินใจทางคลินิก และฝ�กการสื่อสารให$บริการทางวิชาการตKอบุคคลอ่ืน 
วิธีการ ประเมินโดยอาจารย ผู$ควบคุมการนําเสนอทางวิชาการ 
วิธีการปฏิบัติ แพทย ประจําบ$านท่ีมีความรับผิดชอบในการนําเสนอทางวิชาการ จะต$องได$รับการ 
ประเมินการนําเสนอผลงานทางวิขาการตามเกณฑ ท่ีกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินกําหนด เพ่ือให$คําแนะนําในจุด
ท่ีต$องการการพัฒนาและเสริมเนื้อหาด$านความรู$ 
เกณฑ�การประเมิน 
แพทย ประจําบ$านแตKละคนต$องผKานการประเมินจากอาจารย ผู$ควบคุมการนําเสนอ โดยเฉลี่ยอยูKในระดับ”ดี”
ข้ึนไป ตามเกณฑ วิทยาลัยฯ หากมีแพทย ประจําบ$าน ไม�ผ�าน การประเมินตามท่ีกําหนดไว$ ให$แพทย ประจํา
บ$านดังกลKาวดําเนินการเตรียมการนําเสนอทางวิชาการแก$ไขภายใน ๓๐ วัน  
EPA 3 การบันทึกเวชระเบียน  
วัตถุประสงค� เพ่ือประเมินการบันทึกข$อมูล ท้ังในแงKของการซักประวัติ ตรวจรKางกาย และการแปลผลการ
ตรวจเพ่ิมเติมทางห$องปฏิบัติการ รวมถึงการรักษาและให$คําแนะนําแกKผู$ปWวย  
วิธีการ อาจารย ประเมิน โดยใช$แบบประเมินตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 
วิธีการปฏิบัติ สุKมตรวจเวชระเบียนทุก ๓ เดือน 
เกณฑ�การประเมิน ประเมินตามเปjาประสงค หลักในแตKละระดับ โดยแพทย ประจําบ$านในแตKละระดับ ต$อง
บรรลุระดับความสําเร็จตามระดับท่ีกําหนดไว$ จึงจะผKานการประเมินในแตKละระดับ หากมีแพทย ประจําบ$าน 
ไม�ผ�าน การประเมิน ให$อาจารย ท่ีปรึกษาให$คําแนะนําเพ่ือการพัฒนา และทําการประเมินซํ้าในรอบถัดไป 
จนกวKาจะผKานตามเกณฑ  
EPA 4 ทักษะการทําหัตถการต�างๆ ซ่ึงประเมินโดย direct observation of procedural skills  
วัตถุประสงค� เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานในสถานการณ จริง บนพ้ืนฐานของการเรียนรู$รKวมกับการปฏิบัติงาน
จริง(experiental learning) 
วิธีการ โดยให$อาจารย สังเกตการทําหัตถการตามเกณฑ หลักสูตรฯ โดยดูจากข้ันตอนการประเมินผู$ปWวย การ
ระบุข$อบKงชี้ ข$อบKงห$าม ในการทําหัตถการ การเตรียมผู$ปWวย การเตรียมอุปกรณ  การปฏิบัติการทําหัตถการ 
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การติดตามและการประเมินผลหลังทําหัตถการ ตลอดจนการสอนให$แพทย ประจําบ$านรุKนหลังปฏิบัติหัตถการ
ได$ 
วิธีการปฏิบัติ ขณะปฏิบัติงานแพทย ประจําบ$านจะได$รับการประเมินจากการสังเกตในสถานการณ จริงโดย
อาจารย ผู$ดูแลประจําเวร ในหัวข$อ ดังตKอไปนี้ 

DOPS 1 Rapid sequence intubation  
DOPS 2 Central venous Catheter insertion  
DOPS 3 Point of care Ultrasonography  
DOPS 4 CPR team leader 

เกณฑ�การประเมิน ประเมินตามเปjาประสงค หลักในแตKละระดับ โดยแพทย ประจําบ$านในแตKละระดับ ต$อง
บรรลุระดับความสําเร็จตามระดับท่ีกําหนดไว$ จึงจะผKานการประเมิน หากมีแพทย ประจําบ$าน ไม�ผ�าน การ
ประเมิน ให$อาจารย ท่ีปรึกษาให$คําแนะนําเพ่ือการพัฒนา และทําการประเมินซํ้าในรอบถัดไป จนกวKาจะผKาน
ตามเกณฑ  
 

มิติท่ี ๒  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยสถาบัน (ผKาน/ไมKผKาน) 
รายงานจากการบันทึกผลงาน Portfolio 
วัตถุประสงค� เพ่ือรวบรวมหลักฐาน รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานของแพทย ประจําบ$าน และใช$ในการ
ประเมินขอบเขตความรู$ท่ีแพทย ประจําบ$านได$ดําเนินการศึกษามา 
วิธีการ แพทย ประจําบ$านจะได$รับแฟjมบันทึกผลงาน (portfolio) ของแตKละคน เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
รายงานท่ีจัดทําผลการประเมินปjอนกลับ  
เกณฑ�การประเมิน รายงานการปฏิบัติงานในและนอกกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ถือ
เปNนสKวนหนึ่งของการประเมินความรู$ระหวKางการฝ�กปฏิบัติงานในแผนกอ่ืนๆในวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก
เสรีอยKางเหมาะสม หากมีแพทย ประจําบ$าน ไม�ผ�าน การประเมินจากกลุKมงานอ่ืนๆ ให$มีการพิจารณาการ
ทํางานซํ้าในรายวิชานั้นๆ กKอนเลื่อนในระดับชั้นปaถัดไป 
 
การทดสอบภาคทฤษฏีโดยใช%ข%อสอบปรนัย ๕ ตัวเลือก (Multiple choices question : MCQ) 
วัตถุประสงค� เพ่ือทดสอบความรู$ภาคทฤษฎีด$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน (Medical knowledge) ของแพทย ประจํา
บ$านอันเปNนสมรรถนะสําคัญของการเปNนแพทย ฉุกเฉิน 
วิธีการ ทดสอบโดยใช$ข$อสอบปรนัย ๕ ตัวเลือก (Multiple choices question : MCQ) โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมความรู$ท้ังด$านความรู$วิทยาศาสตร การแพทย พ้ืนฐานประยุกต  ความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินท่ัวไป 
และความรู$ด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินตKอยอด 
วิธีการปฏิบัติ แพทย ประจําบ$านต$องมีการสอบประเมินระหวKางการฝ�กอบรม โดยมีการสอบประเมินปaละ ๑ 
ครั้ง ซ่ึงจัดโดยกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน  
เกณฑ�การประเมิน 
แพทย ประจําบ$าน ต$องได$คะแนนไมKต่ํากวKาร$อยละ ๕๐ หากมีแพทย ประจําบ$าน ไม�ผ�าน การสอบตามท่ีกําหนด
ไว$ ให$แพทย ประจําบ$านดังกลKาวดําเนินการสอบแก$อีก ๒ ครั้ง หลังทราบผลคะแนนภายใน ๑๕ วัน โดยให$
อาจารย ท่ีปรึกษาสอบถามปgญหาและหาแนวทางแก$ไขรKวมกัน หากยังไมKผKานซ้ํา ให$กรรมการฝ�กอบรมแพทย 
ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินพิจารณาให$ชะลอการเลื่อนระดับชั้น และจัดสอบแก$อีกครั้งภายใน
ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห  
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แนวทางในการพัฒนา กระบวนการประเมินวิธีนี้ อาจเปลี่ยนเปNนการประเมินโดยใช$ Progress test โดยการ
นําข$อสอบปริมาณมากพอ มาใช$ในการสุKมสอบเปNนระยะๆ มีการคํานวณความยากงKายของข$อสอบให$ตรงกัน 
เพ่ือให$แพทย ประจําบ$านสามารถพิจารณาผลการฝ�กอบรมด$านความรู$ของตนเองได$ 
 

มิติท่ี ๓  การรายงานประสบการณ การทําหัตถการตKางๆ: E-logbook (www.tcep.or.th) 
การบันทึกหัตถการ (logbook) 
วัตถุประสงค� เพ่ือบันทึกการทําหัตถการของแพทย ประจําบ$าน เปNนการประเมินวKา แพทย ประจําบ$านได$ทํา
หัตถการท่ีสําคัญครบถ$วน 
วิธีการ ลงข$อมูลผKานระบบ E-logbook ของวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย http://www.tcep.or.th 
วิธีการปฏิบัติ แพทย ประจําบ$านทุกคน ต$องรับผิดชอบบันทึกหัตถการลงใน e-logbook ตามท่ีคณะกรรมการ
ฝ�กอบรมฯสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินของแพทยสภากําหนด เนื่องจากเปNนสKวนหนึ่งของการฝ�กอบรมตามหลักสูตร
ฯ โดยต$องมีจํานวนการทําหัตถการอยKางน$อยตามท่ีหลักสูตรกําหนด หากไมKครบอาจสKงผลตKอการพิจารณาการ
ประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
 

มิติท่ี ๔  การรายงานความก$าวหน$างานวิจัย 
วัตถุประสงค� เพ่ือการรายงานความก$าวหน$างานวิจัย ให$คําปรึกษา เก่ียวกับงานวิจัย 
วิธีการ จัดกิจกรรมวิชาการเพ่ือติดตามความก$าวหน$างานวิจัย ๒ ครั้งตKอเดือน 
วิธีการปฏิบัติ  

แพทย ประจําบ$านปaท่ี๑ ต$องได$หัวข$อวิจัยท่ีผKายการอนุมัติจากอาจารย ท่ีปรึกษา ภายใน ๓๑ 
ธันวาคม ในปaการศึกษานั้น 

แพทย ประจําบ$านปaท่ี๒ ต$องได$รายงายเสนอโครงรKางวิจัย ภายใน ๓๑ ธันวาคม ในปaการศึกษานั้น 
แพทย ประจําบ$านปaท่ี๓ ต$องได$งานวิจัยฉบับสมบูรณ  ภายใน ๓๑ ธันวาคม ในปaการศึกษานั้น 

เกณฑ�การประเมิน แพทย ประจําบ$านแตKละชั้นปa ต$อง รายงายความก$าวหน$างานวิจัย ให$ได$ตรงตามเกณฑ ท่ี
กําหนด ในแตKละชั้นปa หากไมKสามารถทําตามท่ีกําหนด ให$คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน สาขาเวช
ศาสตร  ฉุกเฉิน พิจารณาชะลอการเลื่อนระดับชั้น  
 

มิติท่ี ๕  การประเมินสมรรถนะด$าน professionalism และ interpersonal and 
communication skills โดยอาจารย และผู$รKวมงาน 
ผลการปฏิบัติงานการดูแลผู%ปiวยจากอาจารย� แพทย�ผู%ร�วมงานและพยาบาล (๓๖๐ degree evaluation) 
วัตถุประสงค� เพ่ือเปNนการประเมินการปฏิบัติงานการดูแลผู$ปWวยโดยภาพรวม รวมถึงเจตคติ การทํางานเปNนทีม 
การสื่อสาร ในจุดท่ีอาจารย ไมKสามารถเข$าไปติดตามดูแลได$ โดยมีผู$มีสKวนเก่ียวข$องเข$ารKวมประเมินครบทุกมิติ 
เพ่ือให$การประเมินการปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรงและแมKนยํา ปราศจากความลําเอียง  
วิธีการ กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ดําเนินการให$แพทย ประจําบ$านท่ีปฏิบัติงานได$รับการ 
ประเมินโดย 

ก. อาจารย ผู$ดูแล อาจารย ท่ีปรึกษา และ หัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
ข. แพทย ผู$รKวมงาน ท้ังแพทย ประจําบ$านรุKนน$อง รุKนพ่ี หรือรุKนเดียวกัน แพทย ประจําบ$านแผนกอ่ืนๆ 



๔๖ 

 

ค. พยาบาลแผนกฉุกเฉิน 
ง. ผู$ปWวยท่ีได$รับการบริบาล 
ฉ. ตัวแพทย ประจําบ$านเอง 
โดยใช$แบบประเมิน ซ่ึงมีเกณฑ การประเมินประกอบด$วย ความรู$ ทักษะการวินิจฉัยปgญหา การ

วางแผนการรักษา การทําหัตถการ ความสามารถในการถKายทอดความรู$ และการจัดการผู$ปWวยในแผนกฉุกเฉิน
ให$ได$รับการดูแลอยKางมีประสิทธิภาพ รวมถึง การประเมินเจตคติ ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ  การคํานึงถึง
ผู$ปWวยเปNนศูนย กลาง ความใฝWรู$และการพัฒนาตนเอง และท่ีสําคัญ คือ เจตคติท่ีดีตKอการเปNนแพทย ฉุกเฉิน 
วิธีการปฏิบัติ การประเมินแบบ ๓๖๐ องศา จะมีการประเมินอยKางน$อย ๑ ครั้ง ในสามเดือน 
เกณฑ�การประเมิน แพทย ประจําบ$านแตKละคนต$องผKานการประเมินโดยเฉลี่ยอยูKในระดับดีข้ึนไป (มากกวKาร$อย
ละ๖๐) หากมีแพทย ประจําบ$าน ไม�ผ�าน การประเมินตามท่ีกําหนด ให$อาจารย ท่ีปรึกษาสอบถามปgญหาและ
หาแนวทางแก$ไขรKวมกัน และประเมินดูความก$าวหน$าในครั้งถัดไป จนกวKาจะผKานการประเมิน 
 

มิติท่ี ๖ การประเมินผลการกู$ชีพข้ันสูง  
วัตถุประสงค� เพ่ือกระตุ$นการเรียนรู$ ฝ�กการปฏิบัติงาน แก$ไขข$อบกพรKองและให$คําแนะนําเพ่ือนําไปใช$ในการ
ปฏิบัติจริง 
วิธีการ จัดกิจกรรมวิชาการเปNนลักษณะ Simulation practice 
วิธีการปฏิบัติ จัดประเมินผลการกู$ชีพข้ันสูง อยKางน$อยปaละ๑ ครั้ง  
เกณฑ�การประเมิน เพ่ือพิจารณาและประเมินสมรรถนะของแพทย ประจําบ$าน ตามแบบประเมินท่ีกําหนด 
หากไม�ผ�าน ให$ดําเนินการเตรียมการซักซ$อมการฝ�กปฏิบัติ และดําเนินการฝ�กปฏิบัติซํ้า ในวันท่ีมีกิจกรรม
วิชาการในหัวข$อ Simulation จนกวKาอาจารย ท่ีคุมกิจกรรมนั้นประเมินผKานและประเมินความก$าวหน$าในการ
สอบครั้งถัดไป 
 
การบันทึกข%อมูลการประเมินผู%เข%ารับการฝ#กอบรมทําโดย 

กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ทําการบันทึกข$อมูลในสKวนท่ีเก่ียวข$องตามมิติตKางๆ 
ตามท่ี อฝส.วฉ. กําหนด ในแตKละปaการศึกษา โดยผลการประเมินนําไปใช$ในกรณี ตKอไปนี้ 

๑. เพ่ือเลื่อนระดับชั้นปa  
๒. เพ่ือใช$พิจารณาคุณสมบัติผู$เข$าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
การประเมินระหวKางการฝ�กอบรมโดยสมํ่าเสมอและแจ$งผลให$ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมรับทราบจะชKวย

ให$เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด$านตKางๆ ของผู$เข$ารับการฝ�กอบรมได$สมบูรณ ข้ึน โดยเอกสารท้ังหมดจะถูก
เก็บไว$ในรายงานจากการบันทึกผลงาน Portfolio เพ่ือรวบรวมหลักฐาน รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานของ
แพทย ประจําบ$าน และใช$ในการประเมินขอบเขตความรู$ท่ีแพทย ประจําบ$านได$ดําเนินการศึกษามา 

 
 
 
 

๖.๖.๓. การย่ืนอุทธรณ�ผลการประเมิน 
กรณีแพทย ประจําบ$านมีข$อสงสัยในการกระบวนการประเมินผลการฝ�กอบรม หรือการเลื่อนระดับชั้นปaของ 



๔๗ 

 

คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน ตามท่ีกําหนดไว$ในหลักสูตร สามารถยื่น
เอกสารอุทธรณ ผลการตัดสินตามข้ันตอน รายละเอียดตามภาคผนวก ง. 

๖.๖.๔. การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
 การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ   
             (๑)  คุณสมบัติผู$มีสิทธิ์เข$าสอบ  

- ผKานการฝ�กอบรมครบตามหลักสูตร มีระยะเวลาในการฝ�กอบรมไมKน$อยกวKา ๑๔๔ สัปดาห  
โดยแบKงเปNน 

- ผKานการฝ�กอบรมครบตามหลักสูตร มีระยะเวลาในการฝ�กอบรมในแผนกฉุกเฉินไมK
น$อยกวKา ๘๐ สัปดาห  

- ผKานการฝ�กอบรมในแผนกเวชบําบัดวิกฤตไมKน$อยกวKา ๑๖ สัปดาห   
- การฝ�กอบรมด$านอํานวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  ไมKน$อยกวKา ๘ 

สัปดาห   
- ผKานการประเมินผลการกู$ชีพข้ันสูง ซ่ึงจัดสอบโดยวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย 

- ผKานการประเมินผลงานวิจัย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินงานวิจัย ของวิทยาลัยแพทย 
ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย 

- กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เห็นสมควรให$เข$าสอบ โดยต$องผKานการ
ประเมินตามมิติตKางๆ ตามข$อ ๖.๖.๑ 

 (๒) เอกสารประกอบ 

- เอกสารรับรองประสบการณ ภาคปฏิบัติจากกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน 
ตามท่ีกําหนด  

- เอกสารรับรองการผKานการประเมินผลการกู$ชีพข้ันสูง 

- เอกสารรับรองการผKานหลักสูตรแพทย อํานวยปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- เอกสารรับรองการผKานการตรวจงานวิจัยของแพทย ประจําบ$าน   
(๓)  วิธีการประเมินประกอบด$วย  

ก. การสอบภาคทฤษฎี ประกอบด$วยข$อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice 
questions) และข$อสอบประเภทอ่ืนตามท่ี อฝส.วฉ. ประกาศกําหนดกKอนวันสอบไมKน$อยกวKา ๖ เดือน 

ข. การสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด$วยการสอบประมวลผลความรู$ ทักษะ และเจตคติทางเวช
กรรมฉุกเฉิน (comprehensive emergency clinical examinations) ด$วยการสอบสัมภาษณ และหรือการ
สอบอัตนัยเพ่ือประเมินผลความรู$ความชํานาญในการบริบาลเวชกรรมผู$ปWวยฉุกเฉินรายเดียวหรือหลายราย
พร$อมกัน รวมท้ังเวชจริยศาสตร และวิทยาการจัดการอันครอบคลุมความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินท้ัง ๖ ด$านหลัก ประกอบกับผลการประเมินประมวลการกู$ชีพข้ันสูง ผลการ
ประเมินการทําเวชหัตถการฉุกเฉิน  และผลการประเมินการอํานวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  
รวมท้ังผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และการสอบประเภทอ่ืนๆ ตามท่ี อฝส.วฉ.กําหนดโดยความ



๔๘ 

 

เห็นชอบของ วฉท. แล$วรายงานให$แพทยสภาทราบ และประกาศให$ผู$ท่ีจะมีสิทธิเข$ารับการสอบทราบลKวงหน$า 
กKอนวันสอบไมKน$อยกวKา ๖ เดือน 

(๔) การจัดสอบ ให$ อฝส.วฉ. กําหนดรายละเอียดวิธีการ เง่ือนไข และกําหนดการสอบแตKละ
ภาคสKวนตามหลักเกณฑ ตKอไปนี้ 

 ก. ดําเนินการสอบท้ังหมดให$แล$วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เม่ือสิ้นสุดการฝ�กอบรมในแตK
ละปa โดย อฝส.วฉ. อาจจัดแบKงการสอบแตKละภาคเปNนหลายสKวนหรือหลายข้ันตอนโดยความเห็นชอบของ 
วฉท. ก็ได$ แล$วรายงานให$แพทยสภารับทราบ และประกาศให$ผู$ท่ีจะมีสิทธิเข$ารับการสอบนั้นทราบลKวงหน$า
กKอนวันสอบในสKวนหรือข้ันตอนนั้นไมKน$อยกวKา ๖ เดือน 

 ข. การสอบภาคทฤษฎี ให$แพทย ประจําบ$าน/แพทย ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ ท่ีผKานการ
ฝ�กอบรม/ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินต้ังแตKครบ ๒๓ เดือนข้ึนไปเข$าสอบได$ 

 ค. การสอบภาคปฏิบัติ ในกรณีท่ีมีการจัดแบKงการสอบเปNนหลายสKวน หรือหลายข้ันตอน ให$
แพทย ประจําบ$าน/แพทย ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ ท่ีผKานการฝ�กอบรม/ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาเวชศาสตร 
ฉุกเฉินเข$ารับการสอบแตKละสKวน หรือข้ันตอนดังกลKาวกKอนสิ้นสุดการฝ�กอบรม/ปฏิบัติงานเฉพาะสาขาเวช
ศาสตร ฉุกเฉินครบถ$วนได$ เว$นแตKการสอบข้ันต$อนสุดท$ายนั้นต$องมีคุณสมบัติครบถ$วนตามท่ีกําหนด ตามข$อ 
๖.๖.๒  

(๕) เกณฑ การตัดสิน  
 การสอบผKานต$องได$คะแนนอยKางน$อยเทKากับเกณฑ ท่ี อฝส.วฉ.กําหนดท้ังภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติดังตKอไปนี้ 
ก. เกณฑ การตัดสินการสอบผKานภาคทฤษฎี ใช$การอิงเกณฑ ด$วยการประเมินผลจากคKาเฉลี่ย

ของเกณฑ การผKานข้ันตํ่า (minimal passing level, MPL) ของข$อสอบเปNนหลักเว$นแตK อฝส.วฉ.พิจารณาแล$ว
เห็นสมควรให$อิงกลุKม 

ข. เกณฑ การตัดสินภาคปฏิบัติให$ใช$อิงเกณฑ คKาเฉลี่ยของเกณฑ การผKานข้ันตํ่า (minimal 
passing level, MPL) ซ่ึง อฝส.วฉ.อาจพิจารณาเสนอใช$คะแนนตามสัดสKวนของทุกสKวนหรือทุกข้ันตอน
รวมกัน หรือพิจารณาแยกแตKละสKวนหรือข้ันตอนก็ได$ ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของ วฉท. แล$วรายงานให$แพทย
สภาทราบ และประกาศให$ผู$จะมีสิทธิข$ารับการสอบนั้นทราบลKวงหน$ากKอนวันสอบในสKวนแรกหรือข้ันตอนแรก
ไมKน$อยกวKา ๖ เดือน 

ค. การสอบภาคทฤษฎี และการสอบภาคปฏิบัติเม่ือสอบผKานแตKละภาคมีสิทธิเก็บผลการสอบ
ไว$ใช$ได$อีกสามปa หากสอบผKานได$ไมKครบตามกําหนดในอีกสามปaต$องสอบใหมK 

 
 
 
 
 



๔๙ 

 

๗.  การรับและคัดเลือกผู%เข%ารับการฝ#กอบรม 

๗.๑ คุณสมบัติของผู%เข%ารับการฝ#กอบรม 

คุณสมบัติท่ัวไป 

เปNนผู$ได$รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 

ลักษณะต%องห%าม 

๑. เปNนคนไร$ความสามารถหรือเสมือนไร$ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟg�นเฟ�อนไมKสมประกอบ 
หรือเปNนโรคติดตKอร$ายแรงท่ีอาจสKงผลกระทบตKอการฝ�กอบรมตามกฎ กพ. วKาด$วยโรค พ.ศ.2553 

๒. เปNนผู$อยูKในระหวKางถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให$ออกจากราชการ หรือออกจากงาน
ตามกฎหมาย ข$อบังคับ หรือ ระเบียบอ่ืน 

๓. เปNนผู$มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพรKองทางศีลธรรมอันดีจนเปNนท่ีรังเกียจของสังคม 
๔. เปNนบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งให$เปNนบุคคลล$มละลาย 
๕. เปNนบุคคลผู$เคยจําคุกด$วยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให$จําคุก เว$นเปNนโทษสําหรับความผิดท่ีได$กระทําโดย

ประมาทหรือเปNนความผิดลหุโทษ 
๖. เปNนผู$เคยถูกสั่งลงโทษวินัยร$ายแรง หรือถูกให$ออก ปลดออก หรือให$ออกจากราชการ หรือจาก

รัฐวิสาหกิจ องค การมหาชน หรือหนKวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ 
๗. เปNนผู$เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข$าปฏิบัติงานหรือฝ�กอบรม 

คุณสมบัติเฉพาะ 

๑. ผKานการปฏิบัติงานและได$รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
หรืออยูKระหวKางการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะและมีหนังสือรับรองวKาจะผKานการปฏิบัติงานและ
ได$รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย เพ่ิมพูนทักษะกKอนวันเป�ดการฝ�กอบรม 

๒. ได$รับอนุมัติจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให$เข$ารับการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขา
เวชศาสตร ฉุกเฉินโดยมีต$นสังกัดในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีหนังสือรับรองการรับเปNนต$น
สังกัดจากสถานพยาบาลท่ีเปNนหนKวยงานของรัฐ หรือ กรณีไมKมีต$นสังกัด ต$องมีหนังสือยืนยันการปลอดภาระใช$
ทุน 

๗.๒ จํานวนผู%เข%ารับการฝ#กอบรม 
ในปa พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนผKานการประเมินศักยภาพในการ

รับแพทย ประจําบ$านและแพทย พ่ีเลี้ยงสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินได$ไมKเกิน ๘ คนตKอปaการฝ�กอบรม โดยมีอาจารย 
ผู$ให$การฝ�กอบรมเต็มเวลา ๑๒ คน ซ่ึงมีปริมาณงานบริการของสาขาท่ีให$การฝ�กอบรมตามท่ีระบุไว$ในเกณฑ 
เฉพาะสําหรับสถาบันฝ�กอบรม 

กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนดําเนินการรับฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านและแพทย 
พ่ีเลี้ยงจํานวนไมKเกินกวKาจํานวนท่ีได$รับการอนุมัติจากแพทยสภาโดยผKานการพิจารณาและรับรองจาก
คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ขอนแกKนโดยคํานึงถึงแผนยุทธศาสตร การผลิตแพทย ประจําบ$านของกระทรวงสาธารณสุขและศักยภาพการ



๕๐ 

 

ฝ�กอบรมของกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนหากมีมติให$มีการเพ่ิม/ลดจํานวนศักยภาพการ
ฝ�กอบรมคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนจะ
ดําเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติของแพทยสภาและวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทยรวมท้ังเสนอผลการ
ดําเนินงานตKอคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนตKอไป 
 
ศักยภาพปrจจุบันของโรงพยาบาลขอนแก�น  
ตารางท่ี ๓ จํานวนผู$ปWวยและจํานวนเตียงผู$ปWวยท้ังโรงพยาบาล (ข$อมูลย$อนหลัง ๓ ปa) 

พ.ศ. 

ห%องฉุกเฉิน 

(ครั้งการตรวจ/
ปw) 

ผู%ปiวยนอก 

(ครั้งการตรวจ/ปw) 

ผู%ปiวยใน 

(ครั้งการรับไว%/
ปw) 

จํานวน 

เตียงสามัญ 

จํานวน
เตียงพิเศษ 

จํานวนเตียง
ในหอผู%ปiวย

วิกฤต 

๒๕๕๘  ๑๑๒,๒๓๒ ๗๑๕,๒๐๘ ๗๘,๒๒๖ ๗๓๙ ๑๒๘ ๔๔ 

๒๕๕๙ ๑๑๒,๖๖๙ ๗๕๗,๔๕๙ ๘๑,๐๑๘ ๗๓๙ ๑๒๘ ๔๔ 

๒๕๖๐ ๑๑๒,๓๐๐ ๗๙๖,๒๙๘ ๗๙,๕๒๑ ๘๕๔ ๑๔๖ ๖๙ 

 

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

ลําดับ 
ภาควิชา / 

แผนก / กอง 
พ.ศ. 

ผู%ปiวยนอก 

(ครั้งการตรวจ 

/ปw) 

ผู%ปiวยใน 

(ครั้งการรับไว% 

/ปw) 

จํานวน 

เตียง
สามัญ 

จํานวน 

เตียง
พิเศษ 

จํานวนเตียง
ในหอผู%ปiวย

วิกฤต 

๑ อายุรศาสตร  ๒๕๕๘ ๒๑๙,๙๑๑ ๒๑,๑๗๙ ๑๖๐ - ๘ 

  ๒๕๕๙ ๒๒๕,๖๕๒ ๒๒,๕๘๑ ๑๖๐ - ๘ 

  ๒๕๖๐ ๒๕๔,๕๕๘ ๒๒,๘๘๘ ๒๐๓ - ๘ 

๒ ศัลยศาสตร  ๒๕๕๘ ๑๒๑,๓๘๗ ๑๗,๒๓๘ ๒๓๗ ๑๓  

๒๕๕๙ ๑๒๓,๙๗๔ ๑๗,๑๒๗ ๒๓๗ ๑๓  

๒๕๖๐ ๑๒๑,๘๖๓ ๑๖,๒๘๙ ๒๔๓ ๗ ๒๑ 

๓ กุมารเวช ๒๕๕๘ ๕๐,๙๐๖ ๖,๙๑๒ ๙๔ ๑ ๑๖ 

 ศาสตร  ๒๕๕๙ ๕๖,๕๖๙ ๗,๕๗๒ ๙๔ ๑ ๑๖ 

  ๒๕๖๐ ๕๔,๔๙๙ ๗,๒๒๓ ๙๔ ๐ ๓๒ 



๕๑ 

 

ลําดับ 
ภาควิชา / 

แผนก / กอง 
พ.ศ. 

ผู%ปiวยนอก 

(ครั้งการตรวจ 

/ปw) 

ผู%ปiวยใน 

(ครั้งการรับไว% 

/ปw) 

จํานวน 

เตียง
สามัญ 

จํานวน 

เตียง
พิเศษ 

จํานวนเตียง
ในหอผู%ปiวย

วิกฤต 

๔ สูติศาสตร  ๒๕๕๘ 

๒๕๕๙ 
๓๙,๙๙๐ 

(แมK =๕,๗๗๙) 

๕๐ ๑๐ - 
  (ลูก =๓,๙๘๔) 

  (รวม =
๙,๗๖๓) 

 สูติศาสตร  ๒๕๕๘ 

๒๕๕๙ 
๓๘,๗๐๖ 

(แมK =๕,๖๐๗) 

๕๐ ๑๐ - 
 (ลูก =๓,๘๖๒) 

 (รวม =
๙,๔๖๙) 

  ๒๕๕๘ 

๓๗,๘๗๗ 

(แมK =๕,๑๕๑) 

๕๐ ๑๐ - 
(ลูก =๓,๔๐๕) 

(รวม =
๘,๕๕๖) 

๕ นรีเวชวิทยา ๒๕๕๘ ๓๘,๗๑๗ ๒,๗๘๖ ๒๕ ๕ - 

  ๒๕๕๙ ๓๙,๓๒๐ ๓,๐๓๗ ๒๕ ๕ - 

  ๒๕๖๐ ๓๙,๖๑๑ ๓,๐๘๕ ๒๕ ๕ - 

๖ โสต ศอ 
นาสิก 

๒๕๕๘ ๓๓,๕๖๐/
๔๔,๔๒๘ 

๑,๕๓๕ 
๒๖ ๔ 

- 

  ๒๕๕๙ ๓๔,๘๖๐/
๔๖,๒๒๖ 

๑,๕๐๘ 
๒๖ ๔ 

- 

  ๒๕๖๐ ๓๕,๗๙๒/
๔๔,๘๑๘ 

๑,๖๑๔ 
๒๖ ๓ 

- 

๗ จักษุวิทยา ๒๕๕๘ ๖๔,๑๑๗ ๒,๘๙๒ ๒๖ ๔ - 

  ๒๕๕๙ ๗๐,๐๙๕ ๒,๘๘๒ ๒๖ ๔ - 

  ๒๕๖๐ ๗๕,๓๓๖ ๒,๗๑๖ ๒๖ ๔ - 



๕๒ 

 

ลําดับ 
ภาควิชา / 

แผนก / กอง 
พ.ศ. 

ผู%ปiวยนอก 

(ครั้งการตรวจ 

/ปw) 

ผู%ปiวยใน 

(ครั้งการรับไว% 

/ปw) 

จํานวน 

เตียง
สามัญ 

จํานวน 

เตียง
พิเศษ 

จํานวนเตียง
ในหอผู%ปiวย

วิกฤต 

๘ ออร โธป�ดิกส  ๒๕๕๘ ๖๕,๔๖๙ ๖,๕๓๐ ๙๖ - - 

  ๒๕๕๙ ๖๖,๑๑๓ ๖,๓๕๙ ๙๖ - - 

  ๒๕๖๐ ๖๘,๙๙๖ ๖,๕๒๕ ๑๐๔ - - 

๙ จิตเวช
ศาสตร  

๒๕๕๘ ๑๓,๒๔๑ - - - - 

  ๒๕๕๙ ๑๒,๙๗๐ - - - - 

  ๒๕๖๐ ๑๖,๖๓๙ - - - - 

๑๐ รังสีวิทยา ๒๕๕๘ - - - - - 

  ๒๕๕๙ - - - - - 

  ๒๕๖๐ - - - - - 

๑๑ วิสัญญีวิทยา ๒๕๕๘ - - - - - 

  ๒๕๕๙ - - - - - 

  ๒๕๖๐ - - - - - 

๑๒ เวชศาสตร  ๒๕๕๘ ๒๑,๘๓๖ ๒๙,๑๔๒ - - - 

 ฟ��นฟู ๒๕๕๙ ๒๑,๘๕๓ ๒๖,๔๘๒ - - - 

  ๒๕๖๐ ๒๑,๐๔๗ ๒๗,๑๒๙ - - - 

๑๓ เวชศาสตร  ๒๕๕๘ - ๗,๖๒๔ ๒๕ ๙๑ - 

 ครอบครัว ๒๕๕๙ - ๗,๙๓๓ ๒๕ ๙๑ - 

  ๒๕๖๐ - ๖,๖๘๕ ๒๕ ๙๑ - 

๑๔ เวชศาสตร  ๒๕๕๘  ๑๑๒,๒๓๒ - - - - 

 ฉุกเฉิน ๒๕๕๙ ๑๑๒,๖๖๙ - - - - 

  ๒๕๖๐ ๑๑๒,๓๐๐ - - - - 



๕๓ 

 

ลําดับ 
ภาควิชา / 

แผนก / กอง 
พ.ศ. 

ผู%ปiวยนอก 

(ครั้งการตรวจ 

/ปw) 

ผู%ปiวยใน 

(ครั้งการรับไว% 

/ปw) 

จํานวน 

เตียง
สามัญ 

จํานวน 

เตียง
พิเศษ 

จํานวนเตียง
ในหอผู%ปiวย

วิกฤต 

๑๕ รังสีรักษา ๒๕๕๘ ๑๐,๕๐๒ ๑,๘๐๗ ๓๐ ๒๘ - 

๒๕๕๙ ๒๓,๒๓๘ ๒,๕๔๘ ๓๐ ๒๘ - 

๒๕๖๐ ๒๖,๘๑๙ ๓,๙๔๐ ๖๐ ๒๘ - 

 
๗.๓ หลักเกณฑ� วิธีการคัดเลือกผู%สมัครเข%ารับการฝ#กอบรม 

หลักเกณฑ  วิธีการคัดเลือกผู$สมัครเข$ารับการฝ�กอบรมเปNนไปตามเกณฑ ตKอไปนี้ 

ก. ให$ความสําคัญแกKผู$มีต$นสังกัดกKอนเปNนไปตามลําดับดังนี้ 
๑. โรงพยาบาลในสังกัดหนKวยงานของรัฐซ่ึงเปNนหรือมีศักยภาพเปNนสถาบันฝ�กอบรมแพทย 

เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
๒. โรงพยาบาลในสังกัดหนKวยงานของรัฐท่ีมีศูนย แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิก 
๓. โรงพยาบาลหรือสถาบันท่ีเปNนท่ีปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
๔. โรงพยาบาลระดับรองลงมา เชKน โรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพท่ี ๗,  โรงพยาบาลใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปNนต$น 
ข. เกณฑ การตัดสิน ใช$เกณฑ ในการพิจารณาแบKงออกเปNน ๓ ด$าน ดังนี้ 

๑. ด$านความรู$ ได$แกK 

- ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี 

- ผลการศึกษาในรายวิชาเวชศาสตร ฉุกเฉินหรือรายวิชาท่ีเก่ียวข$อง 

- การตอบคําถามจากการสัมภาษณ เก่ียวกับความรู$พ้ืนฐานในการดูแลผู$ปWวย
ฉุกเฉินจากคณะกรรมการคัดเลือกแพทย ประจําบ$าน 

๒. ด$านพฤติกรรม ประสบการณ  และการมีสKวนรKวมในกิจกรรมทางสังคมได$แกK 

- ข$อมูลจากหนังสือรับรอง/แนะนําผู$สมัคร 

- ข$อมูลจากหนังสือแสดงประวัติสKวนบุคคล การศึกษาฝ�กอบรม และกิจกรรมท่ี
เข$ารKวม (Curriculum vitae) ของผู$สมัคร 

- บุคลิกภาพ 
๓. ด$านเจตคติ และการรับมือกับสถานการณ ฉุกเฉินเฉพาะหน$า ได$แกK 

- การตอบคําถามจากการสัมภาษณ จากคณะกรรมการคัดเลือกแพทย ประจําบ$าน 

คณะกรรมการคัดเลือกแพทย�ประจําบ%าน 
คณะกรรมการคัดเลือกแพทย ประจําบ$านมีจํานวน ๑๒ คนประกอบด$วย 



๕๔ 

 

(๑) ประธานกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
เปNนประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย ประจําบ$าน 
(๒) กรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน ๑๑ คน 

โดยกรรมการทุกคนต$องเปNนผู$ไมKมีสKวนได$สKวนเสียกับผู$สมัครและสามารถให$คะแนนตามเกณฑ ได$โดย
อิสระ 

วิธีการคัดเลือก 
วิธีการคัดเลือกดําเนินการโดยใช$วิธีการสอบสัมภาษณ โดยใช$แบบประเมินหรือวิธีอ่ืนตามมติของ

คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนโดยต$องประกาศให$
ผู$สมัครทราบโดยท่ัวไปกKอนวันประกาศรับสมัครท้ังนี้มีการให$คะแนนตามหลักเกณฑ  วิธีการคัดเลือกผู$สมัครเข$า
รับการฝ�กอบรมข$อ ก.และ ข. 

การตัดสินผลการคัดเลือก 
การตัดสินผลการคัดเลือกเปNนการดําเนินงานตามเกณฑ ท่ีผKานมติเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ�กอบรม

แพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนโดยต้ังอยูKบนพ้ืนฐานของความโปรKงใส 
ตรวจสอบได$ และความเสมอภาคของผู$สมัครเข$ารับการฝ�กอบรม 

การอุทธรณ�ผลการคัดเลือก 
กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนwไมKได$กําหนดให$มีการอุทธรณ ผลการคัดเลือกและ

กระบวนการท่ีเก่ียวข$องกับระบบและกลไกในการอุทธรณ ผลการคัดเลือก แตKมีกระบวนการเก็นหลักฐานผล
คะแนนและการสอบสัมภาษณ  สามารถตรวจสอบได$ 

 
๗.๔ หน%าท่ีของผู%เข%ารับการฝ#กอบรม 

ผู$รับการฝ�กอบรมมีหน$าท่ีดังตKอไปนี้ 
ก. รับผิดชอบในการศึกษาค$นคว$าความรู$ท้ังด$านวิทยาศาสตร พ้ืนฐาน ความรู$ด$านเวชศาสตร  ความรู$

ด$านเวชกรรมฉุกเฉินท่ัวไปและความรู$ด$านเวชกรรมฉุกเฉินตKอยอดท่ีสนใจตามหลักสูตรท้ังจากการ
บรรยายโดยอาจารย การฝ�กปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินการฝ�กอบรมเพ่ิมเติมและการศึกษาด$วย
ตนเอง 

ข. ต้ังม่ันฝ�กฝนตนเองให$มีทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหัตถการและมีทักษะในการบริบาลเวช
กรรมฉุกเฉินอยKางมีคุณภาพ 

ค. รับผิดชอบในการทําการศึกษาวิจัยตามท่ีกําหนดไว$ในหลักสูตร 
ง. รับผิดชอบงานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินตามท่ีได$รับมอบหมายอยKางเต็มความสามารถ 
จ. มีอัธยาศัยอันดีสามารถดําเนินการประสานงานกับแพทย ตKางแผนกและทํางานเปNนทีมรKวมกับ

ผู$รKวมงานวิชาชีพอ่ืนได$ 
ฉ. สามารถถKายทอดความรู$แกKแพทย ประจําบ$าน แพทย พ่ีเลี้ยงรุKนหลัง แพทย เพ่ิมพูนทักษะ 

นักศึกษาและแพทย ท่ีปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินได$อยKางถูกต$อง และมีความเหมาะสม 
ช. ศึกษาและเข$าใจในเวชศาสตร อิงหลักฐานประจักษ  (Evident based medicine) และสามารถนํา

เวชศาสตร อิงหลักฐานประจักษ มาใช$ในการให$บริบาลผู$ปWวยได$อยKางเหมาะสม 
ซ. ศึกษาและเข$าใจและรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข$อบังคับของกลุKมงานเวชศาสตร 

ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนกระทรวงสาธารณสุขและวินัยข$าราชการ 



๕๕ 

 

ฌ. มีจรรยาบรรณประพฤติตัวอยูKในศีลธรรมอันดีปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรทัดฐาน
ทางสังคม 

ญ. ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของระบบ (System-based practice) ท้ังงานคุณภาพความปลอดภัยของ
ผู$ปWวยการจัดการแผนกฉุกเฉินการจัดการระบบการแพทย ฉุกเฉินท้ังภาวะปกติและภัยพิบัติ 

 
๗.๕ สิทธิของผู%เข%ารับการฝ#กอบรม 

ผู$รับการฝ�กอบรมมีสิทธิดังตKอไปนี้ 
ก. ได$รับคKาตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบโรงพยาบาลขอนแกKนและได$รับเงินเดือนตาม

ระเบียบ กพ. รวมถึงสวัสดิการตKางๆตามประกาศก.พ. กรณีไมKมีต$นสังกัดให$ได$รับคKาตอบแทนตาม
สัญญาจ$างท่ีทําไว$กับโรงพยาบาลขอนแกKน 

ข. ได$รับสิทธิ์ในการเข$าถึงระบบฐานข$อมูลด$านเวชกรรมของโรงพยาบาลเพ่ือใช$ในการปฏิบัติงานด$าน
เวชกรรมในโรงพยาบาลขอนแกKน 

ค. ได$รับสิทธิ์ให$ปฏิบัติงานไมKเกินกวKาเวลาท่ีระบุไว$ในเกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย เฉพาะทาง
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ง. ได$รับสิทธิ์ในการลาเพ่ือเข$ารับการฝ�กอบรมระยะสั้นเพ่ิมเติมตามความสนใจ โดยไมKสKงผลกระทบ
ตKอการปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบตามระเบียบโรงพยาบาลขอนแกKนวKาด$วยการลาฝ�กอบรม 

จ. ได$รับสิทธิ์ในการเข$ารKวมกิจกรรมสันทนาการตKางๆของกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินหรือของ
โรงพยาบาลขอนแกKน โดยไมKสKงผลกระทบตKอการปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบตามระเบียบ
โรงพยาบาลขอนแกKน 

ฉ. ได$รับสวัสดิการท่ีพักอาศัยภายในโรงพยาบาลขอนแกKนตามระเบียบโรงพยาบาลขอนแกKนวKาด$วยท่ี
พักอาศัย 

ช. ได$รับสิทธิ์ในการเข$าใช$ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล
ขอนแกKน เชKนห$องสมุดการเข$าใช$ระบบอินเตอร เน็ตการเข$าถึงฐานข$อมูลทางวิชาการของ
โรงพยาบาลขอนแกKน 

ซ. ได$รับสิทธิ์ในการลาตามข$อ ๖.๕.๙. การโอนย$ายและการลาออก ตามรายละเอียดข$อการโอนย$าย
ผู$เข$ารับการฝ�กอบรม และการลาออกจากการฝ�กอบรม 

 
๗.๖ การโอนย%ายผู%เข%ารับการฝ#กอบรม 

๗.๖.๑.  การโอนย%ายเข%า 
การโอนย$ายแพทย ประจําบ$านเข$ารับการฝ�กอบรมในโรงพยาบาลขอนแกKนจะกระทําได$ก็ตKอเม่ือ

จํานวนแพทย ประจําบ$านในระดับชั้นนั้นยังไมKเกินจํานวนท่ีได$รับอนุมัติจากแพทยสภา 
ก. การโอนย%ายการฝ#กอบรมจากสถาบันฝ#กอบรมอ่ืน ให$ดําเนินการดังตKอไปนี้ 
(๑) แพทย ประจําบ$านติดตKอสอบถามและแจ$งความจํานงขอโอนย$ายการฝ�กอบรมท่ีกลุKมงาน

เวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน และชี้แจงเหตุผลในการขอโอนย$ายมาปฏิบัติงาน ณ 
โรงพยาบาลขอนแกKนตKอคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลขอนแกKน โดยเหตุผลในการขอโอนย$ายต$องมีเหตุผลและมีความเหมาะสมเพียงพอ คณะ
กรรมการฯ พิจารณาและมีมติเห็นชอบให$รับโอนย$ายแพทย ประจําบ$าน   



๕๖ 

 

(๒) สถาบันฝ�กอบรมเดิมเห็นชอบให$โอนย$าย และสKงหนังสือการอนุมัติโอนย$ายของแพทย 
ประจําบ$านถึงคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน(อฝส.) เพ่ือชี้แจงเหตุผล
การขอโอนย$ายของแพทย ประจําบ$าน 

(๓) คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินจะพิจารณาดําเนินการและ
เสนอเรื่องตKอคณะกรรมการกลางฝ�กอบรมและสอบฯของแพทยสภาเพ่ือขออนุมัติโอนย$าย 

(๔) เม่ือได$รับอนุมัติจากแพทยสภา สถาบันฝ�กอบรมเดิมต$องดําเนินการสKงหนังสือแจ$งต$น
สังกัดของแพทย ประจําบ$านท่ีขอโอนย$าย 

(๕) แพทย ประจําบ$านต$องติดตามหนังสืออนุมัติโอนย$ายจากสถาบันเดิม มติ
คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน มติคณะอนุกรรมการกลางฝ�กอบรมและ
สอบฯของแพทยสภา และต$นสังกัด (กระทรวงสาธารณสุขหรือต$นสังกัดอ่ืน) เพ่ือรวบรวมหลักฐานการ
โอนย$ายให$เสร็จสิ้น 

(๖) ยื่นเอกสารการโอนย$ายตKอศูนย แพทยศาสตร ศึกษา โรงพยาบาลขอนแกKนจัดทําหนังสือ
ตอบกลับไปยังสถาบันเดิมเพ่ือแจ$งมติอนุมัติให$โอนย$าย 

(๗) รายงานตัวเข$ารับการฝ�กอบรมอยKางช$าไมKเกิน ๗ วันหลังกระบวนการตามข$อ ๑ ถึง ๖ 
เสร็จสิ้น 

ข. การโอนย%ายการฝ#กอบรมจากแผนการฝ#กอบรมอ่ืน ให$ดําเนินการดังตKอไปนี้ 
แพทย ประจําบ$านอาจขอเปลี่ยนสาขาได$โดยต$องได$รับความยินยอมจากสถาบันฝ�กอบรมท้ัง 

๒ ฝWายรวมท้ังได$รับความเห็นชอบจากอฝส. ทุกสาขาและราชวิทยาลัยทุกแหKงท่ีเก่ียวข$องรวมท้ังได$รับ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝ�กอบรมและสอบฯของแพทยสภาตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
แพทยสภากําหนดไว$เชKนเดียวกับการโอนย$ายจากตKางสถาบัน 

ค. การเทียบระดับช้ันการฝ#กอบรม 
แพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินท่ีโอนย$ายมาจากตKางสถาบันให$เริ่มการฝ�กอบรม

ตามระดับชั้นของแพทย ประจําบ$านนั้นและเทียบการฝ�กอบรมตามหลักสูตรของกลุKมงานเวชศาสตร 
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ตามมติของคณะอนุกรรมการฯ การหมุนเวียนในรายวิชาใดท่ีได$
หมุนเวียนไปแล$วจะไมKจัดให$มีการหมุนเวียนซํ้า 

แพทย ประจําบ$านสาขาอ่ืนท่ีโอนย$ายให$เริ่มการฝ�กอบรมในระดับชั้นท่ี ๑ ตามมติของ
คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน 
 
๗.๖.๒. การโอนย%ายออก ให$ดําเนินการดังตKอไปนี้ 

(๑) แพทย ประจําบ$านติดตKอสอบถามและแจ$งความจํานงขอโอนย$ายการฝ�กอบรมท่ีสถาบัน
ใหมKและชี้แจงเหตุผลในการขอโอนย$ายเม่ือได$รับมติเห็นชอบให$รับโอนย$ายจากสถาบันใหมKแพทย 
ประจําบ$านต$องดําเนินการชี้แจงเหตุผลในการโอนย$ายตKอคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน
สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาอนุมัติการโอนย$าย
ตามความเหมาะสม 

(๒) คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
สKงหนังสือชี้แจงตKอคณะกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน และพิจารณาดําเนินการ
และเสนอเรื่องตKอคณะกรรมการกลางฝ�กอบรมและสอบฯของแพทยสภาเพ่ือขออนุมัติโอนย$าย  



๕๗ 

 

(๓) เม่ือได$รับอนุมัติจากแพทยสภา โรงพยาบาลขอนแกKนจะดําเนินการสKงหนังสือแจ$งต$น
สังกัดของแพทย ประจําบ$านท่ีขอโอนย$าย 

(๔) แพทย ประจําบ$านต$องติดตามหนังสืออนุมัติโอนย$ายจากท้ังโรงพยาบาลขอนแกKน มติ
คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน มติคณะอนุกรรมการกลางฝ�กอบรมและ
สอบฯของแพทยสภา และต$นสังกัด (กระทรวงสาธารณสุขหรือต$นสังกัดอ่ืน) เพ่ือรวบรวมหลักฐานการ
โอนย$าย  

(๕) เม่ือได$รับอนุมัติการโอนย$ายให$แพทย ประจําบ$านท่ีย$ายออกดําเนินการสKงเอกสารการขอ
โอนย$ายไปยังสถาบันแหKงใหมKโดยแนบ 

- แบบประเมินสมรรถนะการฝ�กอบรมของแพทย ประจําบ$านท่ีผKานการประเมินจาก
คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินหรือเทียบเทKาเพ่ือระบุ
ระดับชั้นของแพทย ประจําบ$านท่ีขอโอนย$าย 

- ตารางการหมุนเวียนของแพทย ประจําบ$านท่ีสถาบันฝ�กอบรมเดิม 
- ผลการประเมินระหวKางการฝ�กอบรมรายงานกิจกรรม, logbook, Portfolio  

(๖) รายงานตัวเข$ารับการฝ�กอบรมท่ีสถาบันใหมKตามระเบียบท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนด 
 

๗.๗ การลาออกจากการฝ#กอบรม 
แพทย ประจําบ$านท่ีมีความประสงค จะลาออกจากการฝ�กอบรมให$ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
ก. ช้ีแจงเหตุผลการลาออกต�ออาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือชKวยในการแก$ไขปgญหาท่ีสามารถดําเนินการ

แก$ไขได$ 
ข. ย่ืนใบลาออกตKอหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินโดยหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินสามารถ

พิจารณาระงับการลาออกของแพทย ประจําบ$านได$ไมKเกิน ๓๐ วันและต$องนําเรื่องเข$าสูKท่ีประชุม 
คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนเพ่ือพิจาณาลงมติใน
การลาออกของแพทย ประจําบ$านและเพ่ือชKวยในการแก$ไขปgญหาท่ีสามารถดําเนินการแก$ไขได$ 

ค. คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติการลาออก หากการลาออกมีเหตุผลท่ีเพียงพอ และลงมติรับทราบ
การลาออกของแพทย ประจําบ$าน จากนั้นดําเนินการแจ$งผู$อํานวยการโรงพยาบาลเพ่ือทราบตKอไป 

ง. แจ%งคณะกรรมการฝ#กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉิน แพทย ประจําบ$านสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานหลังได$รับหนังสืออนุมัติการลาออกจากโรงพยาบาลขอนแกKน โดยโรงพยาบาลขอนแกKนต$องทํา
หนังสือแจ$งตKอคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินโดยแนบเอกสารใบลาออกและ
หนังสืออนุมัติการลาออกของโรงพยาบาลไปด$วย 

จ. แจ%งแพทยสภา คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินดําเนินการแจ$ง
คณะอนุกรรมการกลางฝ�กอบรมและสอบฯของแพทยสภาเพ่ือลงมติรับทราบ  

 
๗.๘ การส้ินสุดฝ#กอบรมแพทย�ประจําบ%านโดยไม�มีความผิด 

เพ่ือไมKให$ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมท่ีไมKได$มีความผิด แตKต$องหยุดการฝ�กอบรมด$วยเหตุผลบางประการ 
ต$องเสียสิทธ ในการสมัครเข$ารับการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านในปaการฝ�กอบรมถัดไปคณะกรรมการฝ�กอบรม
แพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน ได$กําหนดลักษณะของการสิ้นสุดการฝ�กอบรม
แพทย ประจําบ$านโดยไมKมีความผิดไว$ดังนี้ 



๕๘ 

 

ก. ความเจ็บปiวยท้ังทางร�างกายและสุขภาพจิต กรณีผู$เข$ารับการฝ�กอบรมมีความเจ็บปWวยท่ีอาจ
สKงผลตKอความสามารถในการฝ�กอบรมให$คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลขอนแกKนจะมีการดําเนินการพิจารณาความเจ็บปWวยนั้นโดยขอความเห็นจากแพทย เจ$าของไข$ท่ีมี
ความชํานาญในความเจ็บปWวยดังกลKาว หากแพทย เจ$าของไข$พิจารณาแล$ววKาความเจ็บปWวยดังกลKาวสKงผลตKอ
ความสามารถในการฝ�กอบรม ให$แพทย เจ$าของไข$ออกใบรับรองแพทย รKวมมีการประชุมเพ่ือการลงมติของ
คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เม่ือได$หลักฐาน
จากใบรับรองแพทย และมติของท่ีประชุม จะมีการแจ$งความเจ็บปWวยนั้นตKอคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบ
ฯและแพทยสภา เพ่ือเข$าสูKการพิจารณาสิ้นสุดการฝ�กอบรมตKอไป 

ข. เหตุผลส�วนตัวด%านครอบครัว กรณีท่ีผู$เข$ารับการฝ�กอบรมมีเหตุผลด$านครอบครัว เชKน มีการย$าย
ถ่ินฐานไปตKางประเทศ เปNนต$น ให$ดําเนินการชี้แจงตKอคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวช
ศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนเพ่ือพิจารณาเหตุผลและแจ$งตKอคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯและ
แพทยสภาตKอไป 

ค. ไม�เหมาะสมต�อการฝ#กอบรมในสาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉิน กรณีท่ีผู$เข$ารับการฝ�กอบรมมีทัศนคติท่ีดี
ตKอการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน แตKพบวKาผลการประเมินจากอาจารย ท่ีปรึกษาและผู$มีสKวนเก่ียวข$องอ่ืนๆลง
มติเปNนเอกฉันท�วKาขาดความรู$ความชํานาญและสมรรถนะของการเปNนแพทย ฉุกเฉิน ให$ดําเนินการชี้แจงตKอ
คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนเพ่ือพิจารณาเหตุผล
และแจ$งตKอคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯและแพทยสภาตKอไป 
 
๘. อาจารย�ผู%ให%การฝ#กอบรม 

๘.๑ คุณสมบัติของประธานการฝ#กอบรม 
ต$องเปNนแพทย ซ่ึงได$รับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช

ศาสตร ฉุกเฉินจากแพทยสภา  มีประสบการณ การปฏิบัติงานด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินมากกวKา ๕ ปaและมีอายุ
ต้ังแตK ๓๕ ปaบริบูรณ ข้ึนไป 

๘.๒ คุณสมบัติของอาจารย�ผู%ให%การฝ#กอบรม 
กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน  มีนโยบายและข$อกําหนดคุณสมบัติของการเปNนอาจารย ในการฝ�กอบรมแพทย 

ประจําบ$าน สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน  ไว$ดังนี้ 
ก. ได$รับปริญญาแพทยศาสตร บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ข. เปNนแพทย ซ่ึงได$รับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

เวชศาสตร ฉุกเฉิน จากแพทยสภา  
ค. ต$องมีเวลาในการปฏิบัติงานทางด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินและการฝ�กอบรมเต็มเวลา ไมKน$อยกวKา ๔๐ 

ชั่วโมงตKอสัปดาห   
ง. มีความเข$าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข$อบังคับของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ. มีเจตคติท่ีดีตKองานทางด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินและการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน สาขาเวชศาสตร 

ฉุกเฉิน 



๕๙ 

 

๘.๓ จํานวนอาจารย�ผู%ให%การฝ#กอบรม 
ในปaการฝ�กอบรมท่ี ๒๕๖๑  กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน มีอาจารย ผู$ให$การฝ�กอบรม

แพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉินจํานวน ๑๒ คน  ปฏิบัติงานในชKวงเวลาดังกลKาวจํานวน ๙ คน อยูKใน
ระหวKางการลาศึกษาตKอภายในประเทศ ๑ คน และศึกษาตKอตKางประเทศ ๑ คน ดังนี้ 
ตารางท่ี ๕ แสดงรายชื่ออาจารย แพทย  กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ปaท่ีได$รับวุฒิบัตร หมายเหตุ 

๑ นายแพทย พรเลิศ  ปลื้มจิตต มงคล ๒๕๕๐ ประธานการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน 

๒ แพทย หญิงณฤดี  ศรีแสง ๒๕๕๐  

๓ นายแพทย เศรษฐพงษ   ธนูรัตน  ๒๕๕๑ หัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน 

๔ นายแพทย รัฐระวี  พัฒนรัตนโมฬี ๒๕๕๓ ลาศึกษาตKอตKางประเทศ ๒ ปa (ถึงปa ๒๕๖๓) 

๕ นายแพทย วีรศักด์ิ  พงษ พุทธา ๒๕๕๓  

๖ แพทย หญิงพรทิพา  ตันติบัณฑิต ๒๕๕๔ ลาศึกษาตKอในประเทศ ๒ ปa (ถึงปa ๒๕๖๓) 

๗ แพทย หญิงรัตติยา  บรรจุงาม ๒๕๕๗  

๘ แพทย หญิงป�ยฉัตร  ศศิภัทรพงศ  ๒๕๕๘ Emergency Ultrasound, university of 
southern California 

๙ แพทย หญิงณญาวดี  กวีนัฏธยานนท  ๒๕๕๙  

๑๐ แพทย หญิงพิมพ ชนก  ปgดตาลาคะ ๒๕๖๐  

๑๑ นายแพทย กิตติชัย  โพธิ์ดม ๒๕๖๐  

๑๒ นายแพทย รัฐพล จันทรสม ๒๕๖๑  

 

๘.๔ นโยบายการสรรหาและการคัดเลือกอาจารย� 
กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนได$กําหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย เพ่ือ

การฝ�กอบรมหลักสูตรแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน โดยมีการกําหนดจํานวนของอาจารย ให$เพียงพอ
ตามแผนของการฝ�กอบรมและสอดคล$องกับกรอบอัตราแพทย เวชศาสตร ฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซ่ึงกําหนดไว$ ๒๔ คน   ดังนั้นเพ่ือให$ภารกิจท้ังการบริบาลผู$ปWวย และการฝ�กอบรมแพทย ประจํา
บ$านเวชศาสตร ฉุกเฉินอยKางมีประสิทธิภาพ จึงได$กําหนดแผนการรับสมัครอาจารย ของโรงพยาบาลขอนแกKน 
ดังแสดงในตารางท่ี ๖ 

 
ตารางท่ี ๖ แผน ๕ ปa ของการรับสมัครอาจารย เพ่ือการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน  



๖๐ 

 

ปa ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ จํานวนท้ังหมด 

แพทย ท่ีจะจบการฝ�กอบรม ๑* ๑ ๑* ๑ ๑* ๑๗ 

  * รับสมัครเพ่ิม 
 

ผู$ท่ีจะสมัครเข$ามาเปNนอาจารย จะต$องมีคุณสมบัติครบถ$วนตามหลักเกณฑ วิธีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคล  การบรรจุและแตKงต้ังข$าราชการพลเรือน มีความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
โรงพยาบาลขอนแกKนและกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินได$และมีคุณสมบัติด$านจริยธรรมและทางสังคมท่ีดี ซ่ึง
กระบวนการคัดเลือกอาจารย ของกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนมี ๒ วิธี ได$แกK 

ก. การขออนุมัติจัดสรรแพทย สมัครรับทุนต$นสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยประกาศรับสมัคร
แพทย ท่ีมีคุณสมบัติ ท่ีได$รับปริญญาแพทยศาสตร บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มี
เจตคติท่ีดีตKองานทางด$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน ท่ีมีความประสงค เข$ารับราชการประจําโรงพยาบาล
ขอนแกKนหลังจากสําเร็จการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน  เม่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติและเอกสาร กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินทําการแตKงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู$
ขอรับต$นสังกัด จํานวนครึ่งหนึ่งของอาจารย ท้ังหมด โดยมีหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินและ
ประธานการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน เข$ารKวมพิจารณา
ด$วย มีการคัดเลือกโดยกระบวนการสัมภาษณ  พร$อมด$วยเกณฑ การประเมินท่ีโปรKงใส สามารถ
ตรวจสอบได$  คณะกรรมการประชุมเพ่ือตัดสินการคัดเลือก โดยต$องมีมติเปNนเอกฉันท  หลังจาก
นั้นจะมีการประกาศผลและรับรองผลการคัดเลือกโดยหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน และ
ดําเนินการสKงรายชื่อผู$ท่ีได$รับการคัดเลือกผKานศูนย แพทยศาสตร ศึกษา ชั้นคลินิกโรงพยาบาล
ขอนแกKน ในการดําเนินการตKอไป 

ข. พิจารณาจากผู$ขอเข$ารับราชการจากทุนอิสระ โดยแพทย เวชศาสตร ฉุกเฉินท่ีมีความประสงค จะ
เข$ารับราชการ จะต$องมีคุณสมบัติตามข$อ ๘.๒  จัดทําเอกสารและดําเนินการผKานกระบวน
ข้ันตอนการขอเข$ารับราชการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นจะมีการประชุม
พิจารณาแพทย ผู$ท่ีมีความประสงค โดยคณะกรรมการของโรงพยาบาลขอนแกKน ซ่ึงมีหัวหน$ากลุKม
งานเวชศาสตร ฉุกเฉินหรือผู$แทนท่ีได$รับมอบอํานาจเข$ารKวมพิจารณา มีการแสดงความเห็นและลง
มติ โดยต$องมีมติเปNนเอกฉันท  

 
๘.๕ หน%าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย�ผู%ให%การฝ#กอบรม 
กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน  ได$สนองตอบตKอนโยบายในการเพ่ิมแพทย  ฉุกเฉินเข$า สูK

ระบบสุขภาพภาครัฐตามข$อตกลงความรKวมมือระหวKางกระทรวงสาธารณสุขและวิทยาลัยแพทย   ฉุกเฉินแหKง 
ประเทศไทย ดังนั้นอาจารย แพทย จึงมีภารกิจการบริบาลผู$ปWวยฉุกเฉินเปNนหน$าท่ีหลัก จึงมีสัดสKวนงานเปNนงาน
บริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน ตKองานการศึกษา งานวิจัยตลอดจนการให$คําปรึกษา อัตราสKวน ร$อยละ ๗๐ : ๓๐ ซ่ึง



๖๑ 

 

อาจารย แตKละคนต$องมีการปฏิบัติงานอยKางน$อยร$อยละ ๕๐ ของเวลาในแตKละด$าน  อาจารย ผู$ให$การฝ�กอบรม
แพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน มีหน$าท่ีและความรับผิดชอบ ดังตKอไปนี้ 

ก. งานบริบาลผู$ปWวย 

− ให$การบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินแกKผู$ปWวยท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการโดยกําหนดให$
อาจารย เปNนผู$$รับผิดชอบผู$ปWวยท้ังหมดในห$วงเวลาท่ีปฏิบัติงาน ด$วยการควบคุมดูแล 
(supervision) การปฏิบัติงานของแพทย  ประจําบ$าน แพทย เพ่ิมพูนทักษะ และนักศึกษาแพทย    

− อาจารย แพทย มีหน$าท่ีให$การบริบาลเวชกรรมโดยใช$เวชศาสตร  อิงหลักฐานประจักษ   
(evidence-based medicine)  ฝ�กฝนตนเองให$มีทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหัตถการ
ตKางๆ อยKางตKอเนื่อง 

− ถKายทอดความรู$และทักษะด$านเวชกรรมฉุกเฉินแกKแพทย  ประจําบ$าน แพทย เพ่ิมพูนทักษะ  
ตลอดจนนักศึกษาแพทย ท่ีปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินในชKวงการปฏิบัติหน$าท่ีตามเวรท่ีได$รับ
มอบหมาย  

− ให$บริการทางวิชาการ จัดการศึกษาและฝ�กอบรมแกKหนKวยงานภายในหรือภายนอก โดยเปNน
วิทยากรบรรยายหรือฝ�กปฏิบัติด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินแกKบุคลากรทางด$านการแพทย อ่ืนและ
ประชาชนท่ัวไป 

− สามารถทํางานเปNนทีมรKวมกับวิชาชีพอ่ืน หรือกับหนKวยงานอ่ืนๆ เพ่ือให$หนKวยงาน/โรงพยาบาล
มีการพัฒนาในระบบการบริบาลผู$ปWวย ท้ังงานคุณภาพ การจัดการแผนกฉุกเฉิน การจัดการ
ระบบการแพทย ฉุกเฉิน ท้ังภาวะปกติ และภัยพิบัติ รวมถึงการรับผิดชอบงานตามนโยบายของ
ท่ีได$รับมอบหมาย  

− มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และบรรทัดฐานทางสังคม ประพฤติตนให$
เปNนแบบอยKางท่ีดีตKอแพทย รุKนหลัง  

− ปฏิบัติงานในหน$าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได$รับมอบหมายจากผู$บังคับบัญชา ภายใต$ กฎ ระเบียบ ข$อบังคับ 
ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนกฎหมายและวินัยข$าราชการพลเรือน 

ข. การฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน 

− อาจารย ผู$ให$การฝ�กอบรมต$องทําการศึกษาค$นคว$าความรู$ทางด$านการแพทย  โดยเฉพาะ
ทางด$านเวชศาสตร  ฉุกเฉินและด$านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข$อง ด$วยตนเองให$$มีความทันสมัยอยูKเสมอ 

− เปNนกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร  ฉุกเฉิน และปฏิบัติตามหน$าท่ีของ
คณะกรรมการ 

− เปNนอาจารย ท่ีปรึกษาของแพทย ประจําบ$านตามท่ีคณะกรรมการฯกําหนด และปฏิบัติตาม
หน$าท่ีของอาจารย  ท่ีปรึกษา ดังตารางท่ี ๗ 

− ให$คําแนะนําปรึกษาทางด$านวิชาการ เรื่องทางสังคม การเงิน และความต$องการสKวนบุคคล 
ตามความเหมาะสม หรือ ประสานงานผู$มีประสบการณ  ตลอดจนแนวคิดด$านวิชาชีพและการ



๖๒ 

 

วางแผนในอนาคต โดยอาจารย ท่ีปรึกษาต$องเคารพสิทธิความเปNนสKวนตัวและรักษาความลับใน
การให$คําปรึกษาท่ีให$แกKแพทย ประจําบ$านด$วย 

ค. การศึกษาวิจัย 
อาจารย  มีหน$าท่ีทําการศึกษาวิจัยด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินท้ังงานวิจัยสKวนตัวและให$คําปรึกษาด$านวิจัย

ตKอแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน ให$คําแนะนําให$มีการดําเนินงานวิจัยให$ถูกต$องตามระเบียบวิธีวิจัย และ
คํานึงถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ควบคูKกันไปด$วย 

 

ตารางท่ี ๗ แสดงอาจารย ท่ีปรึกษาวิจัยและให$คําปรึกษาด$านอ่ืนๆแกKแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน  
โรงพยาบาลขอนแกKน 

อาจารย  ชั้นปaท่ี ๑ ชั้นปaท่ี ๒ ชั้นปaท่ี ๓ 

น.พ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต 
มงคล 

 พ.ญ.ธีราภรณ  ฉายาวุฒิพงศ   

พ.ญ.ณฤดี  ศรีแสง พ.ญ.กฤษฎา  จันทะดวง พ.ญ.วฤณ พวงภูK  

น.พ.เศรษฐพงษ   ธนูรัตน  น.พ.รวินทร   วาณิชยชาติ พ.ญ.กนกอร  เทียบดอกไม$  

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

น.พ.วีรศักด์ิ  พงษ พุทธา น.พ.ไชยโย  มโนคุ$น พ.ญ.กฤษณา รัตนวงศ  

น.พ.วิโรจน  รุKงทรัพย ไพบูลย  

 

พ.ญ.พรทิพา  ตันติบัณฑิต ลาศึกษาตKอในประเทศ ปa ๒๕๖๑ ถึง ปa ๒๕๖๓ 

พ.ญ.รัตติยา  บรรจุงาม  พ.ญ.กุสุมา  ศรีธรรมมา พ.ญ.มัลลิกา  บุญยัง 

พ.ญ.ป�ยฉัตร  ศศิภัทรพงศ  พ.ญ.ปารณัท  พรมศิริ  น.พ.ณัฐพงษ   เขียวค$า 

พ.ญ.ณญาวดี กวีนัฎธยา
นนท  

 พ.ญ.ฐิติมา ประเสริฐ น.พ.ศราวิน ทองรอง 

น.พ.ณัฐพล ตรีทิพย 
สถิตย  

พ.ญ.พิมพ ชนก ปgดตาลาคะ พ.ญ.ไพรพนา วงศ รัศมี
เดือน 

พ.ญ.รัชฏา  จันทะสี 

  

น.พ.กิตติชัย  โพธิ์ดม พ.ญ.ปภินทิพย   แก$วนา พ.ญ.ภาสินี  พันธุสุนทร  

น.พ.รัฐพล จันทรสม พ.ญ.ทิพย วรรณ  ทํานา   

 



๖๓ 

 

๘.๖ สิทธิของอาจารย�ผู%ให%การฝ#กอบรม 
อาจารย ผู$ให$การฝ�กอบรม มีสิทธิดังตKอไปนี้   

ก. ได$รับเงินเดือน สิทธิการลา รวมถึงสวัสดิการตKางๆ ของข$าราชการพลเรือนตามประกาศ 
ก.พ. นอกจากนี้ยังได$รับคKาตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลขอนแกKน 

ข. สิทธิในการเข$าถึงระบบฐานข$อมูลด$านเวชกรรมของโรงพยาบาล  
ค. ได$รับสิทธิ์ในการลาเพ่ือเข$ารับการฝ�กอบรมระยะสั้นเพ่ิมเติมตามท่ีตนเองสนใจ โดยท่ีการลานั้นไมK

สKงผลกระทบตKอการปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  
ง. การเข$ารKวมกิจกรรมสันทนาการตKางๆ ของกลุKมงานเวชศาสตร  ฉุกเฉินหรือของโรงพยาบาลโดยไมK

สKงผลกระทบตKอการปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
จ. ได$รับสวัสดิการท่ีพักอาศัยภายในโรงพยาบาล 
ฉ. สิทธิ์ในการเข$าถึงทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย  แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล

ขอนแกKนตKางๆ เชKน ห$องสมุด ใช$ระบบอินเตอรเน็ต และการเข$าถึงฐานข$อมูลทางวิชาการผKาน
ระบบ VPN ท่ีมีข$อตกลงความรKวมมือกับคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกKน  

๘.๗ การประเมินอาจารย�ผู%ให%การฝ#กอบรม 

การประเมินอาจารย ผู$ให$$การอบรม ใช$กระบวนการประเมินตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ราย ๖ เดือนตามพระราชบัญญัติข$าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดสัดสKวนตัวชี้วัดการประเมิน  ซ่ึง
ตัวชี้วัดการประเมินจะถูกกําหนดข้ึน  มีเกณฑ ท่ีใช$วัดผล ท่ีผKานการตกลงรKวมกันและผKานความเห็นชอบของ
หัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน และหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินมีหน$าท่ีติดตาม กํากับดูแล และ
ประเมินผลตัวชี้วัดเปNนระยะ ผลการประเมินจะใช$ในการประเมินการเลื่อนข้ันเงินเดือน และความดีความชอบ
ในการปฏิบัติราชการ โดยแบKงระดับของการประเมินออกเปNน ดีเดKน ดีมาก ดี พอใช$ ต$องปรับปรุง  
 

๘.๘ การพัฒนาอาจารย�ผู%ให%การฝ#กอบรม 
 
ก. การพัฒนาสมรรถนะท่ัวไปจากการประเมิน หากผลการประเมินไมKผKานตัวชี้วัด อาจารย ผู$ให$การ

ฝ�กอบรมมีหน$าท่ีจัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง และแจ$งให$หัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน
ทราบ รวมถึงเขียนโครงการการพัฒนาตนเอง เพ่ือของบประมาณ ในการพัฒนา เชKน ฝ�กอบรมระยะสั้น 
ข$อตกลงในการพัฒนางานหรือโครงการท่ีรับผิดชอบ เปNนต$น  หัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินมีหน$าท่ี
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาตนเองเพ่ือบรรลุตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว$ของอาจารย ผู$ให$การฝ�กอบรม รวมถึง 
ประเมินผลการพัฒนาของอาจารย  ในรอบการประเมินถัดไป 

 
ข. การพัฒนาสมรรถนะตKอยอด  โดยอาจารย ผู$ให$การฝ�กอบรมสามารถขอพัฒนาสมรรถนะตKอยอด 

เชKน การขออนุมัติลาศึกษาตKอในสาขาตKอยอดด$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน เชKน เวชพิษวิทยาและเภสัชเวชบําบัด
วิกฤติ หรือการขออนุมัติลาศึกษาตKอด$านอ่ืนๆท่ี มีความสอดคล$องกับภารกิจในระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎี
บัณฑิต และการศึกษาตKอตKางประเทศตามระเบียบ ก.พ. เปNนต$น 



๖๔ 

 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
มีการกําหนดและดําเนินการตามนโยบายท่ีเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษาเพ่ือให$เกิดความเอ้ือตKอการ

ฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านโดยมีองค ประกอบดังตKอไปนี้ 

๙.๑ ส่ิงอํานวยความสะดวกด%านกายภาพ (Physical facilities)   
เพ่ือให$เปNนไปตามเกณฑ ท่ัวไป (แบบบันทึกข$อมูลฉบับ ก) และเกณฑ เฉพาะ (แบบบันทึกข$อมูลฉบับ ข.) 

สําหรับการเปNนสถาบันฝ�กอบรมท่ัวไปของแพทยสภา โรงพยาบาลขอนแกKนจัดให$มีสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
กายภาพแสดงดังตารางท่ี ๘ 

ตารางท่ี ๘ แสดงสิ่งอํานวยความสะดวกด$านกายภาพ 

 รายการ สถานท่ี 

๑ ห$องเรียน/ห$องประชุม ห$องประชุมศูนย สั่งการ อาคารสิรินธร ชั้น ๕ 

๒ ศูนย ฝ�กทักษะทางคลินิก ห$อง training ๑-๓ อาคารสิรินธร ชั้น ๕ 

๓ ห$องสมุด ศูนย แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิก 

๔ หอพักแพทย  ศูนย แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิก 

๕ 
สนามกีฬาและศูนย สันทนาการ อาคารจอดรถศูนย แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิก  

อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น ๔ 

๖ สํานักงานกลุKมงานและห$องพักอาจารย  อาคารสิรินธร ชั้น ๕ 

๗ ห$องพักแพทย ประจําบ$าน ห$องพักแพทย  อาคารสิรินธร ชั้น ๑ 

๘ ห$องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน อาคารสิรินธร ชั้น ๑ 

 

สําหรับภารกิจด$านวิชาการและการศึกษา โรงพยาบาลขอนแกKน มีศูนย แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกตาม
โครงการผลิตแพทย เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท รKวมกับคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกKน ดําเนินการเป�ดการ
เรียนการสอนในระดับกKอนปริญญาในชั้นคลินิก (ปa ๔-๖) สําหรับการฝ�กอบรมหลังปริญญา แพทย ประจําบ$าน
จึงได$รับโอกาสให$ได$ฝ�กการให$คําปรึกษาและหัตถการแกKนักศึกษาแพทย และแพทย เพ่ิมพูนทักษะ ซ่ึงเปNนการ
พัฒนาความรู$ของแพทย ประจําบ$าน ในแผนกฉุกเฉินมีคอมพิวเตอร ท่ีใช$ในการให$บริบาลผู$ปWวย  

โรงพยาบาลขอนแกKนมีห$องสมุดและระบบสารสนเทศทางคลินิก ซ่ึงสามารถค$นหาข$อมูลทางวิชาการผKาน
โปรแกรม Uptodate หากมีความต$องการข$อมูลทางวิขาการนอกเหนือจากนี้ บรรณารักษ สามารถขอใช$



๖๕ 

 

ฐานข$อมูลทางการแพทย จากมหาวิทยาลัยขอนแกKนผKานระบบ VPN ได$ ซ่ึงสามารถใช$งานระบบอินเตอร เน็ต
และอินทราเน็ตได$ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

มีห$องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกและหุKนจําลองฝ�กทักษะทางคลินิกอยูKภายในห$อง training ๑-๓ ชั้น ๕ 
อาคารสิรินธร และสามารถใช$ทรัพยากรรKวมกับศูนย แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลขอนแกKน เพ่ือให$
แพทย ประจําบ$านสามารถฝ�กการทําหัตถการได$ 

แม$ปgจจุบันแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนมีพ้ืนท่ีจํากัดเม่ือเทียบกับปริมาณผู$ปWวย แตKทางกลุKมงานเวช
ศาสตร ฉุกเฉินและโรงพยาบาลขอนแกKนมีแผนการในการปรับปรุงพ้ืนท่ีแผนกฉุกเฉินให$มีความเหมาะสมกับ
จํานวนผู$ปWวยท่ีเพ่ิมข้ึน 

แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนให$ความสําคัญกับความปลอดภัยของสถานท่ีทํางาน ทางเข$าแผนก
ฉุกเฉินมีระบบควบคุมการเข$าออกจากแผนกฉุกเฉิน เพ่ือปjองกันเหตุอันตรายท่ีอาจเข$ามาในแผนกฉุกเฉิน มี
ห$องแยกโรคติดตKอทางเดินหายใจ ไมKให$ผู$ปWวยโรคติดตKอทางเดินหายใจปะปนเข$ามาในแผนกฉุกเฉิน  

ด$านการฝ�กอบรมนอกเหนือจากการฝ�กอบรมในหนKวยงาน กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ขอนแกKน มีการประสานงานด$านวิชาการอยKางใกล$ชิดกับภาควิชาเวชศาสตร ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกKน ในการแลกเปลี่ยนความรู$ทางวิชาการและความรู$ทางคลินิก เชKน Inter-hospital 
conference , Toxicology conference เพ่ือทําให$แนKใจวKา ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมมีความรู$ ทักษะ และเจตคติ
ในการเปNนแพทย ฉุกเฉินท่ีมีคุณภาพ 

๙.๒ การจัดการการเรียนรู%ในการฝ#กอบรม (Learning setting) 
โรงพยาบาลขอนแกKน เปNนโรงพยาบาลศูนย ระดับตติยภูมิชั้นสูงของรัฐ  สังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแกKน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เปNนโรงพยาบาลขนาด ๘๐๐ เตียง 
มีแพทย เฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขา ภารกิจด$านการบริบาลผู$ปWวย ประกอบด$วยการให$การบริบาลทาง
การแพทย แกKประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองขอนแกKนและอําเภอข$างเคียงในจังหวัดและการรับสKงตKอผู$เจ็บปWวย
ท่ีมีความซับซ$อนจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในเขตสุขภาพ  

แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน เปNนแผนกท่ีมีผู$เข$ารับการบริบาลจํานวนมาก ลักษณะผู$ปWวยมีความ
หลากหลายท้ังผู$ปWวยเด็กและผู$ใหญK ผู$ปWวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและผู$บาดเจ็บ ท้ังผู$เจ็บปWวยฉุกเฉินใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบและผู$ปWวยวิกฤตฉุกเฉินท่ีรับสKงตKอมาจากโรงพยาบาลอ่ืน รวมถึงมีการดําเนินงานระบบฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาล เพ่ือให$มีการพัฒนางานรKวมกับกลุKมงานการพยาบาลผู$ปWวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาวิชาชีพ
อ่ืน และแพทย แผนกอ่ืนๆ  ดังนั้นโรงพยาบาลขอนแกKนจึงเปNนแหลKงฝ�กอบรมท่ีมีความท$าทาย เปNนแหลKงเรียนรู$
และฝ�กทักษะได$เปNนอยKางดี 

๙.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) 
โรงพยาบาลขอนแกKน มีการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ได$แกK 

ก. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล โดยใช$ระบบฐานข$อมูลภายในโรงพยาบาล ท่ีสามารถทํางานบน
ฐานข$อมูลผู$ปWวยปริมาณมากได$ ซ่ึงสามารถค$นหาผลการตรวจห$องปฏิบัติการ , ประวัติการรักษาเกKา , ภาพถKาย
ทางรังสี โดยกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน สKงเสริมให$แพทย ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมคุ$นชินกับการฝ�กปฏิบัติการ



๖๖ 

 

วินิจฉัยและดูแลรักษาผู$ปWวยด$วยระบบสารสนเทศ เพ่ือให$สามารถใช$งานระบบสารสนเทศในการรวบรวมข$อมูล
ท่ีสําคัญในการบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน ศึกษาฝ�กอบรม และวิจัย ได$เปNนอยKางดี 

ข. กระดานข�าวและเพจในการประชาสัมพันธ�กลุ�มงาน 

กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKน เป�ดเว็บไซต ของกลุKมงานโดยใช$ url : 
http://em.kkh.go.th/  และบน facebook โดยใช$ URL : 
https://www.facebook.com/emergencyroomkhonkaen เพ่ือเปNนพ้ืนท่ีในการประชาสัมพันธ แกK
บุคคลภายนอกผู$สนใจ และประกาศหลักสูตร ระเบียบ กฎ ออกสูKภายนอก 

๙.๔ ทีมการดูแลผู%ปiวย (Clinical team)  
ในการปฏิบัติงานของแพทย ประจําบ$านกําหนดให$มีการทํางานรKวมกับบุคลากรอ่ืน ๆ ในลักษณะของ

ทีมสหสาขาวิชาชีพตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล โดยแพทย ประจําบ$านมีบทบาทรKวมในการพัฒนา 
Patient Care Team (PCT) 

๙.๕ การวิจัยและความเปxนนักวิชาการทางการแพทย� (Medical research and scholarship) 
กลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉินมีระบบสKงเสริมให$แพทย ฝ�กอบรมมีความรู$และความสามารถประยุกต ความรู$

พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน ผKานกระบวนการฝ�กอบรม ท้ังการบรรยาย 
การฝ�กปฏิบัติข$างเตียงผู$ปWวย การฝ�กทักษะ และมีการประเมินการฝ�กอบรมตามแผนการประเมิน รวมถึงมี
การบูรณาการระหวKางการฝ�กอบรมกับการวิจัยอยKางเพียงพอและสมดุล ผKานระบบอาจารย ท่ีปรึกษา ท้ังนี้ 
แพทย ประจําบ$านสามารถดําเนินการปรึกษานักสถิติทางการแพทย  ในกรณีต$องการคําปรึกษาด$านวิจัยข้ันสูง 

๙.๖ ความเช่ียวชาญทางการศึกษา (Educational expertise) 
โรงพยาบาลขอนแกKน มีศูนย แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ท่ีประกอบด$วยคณาจารย และผู$บริหารท่ีผKาน

การศึกษาและฝ�กอบรมด$านแพทยศาสตรศึกษาท่ีมีประสบการณ ในการจัดการศึกษามากกวKา ๑๐ ปa กลุKมงาน
เวชศาสตร ฉุกเฉินเองก็มีสKวนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเวชศาสตร ฉุกเฉินมา และได$มีการ
ดําเนินงานด$านการการจัดทําแผนการฝ�กอบรม การดําเนินการฝ�กอบรม และการประเมินการฝ�กอบรม 
 

๑๐. การประเมินแผนการฝ#กอบรม/หลักสูตร 

คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน สาขาเวชศาสตร  ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน มีหน$าท่ี
ดําเนินการประเมินแผนการฝ#กอบรม/หลักสูตรอยKางน$อยปaaละ ๑ ครั้ง ในชKวงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 
โดยดําเนินการจัดประชุมตามข$อบังคับแพทยสภาวKาด$วยการประชุมคณะกรรมการพ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐.๑ วัตถุประสงค�ของการประเมินหลักสูตร 

เพ่ือกํากับดูแลการฝ�กอบรมให$เปNนไปตามแผนการฝ#กอบรม/หลักสูตรเปNนประจํา มีกลไกสําหรับการ
ประเมินหลักสูตรและนําไปใช$จริง เพ่ือการได$ข$อมูลปjอนกลับในการพัฒนาหลักสูตรการฝ�กอบรมใน
รายละเอียดยKอย (Minor change) 

 



๖๗ 

 

๑๐.๒ หัวข%อในการประเมินหลักสูตร 

โดยการประเมินแผนการฝ�กอบรม/หลักสูตรครอบคลุมด$านตKางๆ ดังนี้ 

- พันธกิจของแผนการฝ�กอบรม/หลักสูตร 
- ผลลัพธ การเรียนรู$ท่ีพึงประสงค  
- แผนการฝ�กอบรม 
- ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝ�กอบรม 
- การวัดและประเมินผล 
- พัฒนาการของผู$รับการฝ�กอบรม 
- ทรัพยากรทางการศึกษา 
- คุณสมบัติของอาจารย ผู$ให$การฝ�กอบรม 
- ความสัมพันธ ระหวKางนโยบายการรับสมัครผู$รับการฝ�กอบรมและความต$องการของระบบสุขภาพ 
- สถาบันรKวมฯ 
- ข$อควรปรับปรุง 
 

๑๐.๓ กระบวนการประเมินแผนการฝ#กอบรม/หลักสูตร 

ก. แสวงหาข$อมูลปjอนกลับเก่ียวกับการฝ�กอบรม/หลักสูตร 

มีการดําเนินการสํารวจผู$มีสKวนได$สKวนเสียจากการผลิตแพทย  ฉุกเฉิน โดยดําเนินการสKงหนังสือสํารวจ
ความคิดเห็นแกKผู$มีสKวนได$สKวนเสียหลัก ได$แกK 

(๑) นายจ$างหรือผู$$บังคับบัญชาของผู$สําเร็จการฝ�กอบรมหรือผู$$แทนสถาบันท่ีมีแพทย ท่ีจบการ
ฝ�กอบรมไปแล$วปฏิบัติงานอยูKK 

(๒) แพทย ท่ีสําเร็จการฝ�กอบรมไปแล$ว 

โดยหัวข$อการประเมินหลักประกอบด$วย การประเมินผลผลิต (Output) ผลกระทบ (impact) และ 
ผลลัพธ   (Outcome) ของการฝ�กอบรม ได$แกK พันธกิจและผลลัพธ ท่ีคาดหวัง สมรรถนะของแพทย ฉุกเฉินตาม
หลักสูตรการฝ�กอบรม ท้ังด$านความรู$ ทักษะ เจตคติ ความเปNนมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสาร การ
ทํางานบนพ้ืนฐานของระบบ พัฒนาการของผู$รับการฝ�กอบรม ความสัมพันธ ระหวKางนโยบายการรับสมัครผู$รับ
การฝ�กอบรมและความต$องการของระบบสุขภาพ เปNนต$น 

(๓) อาจารย ผู$ให$การฝ�กอบรม 

(๔) ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมปgจจุบัน 

โดยหัวข$อการประเมินหลักประกอบด$วย การจัดการหลักสูตรการฝ�กอบรม ท้ังด$านพันธกิจและ
ผลลัพธ  ท่ีคาดหวัง สมรรถนะของแพทย ฉุกเฉินตามหลักสูตรการฝ�กอบรม กระบวนการจัดการประสบการณ 
เรียนรู$ การประเมินผลระหวKางการฝ�กอบรมตามหลักสูตรการฝ�กอบรม ท้ังด$านความรู$ ทักษะ เจตคติ ความ



๖๘ 

 

เปNนมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรมการสื่อสาร การทํางานบนพ้ืนฐานของระบบ ทรัพยากรทางการศึกษา 
คุณสมบัติของอาจารย ผู$ให$การฝ�กอบรม เปNนต$น 

ข. รวบรวมข$อมูล รวมถึงการใช$ข$อมูลปjอนกลับในการประเมินจุดแข็ง จุดอKอน ปgจจัยเสี่ยงและโอกาส
ในการพัฒนาของการฝ�กอบรม 

ค. เสนอผลการวิเคราะห และดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในรายละเอียด โดยนําผลการวิเคราะห เข$าสูK
คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร  ฉุกเฉินเพ่ือดําเนินการในวาระพัฒนาตKอไป ผลการ
ประเมินให$เก็บไว$เปNนระยะเวลาไมKต่ํากวKา ๕ ปa เพ่ือใช$$ในกระบวนการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร ในข$อ ๑๑ 
ตKอไป 

 
๑๑. การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรการฝ#กอบรม 

มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝ�กอบรมทุก ๕ ปa โดยมีการปรับปรุงกระบวนการฝ�กอบรมใน
ด$านโครงสร$างและเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงการวัดและการประเมินผลลัพธ และสมรรถนะของผู$สําเร็จการ
ฝ�กอบรม และมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล$อมในการฝ�กอบรมให$ทันสมัยอยูK เสมอ ปรับปรุงแก$ไข
ข$อบกพรKองท่ีตรวจพบ มีข$อมูลอ$างอิง และแจ$งผลการทบทวน และพัฒนาให$วิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKง
ประเทศไทยรับทราบ(ตามข$อกําหนดของวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย) เพ่ือให$เปNนไปตาม
กระบวนการดังกลKาว สถานบันฝ�กอบรมจะต$องดําเนินการดังนี้  

๑๑.๑ ริเริ่มกระบวนการทบทวนและปรับปรุงโครงสร$าง เนื้อหา ผลลัพธ  และสมรรถนะของผู$สําเร็จการ
ฝ�กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล$อมในการฝ�กอบรมให$ทันสมัยอยูKเสมอ 

๑๑.๒ ดําเนินการปรับแก$ไขข$อบกพรKองท่ีตรวจพบและมีข$อมูลอ$างอิง 
๑๑.๓ จัดสรรทรัพยากรให$เพียงพอ เพ่ือการทบทวนและพัฒนาอยKางตKอเนื่อง 
๑๑.๔ มีกระบวนการทบทวนและพัฒนาบนรากฐานของการศึกษาและวิเคราะห แบบไปข$างหน$า โดยใช$

ข$อมูลการประเมินภายในของสถาบันและหลักฐานทางวิชาการด$านแพทยศาสตร ศึกษา 
๑๑.๕ สถาบันสามารถทําให$เชื่อม่ันได$วKา กระบวนการทบทวนและพัฒนาและการปรับโครงสร$างจะทําให$ 

เกิดการปรับนโยบายและการปฏิบัติของหลักสูตรการศึกษาแพทย ระดับหลังปริญญาเพ่ือให$สอดคล$องกับผล
การดําเนินงานในอดีต กิจกรรม ปgจจุบัน และมุมมองอนาคต 

๑๑.๖ การปรับพันธกิจและผลลัพธ ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค ของการฝ�กอบรม ให$เข$ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ท้ังด$านวิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 

๑๑.๗ การปรับผลลัพธ ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค ของการฝ�กอบรมให$สอดคล$องกับความต$องการท่ี
จําเปNน ตามสภาพแวดล$อมท่ีแพทย จะเข$าทํางาน 

๑๑.๘ การปรับกระบวนการเรียนรู$และวิธีการฝ�กอบรม ท่ีทําให$เชื่อม่ันได$วKามีความเหมาะสมและตรง
ประเด็น 



๖๙ 

 

๑๑.๙ การปรับโครงสร$าง เนื้อหา และระยะเวลาของ หลักสูตรการฝ�กอบรมเพ่ือให$สอดคล$องกับ
ความก$าวหน$าทางวิชาการด$านวิทยาศาสตร การแพทย พ้ืนฐาน  วิทยาศาสตร  การแพทย คลินิก พฤติกรรม 
ศาสตร และสังคมศาสตร   การเปลี่ยนแปลงของข$อมูลประชากรศาสตร  สุขภาพ และการเกิดโรคของประชากร 

๑๑.๑o การพัฒนาวิธีการประเมินผล ท่ีสอดคล$องกับผลลัพธ ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนแปลง 

๑๑.๑๑ การปรับนโยบายการรับ วิธีการคัดเลือกผู$เข$ารับการฝ�กอบรม ให$สอดคล$องกับความคาดหวังและ
สภาพแวดล$อมท่ี เปลี่ยนแปลงไป ความต$องการท่ีจําเปNนด$านทรัพยากรบุคคล การ เปลี่ยนแปลงในการศึกษา 
พ้ืนฐานทางการแพทย  และ ข$อกําหนดของหลักสูตร   

๑๑.๑๒ การปรับนโยบายการพัฒนาและคัดเลือกผู$เข$าปฏิบัติงานเปNนอาจารย ท่ีปรึกษา และ ผู$ให$การ
ฝ�กอบรม  ให$สอดคล$องกับความต$องการท่ีเปลี่ยนแปลง ไปของการฝ�กอบรม 

๑๑.๑๓ การปรับเปลี่ยน สภาพแวดล$อมและทรัพยากร ทางการศึกษาให$ สอดคล$องกับ ความจําเปNนท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ของการฝ�กอบรมเชKน จํานวนผู$เข$ารับการฝ�กอบรม จํานวนและ คุณวุฒิของอาจารย ผู$ให$การ 
ฝ�กอบรม และหลักวิชาการทาง การแพทย  

๑๑.๑๔ การปรับปรุงและ พัฒนากระบวนการ กํากับดูแล และการประเมินหลักสูตรให$ ละเอียดและ
ชัดเจน 

๑๑.๑๕ การพัฒนาโครงสร$างขององค กร ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ เพ่ือรับมือกับ 
สภาพแวดล$อม และความจําเปNนท่ีเปลี่ยนแปลงไปของการฝ�กอบรม 

๑๒. การประกันคุณภาพการฝ#กอบรม 
สถาบันจะต$องผKานการประเมินความพร$อมในการเปNนสถาบันฝ�กอบรม และมีการประกันคุณภาพการ

ฝ�กอบรมอยKางตKอเนื่องดังนี้ 
๑๒.๑  การประกันคุณภาพการฝ�กอบรมภายใน สถาบันฝ�กอบรมจะต$องจัดให$มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการฝ�กอบรมภายใน อยKางน$อยทุก ๒ ปa 
๑๒.๒  การประกันคุณภาพการฝ�กอบรมภายนอก สถาบันฝ�กอบรมจะต$องได$รับการประเมินคุณภาพจาก 

คณะอนุกรรมการฝ�กอบรมฯ อยKางน$อยทุก ๕ ปa (หรือตามข$อกําหนดของคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมฯ) 

 

๑๓. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
- มีการบริหารจัดการหลักสูตรให$สอดคล$องกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไว$ในด$านตKางๆ ได$แกK การรับสมัคร

ผู$เข$ารับการฝ�กอบรม กระบวนการฝ�กอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ ของการฝ�กอบรมท่ีพึงประสงค  
การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสําเร็จการฝ�กอบรมในแตKละระดับ  

- มีการกําหนดหน$าท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝ�กอบรม/
หลักสูตรให$สอดคล$องกับความจําเปNนด$านการฝ�กอบรม 



๗๐ 

 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของการฝ�กอบรมและ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข$อง การบริหารจัดการท่ีดีและใช$ทรัพยากรได$อยKางเหมาะสม 

- มีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย และหนKวยงานสนับสนุนด$านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข$องครบถ$วน 
สอดคล$องกับข$อบังคับและประกาศของวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทยในการเป�ดการฝ�กอบรม 
คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแกKนในกํากับดูแลของ 
คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านโรงพยาบาลขอนแกKนมีหน$าท่ีดําเนินการประเมินแผนการฝ�กอบรม/
หลักสูตร อยKางน$อยปaละ ๑ ครั้ง ในชKวงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน โดยดําเนินการจัดประชุมตามข$อบังคับ
แพทยสภา วKาด$วย การประชุมคณะกรรมการพ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

ภาคผนวก ก. 
Milestone และ Entrustable Performance Activities (EPA) 
๑) การดูแลรักษาผู$ปWวย (patient care) 

ก. สามารถให$การตรวจรักษาเพ่ือให$พ$นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน เพ่ือให$ผู$ปWวยมีเสถียรภาพ 
(stabilization) รวมถึงทักษะการชKวยฟ��นคืนชีพในทุกกลุKมอายุ ในด$านตKางๆ อยKางครบถ$วน PC1 

ข. มีทักษะการซักประวัติและตรวจรKางกายท่ีตรงประเด็น เพ่ือให$ได$ข$อมูลท่ีสําคัญ ในบริบทท่ีมีความ
จํากัดตKางๆ รวมถึงการสKงตรวจและแปลผลทางห$องปฏิบัติการ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการ
วางแผนรักษาท่ีเหมาะสม  PC2 

ค. สามารถสังเกตอาการและการประเมินซํ้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัย และการรักษาตามข$อมูล
ท่ีได$ใหมK สามารถตัดสินใจจําหนKายผู$ปWวยจากห$องฉุกเฉินอยKางเหมาะสม PC3 

ง. สามารถทํางานในลักษณะของพหุภารกิจได$ PC4 
จ. ทักษะการทําหัตถการฉุกเฉิน เชKน การดูแลบาดแผล การเป�ดหลอดเลือด (vascular access) การ

ตรวจคลื่นความถ่ีสูงในการวินิจฉัยแบบตรงเปjา (goal-directed ultrasound) การดูแลทางเดิน
หายใจ ในผู$ปWวยกลุKมตKางๆ อยKางเหมาะสม รวมถึงผู$ปWวยท่ีไมKให$ความรKวมมือ ผู$ปWวยท่ีมีความเสี่ยงสูง มี
ระบบไหลเวียนโลหิตไมKคงท่ี เปNนต$น โดยหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะทําให$เกิดภาวะแทรกซ$อน และตระหนัก
ถึงผลลัพธ และภาวะแทรกซ$อนท่ีอาจเกิดข้ึน PC5 

๒) ความรู$และทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill) MK 
ก. มีความรู$วิทยาศาสตร การแพทย พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข$องกับเวชศาสตร ฉุกเฉิน เชKนหลักการทางวิทยาศาสตร 

การแพทย พ้ืนฐานของรKางกายและจิตใจ ความรู$ทางคลินิกเก่ียวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา 
อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาท่ีใช$รักษา เปNนต$น MK1 

ข. ความเชี่ยวชาญในด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินตKอยอด เชKน ความรู$ด$านเวชศาสตร ภัยพิบัติ การลําเลียง 
พิษวิทยา ความรู$ด$านโรคและภาวะท่ีเกิดจากสิ่งแวดล$อม เปNนต$น MK2 

๓) ทักษะระหวKางบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) 
ก. มีทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ ระหวKางบุคคล (ผู$รKวมงาน ผู$ปWวยและญาติ) ได$อยKางมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงทักษะในการนําเสนอทางวิชาการตKางๆ และการถKายทอดความรู$ไปยังผู$อ่ืน เปNนผู$นําทีมในการ
ให$การบริบาลโดยมีผู$ปWวยเปNนจุดศูนย กลาง ICS 

๔) การเรียนรู$จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement) 
สามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในด$านระบบงานในแผนกฉุกเฉิน การเรียนรู$ด$วยตนเอง 
และการดูแลผู$ปWวย การทําวิจัย การจดบันทึกข$อมูลทางการแพทย  เปNนต$น PBLI 

๕) ความเปNนมืออาชีพ (professionalism) PF 
ก. มีความเมตตา กรุณา เคารพผู$อ่ืน รวมถึงยึดม่ันในหลักการทางเวชจริยศาสตร   
ข. มีความรับผิดชอบตKอผู$ปWวย สังคม วิชาชีพ และตKอตนเอง  

๖) การปฏิบัติบนฐานแหKงระบบ (systems-based practice) 
ก. มีสKวนรKวมในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให$เกิดความปลอดภัยตKอผู$ปWวย SBP 

 
 
 



๗๒ 

 

PC1 สามารถให$การตรวจรักษาเพ่ือให$พ$นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน เพ่ือให$ผู$ปWวยมีเสถียรภาพ (stabilization) 
รวมถึงทักษะการชKวยฟ��นคืนชีพในทุกกลุKมอายุ ในด$านตKางๆ อยKางครบถ$วน  

Before training 
 แพทย�ประจําบ%านปw

ท่ี ๑ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๒ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๓ 
Post graduate 

สามารถทราบถึง 
สัญญาณชีพท่ี
ผิดปกติได$ 

ประเมินและให$
การรักษาเบ้ืองต$น
ในผู$ปWวยฉุกเฉิน 
(recognize and 
primary 
assessment) ได$ 

มีประสบการณ ใน
การชKวยฟ��นคืนชีพ 

เข$าใจ และสามารถคัด
แยกความรุนแรงของ
อาการและการ
บาดเจ็บได$อยKาง
ถูกต$อง 

ประเมินและให$การ
รักษาเบ้ืองต$น ใน
ผู$ปWวยฉุกเฉินได$อยKาง
ถูกต$อง 

สามารถนําข$อมูล
สําคัญท่ีได$มาใช$ในการ
วินิจฉัยโรคและวาง
แผนการรักษา 

สามารถปฏิบัติการ
ชKวยฟ��นคืนชีพได$
ภายใต$การดูแลของ
อาจารย  

สามารถบริหารจัดการ
และจัดลําดับ 
ความสําคัญรวมท้ังให$
การรักษาเบ้ืองต$นแกK
ผู$ปWวยฉุกเฉินมากกวKา
หนึ่งรายได$ 

สามารถประเมินผู$ปWวย
ซํ้าหลังได$รับ การ
รักษาเบ้ืองต$น 

สามารถเปNนหัวหน$า
ทีมปฏิบัติการชKวยฟ��น
คืนชีพได$ โดยมี
อาจารย ชKวยเหลือ 

สามารถบริหารจัดการ
ให$หนKวยงานอ่ืนๆ รKวม
ในการดูแลรักษา
ผู$ปWวยได$อยKาง
เหมาะสม   

สามารถเปNนหัวหน$า
ทีมในการปฏิบัติการ
ชKวยฟ��นคืนชีพได$ และ
สามารถทบทวนความ
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
รวมท้ังมีประสบการณ 
การสอนทักษะการ
ชKวยฟ��นคืนชีพ 

สามารถพัฒนา 
protocol ในการรักษา
และสKงตKอผู$ปWวยวิกฤต
และผู$ได$รับบาดเจ็บได$
อยKางเหมาะสม 

สามารถจัดต้ังทีม
ปฏิบัติการชKวยชีวิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการ
ทบทวน พัฒนา และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
รวมท้ังสามารถจัดสอน
ทักษะการชKวยฟ��นคืน
ชีพแกKบุคลากรตKางๆ 
ในองค กร 

 

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

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

PC2 ทักษะการซักประวัติและตรวจรKางกายท่ีตรงประเด็น เพ่ือให$ได$ข$อมูลท่ีสําคัญ ในบริบทท่ีมีความจํากัด
ตKางๆ รวมถึงการสKงตรวจและแปลผลทางห$องปฏิบัติการ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการวางแผนรักษาท่ี
เหมาะสม   

Before training 
 แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๑ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี ๒ 

แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 
๓ 

Post graduate 

-ซักประวัติและ
ตรวจรKางกาย 
ผู$ปWวยได$อยKาง
นKาเชื่อถือและ
ครอบคลุม 

-สามารถสั่งการ
ตรวจวินิจฉัยได$ 
อยKางเหมาะสม 

-สามารถให$การ
วินิจฉัย และ
วินิจฉัยแยกโรคท่ี
เปNนไปได$จาก
อาการสําคัญ 
และการประเมิน
เบ้ืองต$นในโรคท่ี
พบบKอย  

-ซักประวัติ และตรวจ
รKางกายโดยมุKงประเด็น
ไปท่ีข$อมูลสําคัญ ซ่ึง
อธิบายอาการและ
ประเด็นท่ีเปNนปgญหา
สําคัญเรKงดKวน ใน
สถานการณ ท่ีมี
ข$อจํากัด 

-สKงตรวจวินิจฉัย และ
แปลผลการสKงตรวจได$
อยKางถูกต$อง 

-สามารถลําดับโรคท่ี
เปNนไปได$ในผู$ปWวยจาก
โอกาสและความนKาจะ
เปNนของการ เกิดโรค
นั้น รวมถึง
ภาวะแทรกซ$อนและ
อัตราการตาย ในกลุKม
อาการท่ีพบบKอย 

-สามารถพิจารณา
เลือกวิธีการรักษา ตาม
แนวทางปฏิบัติ ได$
อยKางถูกต$อง โดย
พิจารณาจากกลไกการ
ออกฤทธิ์ของยา และ
ผลข$างเคียงของยา/
วิธีการรักษานั้น 

-สังเคราะห  ข$อมูลสําคัญ
และจําเปNนจากทุกแหลKง
ท่ีเปNนไปได$รวมถึงท่ีได$
จากการ ซักประวัติและ
ตรวจรKางกายเพ่ือให$การ
รักษาผู$ปWวยได$อยKาง
เหมาะสม ภายใต$
สถานการณ ท่ีมีข$อจํากัด 

-สามารถสKงตรวจเพ่ือ
การวินิจฉัย ลําดับ
ความสําคัญ และแปลผล
การสKงตรวจท่ีซับซ$อน 
ทราบข$อจํากัด และ
พิจารณาทางเลือกอ่ืนได$ 

-สามารถลําดับโรคท่ี
เปNนไปได$ในผู$ปWวยจาก
โอกาสและความนKาจะ
เปNนของการ เกิดโรคนั้น 
รวมถึงภาวะแทรกซ$อน
และอัตราการตาย ใน
ผู$ปWวยฉุกเฉินทุกกลุKม
อาการ 

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

-ตรวจพบ หรือสงสัย 
โรคท่ีซKอนเร$นวินิจฉัย
ยาก หรือโรคท่ีพบไมK
บKอยโดยอาศัย ข$อมูลท่ี
ตรวจพบจากการซัก
ประวัติตรวจรKางกาย 

-เลือกสKงตรวจวินิจฉัย
ได$อยKางสมเหตุสมผล
บนพ้ืนฐานของข$อมูล 
pre-test probability 
และ likelihood of 
test เพ่ือนําข$อมูลมา
ชKวยเปลี่ยนแปลงการ
รักษาผู$ปWวย โดย
คํานึงถึงความคุ$มคKา 

-เข$าใจ และแยกแยะได$
เม่ือผลการตรวจ
วินิจฉัยนั้นไมKตรงกับ
บริบทหรืออาการนํา
ของผู$ปWวย หรือผลการ
ตรวจไมKชัดเจน 

-เลือกการรักษาท่ี
เหมาะสมโดยพิจารณา
จากความคุ$มคKา สม
เหตุผล สภาวะการเงิน
และระเบียบข$อบังคับ
ตKางๆ  

-สามารถสอน
ทักษะการซัก
ประวัติและตรวจ
รKางกายในผู$ปWวย
ฉุกเฉินให$แกK
บุคลากรทาง
การแพทย สาขา
ตKางๆได$ 

 

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



๗๔ 

 

PC3 สามารถสังเกตอาการและการประเมินซํ้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัย และการรักษาตามข$อมูลท่ี
ได$ใหมK สามารถตัดสินใจจําหนKายผู$ปWวยจากห$องฉุกเฉินอยKางเหมาะสม 

Before training 
 แพทย�ประจําบ%านปw

ท่ี ๑ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๒ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๓ 
Post graduate 

-ตระหนักถึงความ
จําเปNนในการ
ประเมินผู$ปWวยซํ้า 

-วางแผนการ
จําหนKายผู$ปWวย
เบ้ืองต$นได$ 

-ติดตามการ
ดําเนินการ/ผลของ
การรักษาอยKาง
เหมาะสมระหวKางท่ี
ผู$ปWวยอยูKในห$อง
ฉุกเฉิน 

-พิจารณาความจําเปNน
ของผู$ปWวยในการ
สังเกตอาการในห$อง
ฉุกเฉิน 

 

-วางแผนประเมินผล
และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของ
อาการระหวKางอยูK�ห$อง
ฉุกเฉิน รวมท้ัง
สามารถให$การรักษา
เบ้ืองต$นอยKาง
ทันทKวงทีหากผู$ปWวยมี
อาการเปลี่ยนแปลง 

-พิจารณาการ 
disposition ในกรณีท่ี
เปNนภาวะหรือโรคท่ี
ซับซ$อนได$อยKาง
เหมาะสม 

-วางแผนติดตาม
ผลการรักษาของ
ผู$ปWวยในห$องฉุกเฉินได$
ครั้งละมากกวKา ๑ ราย 

-สามารถเปลี่ยน
แผนการรักษาอยKาง
ทันทKวงทีเพ่ือปjองกัน
ภาวะแทรกซ$อน 

-สามารถแก$ไขปgญหา 
เม่ือมีปgจจัยท่ีมีความ
ซับซ$อนอันสKงผลให$
เกิดความไมKเหมาะสม
ในการจําหนKายผู$ปWวย 

-อธิบายข$อมูลให$ผู$ปWวย
และญาติเข$าใจและมี
สKวนรKวมในแผนการ 
disposition ได$ 

-สร$าง observe 
protocol สําหรับ
ผู$ปWวยฉุกเฉินได$ 

-พัฒนาระบบ 
disposition ให$
เหมาะสมตาม
ทรัพยากรท่ีมีอยูK
อยKางคุ$มคKา 

 

 



๗๕ 

 

PC4 สามารถทํางานในลักษณะของพหุภารกิจได$ 

Before training 
 แพทย�ประจําบ%านปw

ท่ี ๑ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๒ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๓ 
Post graduate 

-สามารถให$การ
บริบาลผู$ปWวยได$
คราวละ ๑ ราย 

-สามารถสลับภารกิจ
ดูแลผู$ปWวยได$มากกวKา 
๑ ราย 

 

-บริหารจัดการผู$ปWวย
คราวละหลายรายได$
อยKางมีประสิทธิภาพ 
และทันเวลา 

-ทราบบทบาทของ
ตนเองและโครงสร$าง
ของระบบการ
ตอบสนองในกรณีเกิด 
mass casualty 

-บริหารจัดการผู$ปWวย
ในภาวะแออัดในห$อง
ฉุกเฉินได$อยKางมี
ประสิทธิภาพ และ
ทันเวลา 

-เข$าใจระบบการ
บริหารจัดการ
สถานการณ การเกิด
อุบัติภัย  

-บริหารจัดการ
ผู$ปWวยในภาวะ 
mass casualty ได$
อยKางมีประสิทธิภาพ 

 

 



๗๖ 

 

PC 5 ทักษะการทําหัตถการฉุกเฉิน เชKน การดูแลบาดแผล การเป�ดหลอดเลือด (vascular access) การตรวจ
คลื่นความถ่ีสูงในการวินิจฉัยแบบตรงเปjา (goal-directed ultrasound) การดูแลทางเดินหายใจ ในผู$ปWวยกลุKม
ตKางๆ อยKางเหมาะสม 

Before training 
 แพทย�ประจําบ%านปw

ท่ี ๑ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๒ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๓ 
Post graduate 

-ระบุตําแหนKงทาง
กายวิภาคและ
กลไกทางสรีรวิทยา
ท่ีจําเพาะกับ
หัตถการได$ 

-ใช$อุปการณ 
ปjองกันเหมาะสม
ตามหลักการ
ปjองกันการติดเชื้อ
สากล  

- ทําหัตถการดูแล
ทางเดินหายใจ
พ้ืนฐานและ
สามารถใสKทKอชKวย
หายใจได$ตาม
เกณฑ มาตรฐาน
ของแพทยสภา 

- สามารถให$การ
ระงับปวดเฉพาะท่ี
โดยเลือกใช$เทคนิค
ท่ีเหมาะสม 

- บรรยายลักษณะ
และชนิดของ
บาดแผลได$อยKาง
ถูกต$อง (เชKน 
abrasion, 
avulsion, 
laceration) 

- ประเมินผู$ปWวย ให$คํา
ชี้แจงและขอคํา
ยินยอมกKอนการทํา
หัตถการพ้ืนฐาน 
รวมท้ังเฝjาสังเกต
อาการของผู$ปWวยตาม
มาตรฐานความ
ปลอดภัย 

- ทราบข$อบKงชี้ ข$อ
ห$าม ภาวะแทรกซ$อน
ท่ีอาจเกิดข้ึน เทคนิค
การใช$ยาระงับ
ความรู$สึกสําหรับ
หัตถการพ้ืนฐานใน
ห$องฉุกเฉิน 

- ทําหัตถการพ้ืนฐาน
ตามข$อบKงชี้สําหรับ
ผู$ปWวยท่ีระดับความ
เรKงดKวนปานกลาง ใน
ผู$ปWวยท่ีมีตําแหนKงทาง
กายวิภาคชัดเจนและ
มีความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะแทรกซ$อนตํ่า
และปานกลาง  

- ประเมินทางเดิน
หายใจและทราบข$อ
บKงชี้และข$อห$ามของ
ยาท่ีใช$ใน rapid 
sequence 

- สามารถกําหนดแผน
สํารองได$ ในกรณีท่ีทํา
หัตถการเบ้ืองต$นไมK
สําเร็จ รวมท้ังวางแผน
ดูแลหากเกิด
ภาวะแทรกซ$อนได$
อยKางเหมาะสม 

- แปลผลของการทํา
หัตถการเพ่ือวินิจฉัย
และให$การรักษาได$
อยKางถูกต$อง 

- ดูแลทางเดินหายใจ
ผู$ปWวยท่ีมีความ
ซับซ$อนได$อยKาง
เหมาะสม 

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

-สามารถเลือกใช$
เครื่องชKวยหายใจได$
เหมาะสมกับผู$ปWวย 

- สามารถทําหัตถการ
ให$ยาระงับความรู$สึก
เฉพาะสKวนและการทํา
ให$ผู$ปWวยสงบได$อยKาง
เหมาะสม ต้ังแตK

- ทําหัตถการในผู$ปWวย
ท่ีมีความซับซ$อน เชKน 
ระบุตําแหนKงทางกาย
วิภาคได$ยาก ผู$ปWวย
เด็กเล็กและผู$ปWวย
สูงอายุ ผู$ปWวยท่ีมีโรค
รKวมมาก  

- สามารถทํา rapid 
sequence 
intubation ได$ด$วย
ความชํานาญ 

- มีประสบการณ การ
ทํา cricothyrotomy 
ได$ (อยKางน$อยภายใต$
สถานการณ จําลอง) 

- สอนการทํา 
Vascular access ได$ 

- สามารถทํา 
ultrasound guided 
เพ่ือชKวยในการทํา
หัตถการได$ 

- มีศักยภาพในการ
สอนหัตถการ 
รวมท้ังสามารถ
แก$ไขข$อผิดพลาดได$ 

- สอนทักษะการ
ดูแลทางเดินหายใจ
ให$แกKบุคลากรทาง
การแพทย ได$ 

- สามารถพัฒนา 
pain 
management 
protocols ได$ 



๗๗ 

 

Before training 
 แพทย�ประจําบ%านปw

ท่ี ๑ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๒ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๓ 
Post graduate 

 

- ทราบข$อบKงชี้ใน
การให$ยาฆKาเชื้อ
และการให$วัคซีน
ปjองกันบาดทะยัก
ของบาดแผลท่ี
เหมาะสมตาม
หลักการใช$ยาอยKาง
สมเหตุผล 
(rational drug 
use) 

- สามารถเจาะ
เลือดได$ ท้ังจาก
เส$นเลือดดําสKวน
ปลายและเส$น
เลือดแดง 

- ทราบข$อบKงชี้ใน
การทํา 
emergency 
ultrasound 

intubation รวมท้ังให$
การดูแลผู$ปWวยหลังใสK
ทKอชKวยหายใจได$ 

- บอกข$อบKงชี้ ข$อห$าม
ของการทํา vascular 
access วิธีตKางๆได$
และสามารถวางแผน
ดูแลได$อยKางเหมาะสม
หากเกิด
ภาวะแทรกซ$อน 

- ทํา central 
venous catheter 
ตามข$อบKงชี้สําหรับ
ผู$ปWวยท่ีมีตําแหนKงทาง
กายวิภาคชัดเจนและ
มีความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะแทรกซ$อนตํ่า
และปานกลาง  

- ทํา intraosseous 
access ได$ 

- ผKานการอบรม
emergency U/S  
workshop 

ข้ันตอนการประเมิน
ผู$ปWวยเพ่ือให$ข$อมูล
และขอความยินยอม 
จนถึงการติดตาม
อาการของผู$ปWวย
ระหวKางและหลังทํา
หัตถการ 

- ทํา central 
venous catheter ได$
ในผู$ปWวยท่ีมีความ
ซับซ$อนมากข้ึน เชKน 
ระบุตําแหนKงทางกาย
วิภาคได$ยากและ
ผู$ปWวยสูงอายุ ผู$ปWวยท่ี
มีโรครKวมมาก 

- สามารถทํา Goal-
directed focus 
ultrasound ได$และ
แปลผลท่ีได$จากการ
ทําได$อยKางถูกต$อง 

 

 



๗๘ 

 

MK 1 ความรู$และทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill)  

มีความรู$วิทยาศาสตร การแพทย พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข$องกับเวชศาสตร ฉุกเฉิน เชKนหลักการทางวิทยาศาสตร 
การแพทย พ้ืนฐานของรKางกายและจิตใจ ความรู$ทางคลินิกเก่ียวกับโรคและภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา อาการ 
อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาท่ีใช$รักษา เปNนต$น 

Before training 
 แพทย�ประจําบ%านปw

ท่ี ๑ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๒ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๓ 
Post graduate 

เข$าใจพยาธิ
สรีรวิทยา 
วิทยาศาสตร 
พ้ืนฐาน 

-เข$าใจพยาธิสรีรวิทยา 
และวิทยาศาสตร 
พ้ืนฐาน ประยุกต ใช$
ความรู$ในการวินิจฉัย 
รักษา โรคหรือภาวะ
ฉุกเฉินท่ีพบได$บKอยได$
ดี 

-มีความรู$ทางคลินิก
เก่ียวกับโรค อาการ 
แนวทางการรักษา
ผู$ปWวยฉุกเฉินท่ีพบได$
บKอย หรือไมKซับซ$อน
ได$ดี 

 

-เข$าใจพยาธิสรีรวิทยา 
และวิทยาศาสตร 
พ้ืนฐาน ประยุกต ใช$
ความรู$ในการวินิจฉัย 
รักษา โรคหรือภาวะ
ฉุกเฉินท่ีพบได$ไมKบKอย 
หรือมีภาวะซับซ$อนได$
ดี 

-มีความรู$ทางคลินิก
เก่ียวกับโรค อาการ 
แนวทางการรักษา
ผู$ปWวยฉุกเฉินท่ีมีภาวะ
ซับซ$อนได$เปNนอยKางดี 

-เข$าใจพยาธิสรีรวิทยา 
และวิทยาศาสตร 
พ้ืนฐาน ประยุกต ใช$
ความรู$ในการวินิจฉัย 
รักษา โรคหรือภาวะ
ฉุกเฉิน และรีบดKวนได$
เปNนอยKางดี 

-มีความรู$ทางคลินิก
เก่ียวกับโรค อาการ 
แนวทางการรักษา
ผู$ปWวยฉุกเฉินท่ีมีภาวะ
ซับซ$อนได$ และ
สามารถถKายทอดให$
บุคลากรอยKางได$อยKาง
ถูกต$อง 

  

 

 

 



๗๙ 

 

MK2 ความเชี่ยวชาญในด$านเวชศาสตร ฉุกเฉินตKอยอด เชKน ความรู$ด$านเวชศาสตร ภัยพิบัติ การลําเลียง 
พิษวิทยา ความรู$ด$านโรคและภาวะท่ีเกิดจากสิ่งแวดล$อม เปNนต$น 

Before training 
 แพทย�ประจําบ%านปw

ท่ี ๑ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๒ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๓ 
Post graduate 

 -เข$าใจหลักการ พยาธิ
สรีรวิทยา และความรู$
พ้ืนฐานเก่ียวกับ
พิษวิทยา ความรู$ด$าน
โรคและภาวะท่ีเกิด
จากสิ่งแวดล$อม ท่ีพบ
บKอย 

-เข$าใจหลักการของ
การเคลื่อนย$ายผู$ปWวย
ในลักษณะตKางๆ 

 

-เข$าใจหลักการ พยาธิ
สรีรวิทยา และความรู$
พ้ืนฐานเก่ียวกับ
พิษวิทยา ความรู$ด$าน
โรคและภาวะท่ีเกิด
จากสิ่งแวดล$อม 
รวมท้ังหลักการรักษา
ท่ีพบบKอยได$ไมKบKอย 
แตKเปNนอันตรายถึง
ชีวิต 

-มีความรู$และเข$าใจ
พ้ืนฐานเก่ียวกับการ
ลําเลียง หลักการเวช
ศาสตร ภัยพิบัติ
เบ้ืองต$น 

-สามารถลําเลียง
ผู$ปWวยทางบกได$อยKาง
เหมาะสม 

 

-มีความรู$ความเข$าใจ 
ในการอํานวยการ
การแพทย ฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาล ท้ังใน
ภาวะปกติ และภาวะ
ท่ีมีภัยพิบัติ 

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

  

 

 

 



๘๐ 

 

ICS ทักษะระหวKางบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) มีทักษะการสื่อสาร 
ปฏิสัมพันธ ระหวKางบุคคล (ผู$รKวมงาน ผู$ปWวยและญาติ) ได$อยKางมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะในการนําเสนอทาง
วิชาการตKางๆ และการถKายทอดความรู$ไปยังผู$อ่ืน เปNนผู$นําทีมในการให$การบริบาลโดยมีผู$ปWวยเปNนจุดศูนย กลาง 

Before 
training 

 แพทย�ประจําบ%านปwท่ี ๑ แพทย�ประจําบ%านปwท่ี ๒ แพทย�ประจําบ%านปwท่ี ๓ 
Post 

graduate 
 -มีทักษะท่ีดีในการอธิบาย

ข$อมูลกับผู$ปWวยและญาติ 
ท้ังในด$านการใช$เวลาและ
รูปแบบการสื่อสาร และ
แสดงให$เห็นการคํานึงถึง
ประโยชน ของผู$ปWวยเปNน
ท่ีตั้ง 

- สร$างความมีสKวนรKวม
ของผู$ปWวยและญาติ ใน
การตัดสินใจแผนการ
รักษาโรคหรือภาวะท่ีพบ
บKอย 

- นําเสนอข$อมูลผู$ปWวย 
และอภิปรายปgญหาได$
อยKางมีเหตุผล 

-มีมนุษยสัมพันธ ดี ทํางาน
กับผู$รKวมงานทุกระดับ
อยKางมีประสิทธิภาพ 

-ขอคําปรึกษาจากผู$อ่ืน
อยKางเหมาะสม และถูก
กาลเทศะ 

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

- นําเสนอข$อมูลผู$ปWวย 
และอภิปรายปgญหา หรือ
สรุปข$อมูลทางวิชาการได$
อยKางมีประสิทธิภาพ 

-สKงตKอข$อมูลอยKางมี
ประสิทธิภาพให$กับผู$ให$
และผู$รับคําปรึกษา หรือผู$
ท่ีต$องรับหน$าท่ีดูแลผู$ปWวย
ตKอจากตนเองท้ังในและ
นอกโรงพยาบาล 

- แสดงทKาทีท่ีเหมาะสม
ตKอผู$ท่ีเห็นตKาง ตระหนัก
ในประสบการณ ของ
แพทย ท่ีอาวุโสกวKา 
คํานึงถึงข้ันตอนการ
กํากับดูแลและระบบการ
ปฏิบัติงาน 

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

-เปNนผู$นําทีมในการรักษา
ผู$ปWวยในห$องฉุกเฉินได$
อยKางเหมาะสม 

- ถKายทอดความรู$และ
ทักษะให$แกKแพทย  
นักศึกษาแพทย  และ
บุคลากรทางการแพทย  

- ข$อมูลย$อนกลับแกK
ผู$รKวมงานอยKางเหมาะสม 
รายงานความคลาด
เคลื่อนในการปฏิบัติงาน
ของทีมตามระบบ 

-บริหารจัดการความเห็น
ท่ีหลากหลาย รวมถึง
ความขัดแย$งท้ังทางตรง
และทางอ$อม ได$อยKาง
เหมาะสม 

 

 

 



๘๑ 

 

PBLI การเรียนรู$จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement) 
สามารถปรับตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในด$านระบบงานในแผนกฉุกเฉิน การเรียนรู$ด$วยตนเอง 
และการดูแลผู$ปWวย การทําวิจัย การจดบันทึกข$อมูลทางการแพทย  เปNนต$น PBLI 
Before 
training 

 แพทย�ประจําบ%านปwท่ี ๑ แพทย�ประจําบ%านปwท่ี ๒ แพทย�ประจําบ%านปwท่ี ๓ 
Post 

graduate 
 -เข$ากิจกรรมวิชาการ

สมํ่าเสมอตามเง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน โดยตรงตKอ
เวลา และแสดงมารยาทท่ี
ดีของผู$เข$าประชุม- สร$าง
ความมีสKวนรKวมของผู$ปWวย
และญาติ ในการตัดสินใจ
แผนการรักษาโรคหรือ
ภาวะท่ีพบบKอย 

- นําข$อมูลจากแหลKงตKางๆ 
มาประยุกต ใช$ในการดูแล
ให$เหมาะสมกับสภาพ
ผู$ปWวยในความดูแล 

-ค$นหาข$อมูลในระบบเวช
สารสนเทศจากแหลKงท่ี
เหมาะสม เพ่ือใช$ตอบ
คําถามทางคลินิกท่ี
นํามาใช$ประกอบการ
ตัดสินใจในเวชปฏิบัติ 

 

- ทักษะท่ีดีในการ
นําเสนอข$อมูลทาง
การแพทย ตKอท่ีประชุม 

-เข$ารKวมและมีบทบาทใน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

-วิเคราะห วิจารณ งานวิจัย
ทางคลินิกในแงKการ
ออกแบบ การดําเนินงาน 
และการวิเคราะห ทาง
สถิติ 

-แสวงหาข$อมูลย$อนกลับ
จากเพ่ือนรKวมงานพร$อม
คําแนะนําอยKางสมํ่าเสมอ 

-แสดงความมีสKวนรKวมใน
กิจกรรมวิชาการโดยการ
ออกความเห็น ต้ังคําถาม 
หรือพยายามรวบรวม
และสรุปประเด็นเปNน
ระยะๆ 

-นําข$อมูลย$อนกลับท่ี
ได$มาวิเคราะห วิจารณ 
เพ่ือประเมินตนเอง แล$ว
วางแผนพัฒนาจาก
ข$อมูลย$อนกลับท่ี
พิจารณาโดยถKองแท$แล$ว 

- ดําเนินการทบทวน
คุณภาพการดูแลรักษา
ผู$ปWวยในความรับผิดชอบ
โดยใช$เกณฑ มาตรฐาน
เฉพาะโรคและหลักฐาน
เชิงประจักษ อ่ืน 

- วิเคราะห วิจารณ แนว
เวชปฏิบัติในแงKการ
ประเมินหลักฐาน ความ
ลําเอียงของคําแนะนําท่ี
ให$ และความคุ$มคKาใน
การนําไปใช$งานจริง 

- จัดทํา
นโยบายทาง
คลินิกหรือ
แนวเวชปฏิบัติ
ของหนKวยงาน 

 

 



๘๒ 

 

PF ความเปNนมืออาชีพ (professionalism) มีความเมตตา กรุณา เคารพผู$อ่ืน รวมถึงยึดม่ันในหลักการทาง
เวชจริยศาสตร  มีความรับผิดชอบตKอผู$ปWวย สังคม วิชาชีพ และตKอตนเอง  

Before training 
 แพทย�ประจําบ%านปw

ท่ี ๑ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๒ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๓ 
Post graduate 

-รู$หลักจริยธรรม
การแพทย  สิทธิ
ผู$ปWวย มี
ประสบการณ ใน
การดูแลผู$ปWวย 

-ตระหนักและ
ดําเนินการเพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลประโยชน 
ทับซ$อน โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ กับ
บริษัทเวชภัณฑ  

- ปฏิบัติตKอผู$ปWวยอยKาง
เทKาเทียมกันโดยไมK
คํานึงถึงอายุ เพศ 
ระดับการศึกษา สิทธิ์
การรักษา เศรษฐานะ 
ศาสนา ความเชื่อเชิง
สุขภาพ หรือเชื้อชาติ 

-รักษาความลับของ
ผู$ปWวยโดยเครKงครัด 

-เข$าใจ นับถือ ให$
เกียรติ เคารพสิทธิ 
และรับฟgงความเห็น
ของผู$ปWวย/ญาติ 

- ให$การดูแลผู$ปWวยได$
เหมาะสมตามองค 
ความรู$ของเวชปฏิบัติ
อิงหลักฐาน 

 

- สามารถตัดสินใจได$
อยKางเหมาะสม ในการ
ปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติบนพ้ืนฐานของ
เวชจริยศาสตร  และ
การร$องขอตามสิทธิ
ของผู$ปWวยหรือญาติ 

-พัฒนาตนเองโดยใช$
ข$อมูลจากการ
วิเคราะห  วิพากษ  
รายงานวิชาการ 
(Critical appraisal) 
และสามารถนําผลท่ีได$
จากเวชปฏิบัติอิง
หลักฐาน มา
ประยุกต ใช$ 

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

 

-สามารถประยุกต ใช$
วิธีการตKางๆเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางาน (applies 
performance 
improvement 
methodologies) 

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

- สามารถประเมิน
วิเคราะห สถานการณ  
และปjองกันความเสี่ยง
ท่ีจะเกิดความเสียหาย
ด$านจริยธรรม
การแพทย  

- สามารถเสนอ
ทางเลือกท่ีเหมาะสม
ให$กับผู$ปWวยและญาติ 
มีวิธีการสื่อสารกับ
ญาติอยKางเหมาะสม 
ในเรื่องท่ีซับซ$อนและ
ละเอียดอKอน 

-สามารถถKายทอด
วิธีการทําเวชปฏิบัติ
อิงหลักฐานและ
วิธีการค$นหาข$อมูล
ขKาวสารทาง
การแพทย อยKาง
เชียวชาญ ให$กับ
ผู$อ่ืนได$ 

 

 

 



๘๓ 

 

SBP การปฏิบัติบนฐานแหKงระบบ (systems-based practice) มีสKวนรKวมในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให$
เกิดความปลอดภัยตKอผู$ปWวย และการใช$ทรัพยากรอยKางคุ$มคKา สอดคล$องกับระบบบริบาลสาธารณสุขของ
ประเทศ 

Before training 
 แพทย�ประจําบ%านปw

ท่ี ๑ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๒ 
แพทย�ประจําบ%านปwท่ี 

๓ 
Post graduate 

-ใช$ Electronic 
health record 
(EHR) เพ่ือสั่งการ
ตรวจทาง
ห$องปฏิบัติการ, สั่ง
ยา, บันทึกเวช
ระเบียน และ
บันทึกการรับ
คําปรึกษา ตาม
บริบทของ
หนKวยงานท่ี
เหมาะสม 

-เข$าใจระบบและ
ปฏิบัติตามข้ันตอน
การเบิกจKายตามสิทธิ์
การรักษาตKางๆ 

-ตระหนักถึงโอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยง
ความผิดพลาดในการ
ใช$เทคโนโลยีได$อยKาง
เหมาะสม 

- ตระหนักในข$อจํากัด
การเข$าถึงทรัพยากร
สุขภาพของผู$ปWวยใน
ความดูแล 

-สามารถบันทึกเวช
ระเบียนได$อยKาง
ถูกต$อง ครบถ$วน ไมK
กKอให$เกิดความสับสน 
เข$าใจผิด รวมท้ัง
ปjองกันการผิดพลาด 

 

 

- เข$าใจและ
ประยุกต ใช$การ
วิเคราะห ความคุ$มคKา
ในการดูแลรักษา
ผู$ปWวย 

-นํากระบวนการเพ่ือ
ความปลอดภัยของ
ผู$ปWวยมาใช$ 
(ตัวอยKางเชKน 
Checklists, SBAR = 
Situation-
Background-
Assessment-
Recommendation)  

- มีการนําทรัพยากร 
บุคคล และเทคโนโลยี
ท่ีมีอยูKในระบบมาใช$
อยKางเหมาะสม เพ่ือให$
เกิดความปลอดภัยแกK
ผู$ปWวยและพัฒนา
ความรู$ทางการแพทย  

- สามารถ 
ประสานงาน เพ่ือใช$ 
ทรัพยากรนอกหนK�วย
งาน ในการดูแลผู$ปWวย
อยKางเหมาะสม 

 

-มีสKวนรKวมในกิจกรรม
คุณภาพของหนKวยงาน 
เชKน Morbidity and 
mortality 
conference, QA, 
HA เปNนต$น เพ่ือให$มี
การพัฒนาไปรKวมกัน
ท้ังในด$านการรักษา 
และความปลอดภัย
ของผู$ปWวย 

-สามารถให$ข$อมูล
สะท$อนกลับในฐานะ
ของ lead team ถึง 
การปฏิบัติงานหรือ
คุณภาพท่ีได$ทําไป 
เชKน CPR code 
debriefing  

- สามารถเฝjาระวังถึง
สถานการณ ผิดปกติท่ี
อาจนําไปสูK medical 
error ได$ 

-สามารถ 
ประสานงาน เพ่ือใช$ 
ทรัพยากรนอกหนK�วย
งาน ในการดูแลผู$ปWวย
ท่ีมีความซับซ$อน 
อยKางเหมาะสม 

-พัฒนากระบวนการ
ท้ังภายในและ
ภายนอกหนKวยงาน 
เพ่ือแก$ไขปgญหาท่ี
เกิดข้ึน ให$
สอดคล$องกับ
ยุทธศาสตร การ
บริบาลสุขภาพ
ระดับประเทศ 

 

 

 



๘๔ 

 

Entrustable Performance Activities (EPA) 

คือ กิจกรรมท่ีผู$จะประกอบอาชีพเปNนแพทย ฉุกเฉินทุกคนต$องทําได$ด$วยตนเองอยKางถูกต$องและมี
ความปลอดภัยตKอผู$ปWวย 

วิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย ได$กําหนด EPA ซ่ึงแพทย ประจําบ$านทุกคนต$องแสดงให$เห็น
วKาสามารถทําได$ด$วยตนเองในระหวKางการฝ�กอบรมดังนี้ 
EPA 1 การดูแลผู$ปWวยฉุกเฉิน 
EPA 2  การนําเสนองานทางวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู$ปWวย 
EPA 3  การบันทึกเวชระเบียน 
EPA 4 ทักษะการทําหัตถการตKางๆ ซ่ึงประเมินโดยการทํา direct observation of procedural skill 

ดังตKอไปนี้ 
  DOPS 1 Rapid sequence intubation 
  DOPS 2  Central venous Catheter insertion 
  DOPS 3  Point of care Ultrasonography 
  DOPS 4  CPR team leader 
Competency and EPA 

 EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 

Patient care 

PC 1 Emergency management and stabilization �   � 

PC 2 History taking, physical examination, investigation, 
diagnosis, and management the patient 

� �   

PC 3 observe and reassessment and disposition �    

PC 4 multitasking �    

PC 5 emergency procedure �  � � 

Medical knowledge 1 (Basic & clinical knowledge) � � �  

Medical knowledge 2 (subspecial topics) � � �  

Interpersonal skills and communication � � � � 

Practice-based learning and improvement � �  � 

Professionalism � �  � 

System-based practice � �   

ความรุนแรงของผู%ปiวย     ❑ 1-Resuscitative   ❑ 2-Emergent  ❑ 3-Urgent ❑ 4 Semi-

urgent  ❑ 5 Non-urgent 



๘๕ 

 

EPA1: กระบวนการดูแลผู%ปiวยฉุกเฉิน            วันท่ี......................................... 

ชื่อแพทย ประจําบ$าน........................................................................   ชั้นปaท่ี   ❑1     ❑2       ❑3 

เป�าหมายการประเมิน    ในผู%ปiวยรุนแรงระดับ 1-2     

ข้ันท่ี 1 กKอนสิ้นสุด 12 เดือน ต$องได$ผลประเมินระดับ 3 ข้ึนไปอยKางน$อย 12 ครั้ง  
ข้ันท่ี 2 กKอนสิ้นสุด 24 เดือน ต$องได$ผลประเมินระดับ 4 ข้ึนไปอยKางน$อย 12 ครั้ง 
ข้ันท่ี 3 กKอนสิ้นสุด 36 เดือน ต$องได$ผลประเมินระดับ 5 อยKางน$อย 6 ครั้ง 

คําช้ีแจง การประเมินหลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านนี้ มีจุดมุKงหมายเพ่ือใช$เปNนข$อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดฝ�กอบรม จึงขอความรKวมมืออาจารย ทุกทKานแสดงความเห็น ตามความเปNนจริง โดยเลือกให$
คะแนนในชKองท่ีใกล$เคียงความเปNนจริงมากท่ีสุด  

หัวข$อการประเมิน ไมKผKาน พอใช$ ดี ดีเยี่ยม 

สามารถประเมินความรุนแรงของผู$ปWวยฉุกเฉินได$
อยKางถูกต$อง  

    

สามารถให$การรักษาผู$ปWวยฉุกเฉินหลายรายพร$อมกัน
อยKางเหมาะสม                               � N/A 

    

ซักประวัติผู$ปWวยฉุกเฉินได$อยKางถูกต$อง เหมาะสมกับ
สถานการณ  และได$ข$อมูลเพียงพอ 

    

ตรวจรKางกายผู$ปWวยฉุกเฉินได$อยKางถูกต$อง เหมาะสม
กับสถานการณ  เชื่อถือได$ 

    

สKงตรวจทางห$องปฏิบัติการอยKางเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความจําเปNน และความคุ$มคKา 

    

แปลผลการตรวจทางห$องปฏิบัติการได$อยKางถูกต$อง 
รวมท้ังทราบข$อจํากัดของการแปลผล  

    

สั่งการรักษาอยKางถูกต$อง เปNนลําดับข้ันตอน 
เหมาะสมกับความรีบดKวน ความจําเปNน และความ
คุ$มคKา 

    

การเลือกทําหัตถการกับผู$ปWวยฉุกเฉินเหมาะสม    
� N/A  

    

มีการประเมินผู$ปWวยฉุกเฉินเปNนระยะๆ อยKาง
เหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการรักษาตาม
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

    

สามารถสื่อสารกับผู$รKวมงานทุกระดับชั้นได$อยKางดี 
รวมท้ังมีการถKายทอดความรู$ให$กับนักศึกษาแพทย 
หรือบุคลากรอ่ืนได$อยKางเหมาะสม 

    



๘๖ 

 

หัวข$อการประเมิน ไมKผKาน พอใช$ ดี ดีเยี่ยม 

สามารถสื่อสารหรือให$ข$อมูลท่ีสําคัญรวมท้ังการแจ$ง
ขKาวร$าย หรือการให$คําแนะนําตKางๆ ได$อยKาง
เหมาะสม  

    

มีการวางแผนการจําหนKายผู$ปWวยฉุกเฉินท่ีถูกต$อง 
เหมาะสม 

    

มีการสKงเวร หรือรับเวรอยKางมีประสิทธิภาพ รับ-สKง
ข$อมูลท่ีสําคัญได$ครบถ$วน มีการวางแนวทางการดูแล
รักษาตKอท่ีชัดเจน  

    

มีความรับผิดชอบ ตรงตKอเวลา แตKงกายเหมาะสม     
สามารถนําความรู$ มาประยุกต ใช$กับการดูแลรักษา
ผู$ปWวยได$เปNนอยKางดี 

    

เข$าใจระบบสุขภาพท่ีเก่ียวข$องกับการดูแลรักษา
ผู$ปWวยเปNนอยKางดี เชKนเรื่องสิทธิการรักษา ระบบ
ความเสี่ยง การใช$ทรัพยากรอยKางเหมาะสมเปNนต$น 

    

 
ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม = � 

� ❑ ระดับ 1 = ยังไมKสามารถอนุญาตให$ลงมือปฏิบัติได$ (ให$สังเกตการณ เทKานั้น) 
� ❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได$ภายใต$การควบคุมของอาจารย อยKางใกล$ชิด 
� ❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง ภายใต$การชี้แนะของอาจารย  
� ❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง โดยมีอาจารย ให$ความชKวยเหลือเม่ือต$องการ 
� ❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง และควบคุมผู$ท่ีมีประสบการณ น$อยกวKา 

 

ช่ืออาจารย�ผู%ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็น) 

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



๘๗ 

 

EPA2: ทักษะการนําเสนอ และการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู%ปiวยทางเวชศาสตร�ฉุกเฉิน 
วันท่ี................................................... 

ชื่อแพทย ประจําบ$าน......................................................................... ชั้นปaท่ี  � 1    � 2    � 3   
� Topic Review   � Interesting Case 
� Dead Cases   � Journal Club 
� Research Progression  � Other………………………………… 
 
ทําการประเมิน โดย 
เม่ือสิ้นสุด 12 เดือนต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3 : 2 ครั้ง 
เม่ือสิ้นสุด 24 เดือนต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4 : 2 ครั้ง 
เม่ือสิ้นสุด 36 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 5 : 2 ครั้ง 
คําช้ีแจง การประเมินหลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านนี้มีจุดมุKงหมายเพ่ือใช$เปNนข$อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดฝ�กอบรม จึงขอความรKวมมืออาจารย ทุกทKานแสดงความเห็น ตามความเปNนจริง โดยเลือกให$
คะแนนในชKองท่ีใกล$เคียงความเปNนจริงมากท่ีสุด        
 

หัวข$อการประเมิน ไมKผKาน พอใช$  ดี   ดีเยี่ยม  

ความนKาสนใจของเรื่องท่ีนําเสนอ        �NA     

สามารถรวบรวมข$อมูลของผู$ปWวย/หลักฐานทาง
วิชาการได$ครบถ$วนและเหมาะสม  

    

มีทักษะในการสืบค$นข$อมูล จากแหลKงวิชาการ          

สามารถทํา critical appraisal จากแหลKงข$อมูลได$
ถูกต$องเหมาะสม �NA 

    

ความถูกต$องสมบูรณ ของเนื้อหา         

การสอดแทรกความรู$วิทยาศาสตร การแพทย 
พ้ืนฐาน (basic science) �NA 

    

ความสามารถในการสรุปประเด็น       

ทักษะการวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางปjองกัน
ปgญหา /การนําไปใช$ตามบริบท �NA 

    

การวิเคราะห ปgญหา โดยยึดหลักการเวชจริย
ศาสตร  การยึดผู$ปWวยเปNนศูนย กลาง  �NA 

        



๘๘ 

 

หัวข$อการประเมิน ไมKผKาน พอใช$  ดี   ดีเยี่ยม  

มีทักษะการสื่อสารและการนําเสนอข$อมูล
เหมาะสม เข$าใจได$งKาย  

    

ใช$เวลาในการนําเสนอได$อยKางเหมาะสม          

ใช$สื่อในการนําเสนอเหมาะสม     

ทักษะทางสังคม ความตรงตKอเวลา      

 
การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม = � 
ระดับ 1 = ยังไมKสามารถสื่อสาร หรือนําเสนอข$อมูลทางวิชาการได$ 
ระดับ 2 = สามารถสื่อสาร หรือนําเสนอข$อมูลทางวิชาการ ภายใต$การควบคุมของอาจารย อยKางใกล$ชิด 
ระดับ 3 = สามารถสื่อสาร หรือนําเสนอข$อมูลทางวิชาการ ภายใต$การชี้แนะของอาจารย  
ระดับ 4 = สามารถสื่อสาร หรือนําเสนอข$อมูลทางวิชาการ ถูกต$องครบถ$วน โดยไมKจําเปNนต$องมีอาจารย 
ควบคุมดูแล 
ระดับ 5 = สามารถให$คําปรึกษา ควบคุมผู$ท่ีมีประสบการณ น$อยกวKา 
  

ช่ืออาจารย�ผู%ประเมิน…....................................................(ลายเซน) 
....................................................... (ตัวบรรจง) 

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



๘๙ 

 

 

EPA 3 การบันทึกเวชระเบียน และเอกสารทางการแพทย�ต�างๆ 
   
เม่ือสิ้นสุด 12 เดือนต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3 : 5 ครั้ง 

เม่ือสิ้นสุด 24 เดือนต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4 : 5 ครั้ง 

เม่ือสิ้นสุด 36 เดือนต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 5 : 2 ครั้ง  

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 

Level 1  =ต%องปรับปรุงการเขียนเวชระเบียนท้ังในแง�ความถูกต%องและความ
ครบถ%วน    

ได%คะแนนน%อยกว�าร%อยละ 50 

Level 2  =ต%องปรับปรุงการเขียนเวชระเบียนในแง�ความถูกต%องหรือความ
ครบถ%วนอย�างใดอย�างหนึ่ง 

ได%คะแนนร%อยละ 50 -59 

Level 3  =สามารถ บันทึกข%อมูลถูกต%องแต�ยังขาดรายละเอียดท่ีสําคัญในบาง
ประเด็น 

ได%คะแนนร%อยละ 60 -69 

Level 4  =สามารถ บันทึกข%อมูลถูกต%องแต�ยังขาดรายละเอียดเล็กน%อย ได%คะแนนร%อยละ 70 -79 

Level 5  =สามารถบันทึกข%อมูลถูกต%องและครบถ%วนท้ังในแง�ของการซักประวัติ 
ตรวจร�างกาย และการแปลผลการตรวจเพ่ิมเติมทางห%องปฏิบัติการ รวมถึงการ
รักษาและให%คําแนะนําแก�ผู%ปiวย 

ได%คะแนนมากกว�าร%อยละ 80 



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉนิ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑  � ๙๐ 

 

 

๙๐ 

 

แบบบันทึกคะแนนการบันทึกเวชระเบียน 

ชื่อแพทย�ประจําบ%าน …………………………………… ผู%ประเมิน …………………………ชื่อผู%ปiวย ……………………….HN ………………… วันที่ประเมิน ………………… 

NA 0 1 2 3 4 

ประวัติความเจ็บปWวย   
  
  

ไมKมีการ
บันทึก 

  

บันทึกเฉพาะอาการสําคัญ 
  

บันทึกเฉพาะอาการสําคัญ 
และระยะเวลาที่เปNน 

บันทึกเฉพาะอาการสําคัญ 
ระยะเวลา 

ที่เปNน และประวัติปgจจุบัน 

บันทึกอาการสําคัญ ประวัติปgจจุบัน และ
ประวัติสําคัญอื่นๆ รวมทั้งแพ$ยา 

การตรวจรKางกาย   
  ไมKมีการ

บันทึก 
  

บันทึกเฉพาะเฉพาะระบบ 
ตามอาการสําคญั 

บันทึกการตรวจบางระบบ 
  

บันทึกการตรวจทุกระบบ 
ที่เกี่ยวข$อง 

บันทึกการตรวจทุกระบบ ที่เกี่ยวข$อง
อยKางละเอียด   

การประเมิน vital signs    
ไมKมีการ
บันทึก 

  มีการบันทึก แตKไมKครบถ$วน   บันทึก vital sign ครบถ$วน 

คัดแยกระดับความฉุกเฉิน    
ไมKมีการ
บันทึก 

  บันทึกไมKถูกต$อง   บันทึกถูกต$อง 

การสKงตรวจทางห$องปฏิบัติการ  
ไมK

จําเปNน 
ไมKมีการ
บันทึก 

ละเลยสิ่งที่มีความจําเปNน/ 
ทําเกินความจําเปNน 

และมีผลกระทบตKอผู$ปWวย 

ทําตามความจําเปNน แตK 
บางอยKางไมKเหมาะสม/ 

ไมKครบถ$วน แตKไมKกระทบตKอผู$ปWวย 
ครบถ$วน 

ครบถ$วนพร$อมอธิบายเหตุผล ในการสKง
ตรวจ 

การวินิจฉัย/วินิจจัยแยกโรค   
  
  

ไมKมีการ
บันทึก 

  
  

บันทึกวินิจฉัย และวินิจฉัย 
แยกโรคไมKสมบูรณ  

  
  

บันทึกครบวินิจฉัย และวินิจฉัยแยกโรค 
อยKางสมบูรณ  

การแปลผลการตรวจทางห$อง 
ปฏิบัติการ  

ไมKมีการ
ตรวจ 

ไมKมีการ
บันทึก 

บันทึกผลการตรวจผิดคน 
หรือบันทึกผลที่ไมKสําคัญ 

บันทึกเฉพาะผลตรวจที่สําคัญ 
  

บันทึกผลการตรวจทางห$อง 
ปฏิบัติการครบถ$วน 

มีผลการตรวจทางห$องปฏิบัติการ 
ครบถ$วน พร$อมแปล 

การรักษา และการให$คําแนะนํา  
ผู$ปWวยและญาติ  

  
  

ไมKมีการ
บันทึก 

มีบันทึกผลการรักษาแตK 
รายละเอียดน$อย 

มีบันทึกการรักษา แตK 
ขาดบางสKวน 

มีบันทึกการรักษาครบถ$วน 
มีการบันทึกการรักษาครบถ$วนพร$อม

คําแนะนํา 
การบันทึกติดตามผู$ปWวยระหวKาง 
สังเกตอาการ  

  
  

ไมKมีการ
บันทึก 

มีการบันทึกข$อมูลการตดิตาม 
เฉพาะสัญญาณชีพ 

มีบันทึกข$อมูลการติดตาม 
อาการบ$าง 

มีบันทึกการดําเนินโรค  
พร$อมการรักษา 

มีบันทึกการดําเนินโรคพร$อมการรกัษา 
โดยละเอียด เปNนระยะที่เหมาะสม 



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉนิ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑  � ๙๑ 

 

 

๙๑ 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม = � 

 

ชื่ออาจารย�ผู%ประเมิน....................................................(ลายเซ็น) 

                     ....................................................... (ตัวบรรจง) 

 

NA 0 1 2 3 4 

การสรุปกKอนจําหนKายผู$ปWวย  
  
  

ไมKมีบันทึก   มีบันทึกแตKไมKครบถ$วน 
  
  

มีการบันทึกลักษณะผู$ปWวยกKอน 
disposition 

มีการบันทึกวินิจฉัย และแผนการ
รักษา 

การปรึกษาแพทย ตKางแผนก 
ไมK

จําเปNน 
ไมKมีการบัน

ทีก 
  มีบันทึกแตKชาดรายละเอียด   มีบันทึกครบถ$วน 

ข$อมูลมีความถูกต$อง เชื่อถือได$ 
  

เชื่อถือได$
น$อย 

  เชื่อถือได$บ$าง   ถูกต$องและเชื่อถือทั้งหมด 

       อKานเข$าใจงKาย 
  
  

ลายมืออKาน
ยาก 

ไมKเปNน
ระเบียบ 

ลายมืออKานออกคKอนข$างยาก 
ไมKเปNนระเบยีบ 

ลายมืออKานออกบ$าง 
รูปแบบเปNนระเบียบ 

ลายมืออKานออกเปNนสKวนมาก 
รูปแบบการบันทึกเปNนระเบียบ 

ลายมืออKานออกงKาย รูปแบบการ
บันทึกเปNนระเบยีบ  

การบันทึกข$อมูลที่สอดคล$องกับ
ตัวชี้วัดของหนKวยงาน เชKน 
septic shock fast track หรือ 
STEMI เปNนต$น 

ไมK
จําเปNน 

ไมKมีการ
บันทึก 

บันทึกน$อยมาก ขาดข$อมูลบางสKวนที่สําคัญ 

ขาดข$อมูลบางสKวน แตKมี
รายละเอียดที่สําคญั 

ครบถ$วน 
  

บันทึกครบถ$วน ตามแบบฟอร มที่
หนKวยงานกําหนด 
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Direct observation of emergency procedural skill assessment 

DOPs 1 Rapid Sequence Intubation     วันท่ี ____________________________  

ช่ือแพทย�ประจําบ%าน........................................................................     ช้ันปwท่ี    �1   �2   � 3 

Difficulty level of case  � easy � intermediate � difficult 

หัวข%อการประเมิน ไม�ผ�าน พอใช% ดี ดีเย่ียม N/A 

เข$าใจข$อบKงชี้ และข$อจํากัดในการทํา RSI ของผู$ปWวย      

ให$ข$อมูลกับญาติ/ผู$ปWวย ได$อยKางเหมาะสม      

เลือกใช$ชนิด/ขนาดของอุปกรณ ในการใสK advanced 
airway เหมาะสม 

     

เลือกใช$ยา ได$อยKางมีเหตุผล และเหมาะสม      

มีการเตรียมตัวผู$ปWวย อุปกรณ และทีมงานอยKาง
เหมาะสม  

     

ควบคุม หรือดําเนินการสอดทKอตามข้ันตอนได$อยKาง
ถูกต$อง เหมาะสม 

     

ให$การดูแลหลังใสKทKอชKวยหายใจได$อยKางถูกต$อง      

สามารถแก$ไข หรือปjองกันภาวะแทรกซ$อนได$อยKาง
ถูกต$อง เหมาะสม 

     

มีการสื่อสารท่ีดี กับผู$รKวมงานระหวKางการทําหัตถการ      

ความสามารถในการทําหัตถการโดยรวม (overall 
performance) * 

1 2 3 4 5 

 

ช่ืออาจารย�ผู%ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็น) 

ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม 
� ระดับ 1 = ยังไมKสามารถอนุญาตให$ลงมือปฏิบัติได$ (ให$สังเกตการณ เทKานั้น) 
� ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได$ภายใต$การควบคุมของอาจารย อยKางใกล$ชิด 
� ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง ภายใต$การชี้แนะของอาจารย  
� ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง โดยมีอาจารย ให$ความชKวยเหลือเม่ือต$องการ 
� ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง และควบคุมผู$ท่ีมีประสบการณ น$อยกวKา 



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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เกณฑ�การประเมินสําหรับ Rapid sequence intubation (RSI) โดย 
ข้ันท่ี 1 กKอนสิ้นสุด 12 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3:  1 ครั้ง 
ข้ันท่ี 2 กKอนสิ้นสุด 24 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3: 3 ครั้ง ระดับ 4 :  1 ครั้ง 
ข้ันท่ี 3 กKอนสิ้นสุด 36 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4: 3 ครั้ง ระดับ 5 :  1 ครั้ง 

 

 



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

94 

 

Direct observation of emergency procedural skill assessment 

DOPs 2 Central venous Catheter                         วันท่ี ____________________________  

ช่ือแพทย�ประจําบ%าน........................................................................     ช้ันปwท่ี    �1   �2   � 3 

Difficulty level of case  � easy � intermediate � difficult 

หัวข%อการประเมิน ไม�ผ�าน พอใช% ดี ดีเย่ียม N/A 

เข$าใจข$อบKงชี้ และข$อจํากัดในการทํา CVC ของผู$ปWวย      

ให$ข$อมูลกับญาติ/ผู$ปWวย ได$อยKางเหมาะสม      

เลือกใช$ชนิด/ขนาดของอุปกรณ ในการใสK CVC 
เหมาะสม 

     

เลือกใช$ยาระงับความรู$สึก ได$อยKางมีเหตุผล และ
เหมาะสม 

     

มีการเตรียมตัวผู$ปWวย อุปกรณ และทีมงานอยKาง
เหมาะสม  

     

ดําเนินการใสK CVC ได$โดยมีข้ันตอนท่ีถูกต$อง      

ให$การดูแลหลังใสK CVC ได$อยKางถูกต$อง      

สามารถแก$ไข หรือปjองกันภาวะแทรกซ$อนได$อยKาง
ถูกต$อง เหมาะสม 

     

มีการสื่อสารท่ีดี กับผู$รKวมงานระหวKางการทําหัตถการ      

ความสามารถในการทําหัตถการโดยรวม (overall 
performance) * 

1 2 3 4 5 

 

ช่ืออาจารย�ผู%ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็น) 

ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม 
� ระดับ 1 = ยังไมKสามารถอนุญาตให$ลงมือปฏิบัติได$ (ให$สังเกตการณ เทKานั้น) 
� ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได$ภายใต$การควบคุมของอาจารย อยKางใกล$ชิด 
� ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง ภายใต$การชี้แนะของอาจารย  
� ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง โดยมีอาจารย ให$ความชKวยเหลือเม่ือต$องการ 
� ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง และควบคุมผู$ท่ีมีประสบการณ น$อยกวKา 
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เกณฑ�การประเมินสําหรับ Central venous catheter (CVC) โดย 
ข้ันท่ี 1 กKอนสิ้นสุด 12 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3 :  2 ครั้ง 
ข้ันท่ี 2 กKอนสิ้นสุด 24 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4 :  2 ครั้ง 
ข้ันท่ี 3 กKอนสิ้นสุด 36 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 5 : 2 ครั้ง 

 



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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Direct observation of emergency procedural skill assessment 

DOPs 3 Point of care ultrasonography               วันท่ี ____________________________  

ช่ือแพทย�ประจําบ%าน........................................................................     ช้ันปwท่ี    �1   �2   � 3 

Difficulty level of case  � easy � intermediate � difficult 

หัวข%อการประเมิน ไม�ผ�าน พอใช% ดี ดีเย่ียม N/A 

เข$าใจข$อบKงชี้ และข$อจํากัดในการทํา U/S ของผู$ปWวย      

เลือกการตรวจท่ีเหมาะสมกับผู$ปWวย      

ให$ข$อมูลกับญาติ/ผู$ปWวย ได$อยKางเหมาะสม กKอน และ
หลังการทําหัตถการ 

     

เลือกชนิดของ probe ได$อยKางเหมาะสม      

สามารถแสดงภาพรังสีได$ชัดเจน เหมาะสมกับผู$ปWวย      

แปลผลภาพรังสีได$ถูกต$อง เข$าใจข$อจํากัด       

ใช$ ultrasound ในการทําหัตถการได$อยKางถูกต$อง      

สามารถแก$ไข หรือปjองกันภาวะแทรกซ$อนได$อยKาง
ถูกต$อง เหมาะสม (ในกรณีทําหัตถการ) 

     

สามารถสอนนักศึกษาแพทย  หรือบุคลากรอ่ืนได$      

ความสามารถในการทําหัตถการโดยรวม (overall 
performance) * 

1 2 3 4 5 

 

ช่ืออาจารย�ผู%ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็น) 

ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม 
� ระดับ 1 = ยังไมKสามารถอนุญาตให$ลงมือปฏิบัติได$ (ให$สังเกตการณ เทKานั้น) 
� ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได$ภายใต$การควบคุมของอาจารย อยKางใกล$ชิด 
� ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง ภายใต$การชี้แนะของอาจารย  
� ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง โดยมีอาจารย ให$ความชKวยเหลือเม่ือต$องการ 
� ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง และควบคุมผู$ท่ีมีประสบการณ น$อยกวKา 

 



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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เกณฑ�การประเมินสําหรับ Point of care ultrasound (POCUS) โดย 
ข้ันท่ี 1 กKอนสิ้นสุด 12 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 3 :  5 ครั้ง 
ข้ันท่ี 2 กKอนสิ้นสุด 24 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4 :  4 ครั้ง 
ข้ันท่ี 3 กKอนสิ้นสุด 36 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 5 :  3 ครั้ง 

 



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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Direct observation of emergency procedural skill assessment 

DOPs 4 CPR leader       วันท่ี ____________________________  

ช่ือแพทย�ประจําบ%าน........................................................................     ช้ันปwท่ี    �1   �2   � 3 

Case  � adult  � pediatric  � neonate 

หัวข%อการประเมิน ไม�ผ�าน พอใช% ดี ดีเย่ียม N/A 

สามารถเข$าใจ DNR ตัดสินใจ CPR ได$เหมาะสมกับ
สถานการณ   

     

มีวิธีในการหาข$อมูลจากญาติ ได$อยKางเหมาะสม      

มีการแบKงงานให$กับผู$รKวมทีมอยKางเหมาะสม      

ปฏิบัติตาม algorithm ได$อยKางถูกต$อง      

มีระบบการสื่อสารท่ีดีในระหวKางการปฏิบัติงาน       

มีการคํานึงถึงประสิทธิภาพในการกดหน$าอก      

มีการหาสาเหตุ และพยายามแก$ไขอยKางเปNนระบบ      

มีการสั่งยาท่ีถูกต$อง สมเหตุผล       

มีการสื่อสารกับญาติ ระหวKาง/หลังการทํา CPR สิ้นสุด
ลงอยKางเหมาะสม 

     

มีความเปNนผู$นําทีม ท่ีชัดเจน กล$าตัดสินใจ      

ความสามารถในการทําหัตถการโดยรวม (overall 
performance) * 

1 2 3 4 5 

 

ช่ืออาจารย�ผู%ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็น) 

 
ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม 

� ระดับ 1 = ยังไมKสามารถอนุญาตให$ลงมือปฏิบัติได$ (ให$สังเกตการณ เทKานั้น) 
� ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได$ภายใต$การควบคุมของอาจารย อยKางใกล$ชิด 
� ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง ภายใต$การชี้แนะของอาจารย  
� ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง โดยมีอาจารย ให$ความชKวยเหลือเม่ือต$องการ 
� ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได$เอง และควบคุมผู$ท่ีมีประสบการณ น$อยกวKา 



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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เกณฑ�การประเมินสําหรับ CPR leader โดย 
ข้ันท่ี 1 กKอนสิ้นสุด 12 เดือน ต$องได$ผลอยKางน$อยระดับ 3 :  2 ครั้ง 
ข้ันท่ี 2 กKอนสิ้นสุด 24 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 4 :  2 ครั้ง 
ข้ันท่ี 3 กKอนสิ้นสุด 36 เดือน ต$องได$ผลประเมินอยKางน$อยระดับ 5 :  1 ครั้ง 
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ภาคผนวก ข. 

 

ขอบเขตความรู$ของวิชาเวชศาสตร ฉุกเฉิน รวมท้ังโรคและภาวะตKางๆ ของผู$ปWวย การสKงตรวจและแปลผล
การตรวจทางห$องปฏิบัติการตKางๆ  แบKงตามระดับความรู$ความชํานาญเปNน 3 ระดับดังนี้ 

ระดับท่ี 1 เช่ียวชาญ (mastery) แพทย ฉุกเฉินต$องมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมท่ีเก่ียวข$องกับเรื่อง
ดังกลKาวอยKางลึกซ้ึง เนื่องจากอาจมีภาวะคุกคามตKอชีวิต (life threatening) สถานการณ วิกฤติเวลา (time-critical 
situation) ท่ีหากไมKได$รับการแก$ไขระบบการหายใจ, ระบบไหลเวียนโลหิต หรือระบบประสาท อยKางทันทKวงทีแล$ว 
ผู$ปWวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได$สูงมาก 

ระดับท่ี 2 ชํานาญ (proficiency) แพทย ฉุกเฉินต$องมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมท่ีเก่ียวข$องกับเรื่อง
ดังกลKาวเปNนอยKางดี เนื่องจากอาจมีภาวะฉุกเฉิน (emergency condition) ท่ีต$องได$รับการรักษาอยKางรวดเร็ว 
มิฉะนั้นอาจกKอให$เกิดอาการท่ีรุนแรงข้ึนหรือมีภาวะแทรกซ$อนตามมา ซ่ึงสKงผลให$เสียชีวิต หรือพิการ หรือการ
เจ็บปWวยเรื้อรังในระยะยาว 

ระดับท่ี 3 คุ%นเคย (Familiarity) แพทย ฉุกเฉินควรมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมท่ีเก่ียวกับเรื่อง
ดังกลKาวพอสมควร เนื่องจากเปNนภาวะท่ีไมKฉุกเฉิน (lower acuity) สามารถรอรับการบําบัดรักษาในวันทําการปกติ
ได$ โดยไมKกKอให$เกิดอาการท่ีรุนแรงข้ึนหรือภาวะแทรกซ$อนตามมา 

๑. โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน 

โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

1. SIGNS, SYMPTOMS, AND PRESENTATIONS     

1.1 Abnormal Vital Sign Physiology     

1.1.1 Hypothermia R68.0 X   

1.1.2 Fever R50.9 X   

1.1.3 Bradycardia R00.1 X   

1.1.4 Tachycardia R00.0 X   

1.1.5 Apnea R06.8 X   

1.1.6 Tachypnea R06.0 X   

1.1.7 Hypoxia R09.0 X   
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

1.1.8 Hypotension I95.9 X   

1.1.9 Hypertension I10 X   

1.2 Pain     

1.2.1 Pain (unspecified) R52.9 X   

1.2.2 Headache  R51 X   

1.2.3 Eye pain H57.1  X  

1.2.4 Chest pain R07.4 X   

1.2.5 Abdominal pain R10.49 X   

1.2.6 Pelvic pain R10.2 X   

1.2.7 Back pain M54.9 X   

1.3 General     

1.3.1 Altered mental status R40.9 X   

1.3.2 Anuria R34  X  

1.3.3 Anxiety F41.9   X 

1.3.4 Ascites R18  X  

1.3.5 Ataxia R27.0  X  

1.3.6 Auditory disturbances H93.3   X 

1.3.7 Bleeding R58 X   

1.3.8 Congestion/Rhinorrhea J34.8   X 

1.3.9 Constipation K59.0   X 

1.3.10 Cough R05  X  

1.3.11 Crying/Fussiness R45.8  X  
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

1.3.12 Cyanosis R23.0 X   

1.3.13 Dehydration E86 X   

1.3.14 Diarrhea A09.9  X  

1.3.15 Dysmenorrhea N94.6   X 

1.3.16 Dysphagia R13  X  

1.3.17 Dysuria R30.0   X 

1.3.18 Edema R60.9  X  

1.3.19 Failure to thrive R62.8   X 

1.3.20 Fatigue/Malaise R53  X  

1.3.21 Feeding problems R63.3   X 

1.3.22 Hematemesis K92.0 X   

1.3.23 Hematuria R31  X  

1.3.24 Hemoptysis R04.2 X   

1.3.25 Hiccup R06.6   X 

1.3.26 Jaundice R17.9  X  

1.3.27 Joint swelling M25.4  X  

1.3.28 Lightheadedness/Dizziness R42  X  

1.3.29 Limp R26.8  X  

1.3.30 Lymphadenopathy R59.9   X 

1.3.31 Mechanical and indwelling devices, complications  T83.9 X   

1.3.32 Nausea/Vomiting R11  X  

1.3.33 Occupational exposure Y96  X  
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

1.3.34 Palpitations R00.2 X   

1.3.35 Paralysis G83.9 X   

1.3.36 Paresthesia/Dysesthesia R50.2  X  

1.3.37 Poisoning T65.9 X   

1.3.38 Pruritus L29.9  X  

1.3.39 Rash R21 X   

1.3.40 Rectal bleeding K62.5 X   

1.3.41 Seizure R56.8 X   

1.3.42 Shock R57.9 X   

1.3.43 Shortness of breath R06.0 X   

1.3.44 Sore throat J02.9  X  

1.3.45 Stridor R06.1 X   

1.3.46 Syncope R55 X   

1.3.47 Tinnitus H93.1   X 

1.3.48 Tremor R25.1  X  

1.3.49 Urinary incontinence R32   X 

1.3.50 Urinary retention R33  X  

1.3.51 Vaginal bleeding N93.9 X   

1.3.52 Vaginal discharge N89.8   X 

1.3.53 Vertigo R42  X  

1.3.54 Visual disturbances H53.9 X   

1.3.55 Wheezing R06.2 X   
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

2. ABDOMINAL AND GASTROINTESTINAL DISORDERS     

2.1 Abdominal Wall     

2.1.1 Hernias K46.9  X  

2.2 Esophagus     

2.2.1 Infectious disorders     

2.2.1.1 Candida  
B37.8, 
K23.8 

 X  

2.2.1.2 Viral esophagitis K20, B97.-  X  

2.2.2 Inflammatory disorders     

2.2.2.1 Esophagitis K20  X  

2.2.2.2 Gastroesophageal reflux (GERD) K21   X 

2.2.2.3 Toxic effects of caustic       

2.2.2.3.1 Acid 
T28.5-
T28.7 

X   

2.2.2.3.2 Alkali 
T28.5-
T28.7 

X   

2.2.3 Motor abnormalities      

2.2.3.1 Spasms R25.2   X 

2.2.4 Structural disorders      

2.2.4.1 Boerhaave’s syndrome K22.3 X   

2.2.4.2 Diverticulitis K22.5  X  

2.2.4.3 Foreign body T81.1  X  

2.2.4.4 Hernias K44.-  X  
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

2.2.4.5 Mallory-Weiss syndrome K22.6 X   

2.2.4.6 Stricture and stenosis K22.2  X  

2.2.4.7 Tracheoesophageal fistula J86.0 X   

2.2.4.8 Variceal bleeding 
I98.3*, 
I85.0 

X   

2.2.5 Tumors D37.7  X  

2.3 Liver     

2.3.1 Cirrhosis K74.6  X  

2.3.1.1 Alcoholic K70.3  X  

2.3.1.2 Biliary obstructive K74.4  X  

2.3.1.3 Drug-induced K71.7  X  

2.3.2 Hepatorenal failure K76.7 X   

2.3.3 Infectious disorders   X  

2.3.3.1 Abscess K75.0  X  

2.3.3.2 Hepatitis     

2.3.3.2.1 Acute with coma 

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

X   

2.3.3.2.2 Acute without coma 

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

 X  

2.3.3.2.3 Chronic B18.-   X 
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

2.3.4 Tumors     

2.3.4.1 with complications 
C22.- 
K66.1 

X   

2.3.4.2 without complications C22.-   X 

2.4 Gall Bladder and Biliary Tract     

2.4.1 Cholangitis K83.0 X   

2.4.2 Cholecystitis K81.0  X  

2.4.3 Cholelithiasis/Choledocholithiasis K80.-  X  

2.4.4 Tumors D37.6  X  

2.5 Pancreas     

2.5.1 Pancreatitis     

2.5.1.1 Acute K85.- X   

2.5.1.2 Chronic 
K86.0, 
K86.1 

 X  

2.5.2 Tumors C25.-  X  

2.6 Peritoneum     

2.6.1 Spontaneous bacterial peritonitis K65.00 X   

2.7 Stomach     

2.7.1 Infectious disorders A08.4   X 

2.7.2 Inflammatory disorders     

2.7.2.1 Gastritis K29.-  X  

2.7.3 Peptic ulcer disease     

2.7.3.1 Hemorrhage K25.0, X   



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

107 

 

โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

K25.4 

2.7.3.2 Perforation 
K25.1, 
K25.5 

X   

2.7.4 Structural disorders     

2.7.4.1 Congenital hypertrophic pyloric stenosis Q40.0  X  

2.7.4.2 Foreign body T18.2  X  

2.7.5 Tumors C16.-  X  

2.8 Small Bowel     

2.8.1 Infectious disorders A09.0  X  

2.8.2 Inflammatory disorders     

2.8.2.1 Regional enteritis/Crohn’s disease K50.0   X 

2.8.3 Motor abnormalities     

2.8.3.1 Obstruction 
K56.5, 
K56.6 

X   

2.8.3.2 Paralytic ileus K56.0  X  

2.8.4 Structural disorders     

2.8.4.1 Aortoenteric fistula I77.2 X   

2.8.4.2 Congenital anomalies Q41.-  X  

2.8.4.3 Intestinal malabsorption K90.-   X 

2.8.4.4 Meckel's diverticulum K57.1   X 

2.8.5 Tumors D37.2   X 

2.8.6 Vascular insufficiency K55.- X   

2.9 Large Bowel     
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

2.9.1 Infectious disorders     

2.9.1.1 Antibiotic-associated A04.7  X  

2.9.1.2 Bacterial A04.9  X  

2.9.1.3 Parasitic 
A06.-, 
A07.- 

 X  

2.9.1.4 Viral A08.-  X  

2.9.2 Inflammatory disorders     

2.9.2.1 Appendicitis     

2.9.2.1.1 Ruptured 
K35.2, 
K35.3 

X   

2.9.2.1.2 without rupture K35.8  X  

2.9.2.2 Necrotizing enterocolitis (NEC) K52.9 X   

2.9.2.3 Radiation colitis K52.0  X  

2.9.2.4 Ulcerative colitis K51.0  X  

2.9.3 Motor abnormalities     

2.9.3.1 Hirschsprung’s disease Q43.1  X  

2.9.3.2 Irritable bowel K58.-   X 

2.9.3.3 Obstruction K56.6 X   

2.9.4 Structural disorders     

2.9.4.1 Congenital anomalies   X  

2.9.4.2 Diverticula 
K57.2, 
K57.3 

 X  

2.9.4.3 Intussusception K56.1  X  
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

2.9.4.4 Volvulus K56.2  X  

2.9.5 Tumors D37.4  X  

2.10 Rectum and Anus     

2.10.1 Infectious disorders     

2.10.1.1 Perianal/Anal abscess K61.0  X  

2.10.1.2 Perirectal abscess K61.1  X  

2.10.1.3 Pilonidal cyst and abscess L05.0  X  

2.10.2 Inflammatory disorders     

2.10.2.1 Proctitis K62.8   X 

2.10.3 Structural disorders     

2.10.3.1 Anal fissure K60.0   X 

2.10.3.2 Anal fistula K60.5  X  

2.10.3.3 Congenital anomalies Q43.6   X 

2.10.3.4 Foreign body T18.5  X  

2.10.3.5 Hemorrhoids     

2.10.3.5.1 With complications 

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

 X  

2.10.3.5.2 Without complication 
I84.2, 
I84.5 

  X 

2.10.3.6 Rectal prolapsed K62.3  X  

2.10.4 Tumors D37.5  X  

2.11 Spleen     
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

2.11.1 Asplenism D73.0  X  

2.11.2 Splenomegaly R16.1   X 

2.11.3 Vascular insufficiency/Infarction D73.5 X   

3. CARDIOVASCULAR DISORDERS     

3.1 Cardiopulmonary Arrest  X   

3.1.1 Sudden unexpected infant death (SUID) R95 X   

3.1.2 Pulseless electrical activity R94.3 X   

3.2 Congenital Abnormalities of the Cardiovascular System  
Q20.- ถึง 

Q28.- 
X   

3.3 Disorders of Circulation     

3.3.1 Arterial     

3.3.1.1 Aneurysm with complication I72.- X   

3.3.1.2 Aortic dissection 

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

X   

3.3.1.3 Thromboembolism I74.- X   

3.3.2 Venous     

3.3.2.1 Thromboembolism  I80.- X   

3.3.3      

3.4 Disturbances of Cardiac Rhythm     

3.4.1 Cardiac dysrhythmias  X   

3.5 Diseases of the Myocardium, Acquired     
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

3.5.1 Atheroscerotic heart disease I25.- X   

3.5.2 Cardiac failure I50.- X   

3.5.3 Cardiomyopathy I42.- X   

3.5.4 Coronary syndrome, acute I20.- X   

3.5.5 Myocardial infarction, acute I21.- X   

3.5.6 Myocarditis I40.- X   

3.5.7 Ventricular aneurysm I25.3 X   

3.6 Diseases of the Pericardium     

3.6.1 Cardiac tamponade  I31.9 X   

3.6.2 Pericarditis I30.-  X  

3.7 Endocarditis I38.- X   

3.8 Hypertension     

3.8.1 With acute complications 
I11.-, I12.-

, I13.- 
X   

3.9 Tumors D15.1  X  

3.10 Valvular Disorders     

3.10.1 With acute complications I33.- X   

3.10.2 without acute complication I05.-, I09.-  X  

3.11      

3.11.1      

3.12      

3.12.1      
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

4. CUTANEOUS DISORDERS     

4.1 Ulcerative Lesions     

4.1.1 Decubitus L89.-  X  

4.1.2 Venous stasis I83.0   X 

4.2 Dermatitis    X 

4.3 Infections     

4.3.1 Bacterial     

4.3.1.1 Abscess L02.-  X  

4.3.1.2 Cellulitis L03.-  X  

4.3.1.3 Erysipelas A46  X  

4.3.1.4 Impetigo L01.-   X 

4.3.1.5 Necrotizing infection L88 X   

4.3.2 Fungal    X 

4.3.3 Ectoparasites 

B85.-, 
B86-, 
B87.-, 
B88.- 

  X 

4.3.4 Viral     

4.3.4.1 Aphthous ulcers K12.00   X 

4.3.4.2 Childhood exanthems  B09.-  X  

4.3.4.3 Herpes simplex  B00.-   X 

4.3.4.4 Herpes zoster  B02.-  X  

4.3.4.5 Human papillomavirus (HPV)  B97.7   X 
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

4.3.4.6 Molluscum contagiosum B08.1   X 

4.4 Maculopapular Lesions     

4.4.1 Erythema multiforme L51.-  X  

4.4.2 Erythema nodosum L52   X 

4.4.3 Henoch-Schönlein purpura (HSP) D69.0  X  

4.4.4 Pityriasis rosea L42   X 

4.4.5 Purpura D69.-  X  

4.4.6 Urticaria L50.-  X  

4.5 Papular/Nodular Lesions    X 

4.6 Vesicular/Bullous Lesions     

4.6.1 Pemphigus L10.-   X 

4.6.2 Staphylococcal scalded skin syndrome L00 X   

4.6.3 Stevens-Johnson syndrome L51.1 X   

4.6.4 Toxic epidermal necrolysis L51.2 X   

4.6.5 Bullous pemphigoid  L12.0   X 

5. ENDOCRINE, METABOLIC, AND NUTRITIONAL DISORDERS     

5.1 Acid-base Disturbances     

5.1.1 Metabolic or respiratory     

5.1.1.1 Acidosis E87.2 X   

5.1.1.2 Alkalosis E87.3 X   

5.1.2 Mixed acid-base balance disorder E87.8 X   

5.2 Adrenal Disease     
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

5.2.1 Adrenal crisis E27.2 X   

5.2.2 Cushing’s syndrome E24.-   X 

5.3 Fluid and Electrolyte Disturbances     

5.3.1 Calcium metabolism E83.5 X   

5.3.2 Fluid overload/Volume depletion E87.7/E86 X   

5.3.3 Potassium metabolism  
E87.5/E87

.6 
X   

5.3.4 Sodium metabolism  
E87.0/E87

.1 
X   

5.3.5 Magnesium metabolism E83.4  X  

5.3.6 Phosphorus metabolism E83.3  X  

5.4 Glucose Metabolism     

5.4.1 Diabetes mellitus with acute complications 
E10-

E14.0-.1 
X   

5.4.2 Hypoglycemia, non diabetes 
E15, 

E16.0-.2 
X   

5.5 Nutritional Disorders     

5.5.1 Vitamin deficiencies E50-E56.-   X 

5.5.2 Wernicke-Korsakoff syndrome E51.2  X  

5.5.3 Malabsorption E90.-   X 

5.6 Parathyroid Disease E20.-E21.-  X  

5.7 Pituitary Disorders     

5.7.1 Panhypopituitarism 
E23.0, 
E23.1, 

 X  
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E89.3 

5.8 Thyroid Disorders     

5.8.1 Thyroid crisis E05.5 X   

5.8.2 Myxedema coma E03.5 X   

5.8.3 Thyroiditis E06.-  X  

5.9 Tumors of Endocrine Glands     

5.9.1 Adrenal     

5.9.1.1 Pheochromocytoma E27.5 X   

5.9.2 Pituitary apoplexy E23.6 X   

5.9.3 Thyroid E04.1   X 

6. ENVIRONMENTAL DISORDERS     

6.1 Bites and Envenomation      

6.1.1 Arthropods   X  

6.1.2 Mammals 
W53-
W55.- 

 X  

6.1.3 Marine organisms  W56.- X   

6.1.4 Venomous snake bites T63.0 X   

6.2 Dysbarism     

6.2.1 Air embolism T79.0 X   

6.2.2 Barotrauma T70.0-.2 X   

6.2.3 Decompression syndrome T70.3 X   

6.3 Electrical Injury  T75.4 X   
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6.3.1 Lightning T75.0  X  

6.4 High-altitude Illness     

6.4.1 Acute mountain sickness T70.2  X  

6.4.2 Barotrauma of ascent T70.2  X  

6.4.3 High-altitude cerebral edema T70.2  X  

6.4.4 High-altitude pulmonary edema T70.2  X  

6.5 Submersion Incidents  X   

6.5.1 Cold water immersion T75.1 X   

6.6 Temperature-related Illness     

6.6.1 Heat     

6.6.1.1 Heat exhaustion T67.3  X  

6.6.1.2 Heat stroke T67.0 X   

6.6.2 Cold     

6.6.2.1 Frostbite 

T33.-, 
T34.-, 
T35.- 

  X 

6.6.2.2 Hypothermia T68 X   

6.7 Radiation Emergencies T66 X   

7. HEAD, EAR, EYE, NOSE, THROAT DISORDERS     

7.1 Ear     

7.1.1 Foreign body T16  X  

7.1.2 Labyrinthitis H83.0   X 

7.1.3 Mastoiditis H70.-   X 
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7.1.4 Meniere’s disease H81.0   X 

7.1.5 Otitis externa   X  

7.1.6 Otitis media 

H65.-
H66.-
H67.- 

 X  

7.1.7 Perforated tympanic membrane  H72.-   X 

7.1.8 Perichondritis H61.0   X 

7.2 Eye     

7.2.1 External eye     

7.2.1.1 Blepharitis H01.0   X 

7.2.1.2 Burn confined to eye  T26.0 X   

7.2.1.3 Conjunctivitis H10.-   X 

7.2.1.4 Corneal abrasions  S05.0  X  

7.2.1.5 Dacryocystitis H04.3   X 

7.2.1.6 Foreign body T15.-  X  

7.2.1.7 Inflammation of the eyelids    X 

7.2.1.7.1 Chalazion H00.1   X 

7.2.1.7.2 Hordeolum H00.0   X 

7.2.1.8 Keratitis H16.-  X  

7.2.2 Anterior pole     

7.2.2.1 Glaucoma 
H40.-
H41.- 

X   

7.2.2.2 Hyphema  H21.0  X  
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7.2.2.3 Iritis  H20.-   X 

7.2.2.4 Hypopyon H20.0  X  

7.2.3 Posterior pole     

7.2.3.1 Choroiditis/Chorioretinitis H30.-   X 

7.2.3.2 Optic neuritis H46  X  

7.2.3.3 Papilledema H47.1 X   

7.2.3.4 Retinal detachments and defects  H33.- X   

7.2.3.5 Retinal vascular occlusion H34.- X   

7.2.4 Orbit     

7.2.4.1 Cellulitis H05.0  X  

7.2.4.2 Purulent endophthalmitis H44.0  X  

7.3 Cerebral Venous Sinus Thrombosis I67.6 X   

7.4 Nose     

7.4.1 Epistaxis R04.0 X   

7.4.2 Foreign body T17.1  X  

7.4.3 Rhinitis J30.-   X 

7.4.4 Sinusitis J01.-   X 

7.5 Oropharynx/Throat     

7.5.1 Diseases of the oral soft tissue     

7.5.1.1 Ludwig's angina K12.2 X   

7.5.2 Diseases of the salivary glands     

7.5.2.1 Sialolithiasis K11.5   X 
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7.5.2.2 Suppurative parotitis K11.2  X  

7.5.3 Foreign body T17.2 X   

7.5.4 Gingival and periodontal disorders     

7.5.4.1 Gingivostomatitis K05.1   X 

7.5.5 Larynx/Trachea     

7.5.5.1 Epiglottitis  J05.1 X   

7.5.5.2 Laryngitis J04.0   X 

7.5.5.3 Tracheitis J04.1  X  

7.5.6 Oral candidiasis  B37.0   X 

7.5.7 Dental abscess 
K04.6-
K04.7 

  X 

7.5.8 Peritonsillar abscess J36  X  

7.5.9 Pharyngitis/Tonsillitis 
J02.-, 
J03.- 

  X 

7.5.10 Retropharyngeal abscess J38.7 X   

7.5.11 Temporomandibular joint disorders K07.6  X  

7.6 Tumors D37.0   X 

8. HEMATOLOGIC DISORDERS     

8.1 Blood Transfusion     

8.1.1 Complications T80.- X   

8.2 Hemostatic Disorders     

8.2.1 Coagulation defects  X   

8.2.1.1 Acquired D68.4 X   
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8.2.1.2 Hemophilias 
D66, D67,  
D68.0-2 

X   

8.2.2 Disseminated intravascular coagulation D65 X   

8.2.3 Platelet disorders  X   

8.3 Lymphomas 
C81.- ถึง 

ฉ86.- 
 X  

8.4 Pancytopenia D61.- X   

8.5 Red Blood Cell Disorders     

8.5.1 Anemias     

8.5.1.1 Aplastic D61.-  X  

8.5.1.2 Hemoglobinopathies 
D56.-ถึง 
D58.- 

 X  

8.5.1.3 Hemolytic D59.- X   

8.5.1.4 Hypochromic     

8.5.1.4.1 Iron deficiency D50.-   X 

8.5.1.5 Megaloblastic 

D51.-, 
D52.-, 
D53.1 

  X 

8.5.2 Polycythemia 

D45, 
D75.0, 
D75.1 

  X 

8.5.3 Methemoglobinemia  D74.- X   

8.6 White Blood Cell Disorders     

8.6.1 Leukemia with complication 
C90.1, 
C91.-, 

 X  



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

121 

 

โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

C95.- 

8.6.2 Multiple myeloma with complication C90.0  X  

8.6.3 Leukopenia with complication D70  X  

9. IMMUNE SYSTEM DISORDERS     

9.1 Collagen Vascular Disease     

9.1.1 Raynaud’s disease I73.0   X 

9.1.2 Reiter’s syndrome M02.3   X 

9.1.3 Rheumatoid arthritis  
M05.-, 
M06.- 

 X  

9.1.4 Scleroderma with acute complication M34.-  X  

9.1.5 Systemic lupus erythematosus M32.-  X  

9.1.6 Vasculitis I77.6   X 

9.2 Hypersensitivity     

9.2.1 Allergic reaction T78.4 X   

9.2.2 Anaphylaxis 

T78.0, 
T78.2, 
T88.6 

X   

9.2.3 Angioedema T78.2 X   

9.2.4 Drug allergies T78.4 X   

9.3 Transplant-related Problems     

9.3.1 Immunosuppression Z94.-  X  

9.3.2 Rejection T86.- X   

9.4 Immune Complex Disorders     
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9.4.1 Kawasaki syndrome M30.3  X  

9.4.2 Rheumatic fever 
I00 ถึง 
I02.- 

 X  

9.4.3 Sarcoidosis D86.-   X 

9.4.4 Post-streptococcal glomerulonephritis  
N00.-
B95.- 

 X  

10. SYSTEMIC INFECTIOUS DISORDERS     

10.1 Bacterial     

10.1.1 Bacterial food poisoning A05.9  X  

10.1.1.1 Botulism A05.1 X   

10.1.2 Chlamydia A74.9  X  

10.1.3 Gonococcus (disseminated) A54.-  X  

10.1.4 Meningococcus A39.- X   

10.1.5 Mycobacterium      

10.1.5.1 Atypical mycobacteria A31.-   X 

10.1.5.2 Tuberculosis 
A15.-ถึง 
A18.- 

 X  

10.1.6 Gas gangrene  X   

10.1.7 Sepsis/Bacteremia     

10.1.7.1 Shock R75.2 X   

10.1.7.2 Toxic shock syndrome A48.3 X   

10.1.8 Spirochetes     

10.1.8.1 Leptospirosis A27.- X   
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10.1.8.2 Syphilis 
A50.- ถึง 

A53.- 
  X 

10.1.9 Tetanus 
A33 ถึง 

A35 
X   

10.2 Biological Warfare Agents Y36.6  X  

10.3 Fungal Infections 
B35.-ถึง 

B49 
  X 

10.4 Protozoan/Parasites     

10.4.1 Malaria 
B50.-ถึง 

B54 
X   

10.4.2 Toxoplasmosis B58.-  X  

10.5 Tick-Borne A79.-  X  

           10.5.1   Rickettsia  X   

10.6 Viral     

10.6.1 Infectious mononucleosis B27.9  X  

10.6.2 Influenza/Parainfluenza J09-J11.-  X  

10.6.3 Dengue hemorrhagic fever 
A90 -
A91.- 

X   

10.6.4 Herpes simplex  B00.-  X  

10.6.5 Herpes zoster/Varicella  B02.-  X  

10.6.6 HIV/AIDS with complication 
B20.-ถึง 

B24 
X   

10.6.7 Rabies A82.- X   

10.7 Emerging Infections, Pandemics, and Drug Resistance 
U04, U80, 
U81, U88, 

X   



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

124 

 

โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

U89 

11. MUSCULOSKELETAL DISORDERS (NONTRAUMATIC)     

11.1 Bony Abnormalities     

11.1.1 Aseptic/Avascular necrosis M87.-   X 

11.1.2 Osteomyelitis M86.-  X  

11.1.3 Tumors D48.0   X 

11.2 Disorders of the Spine     

11.2.1 Disc disorders 

M45.-, 
M50.-, 
M51.- 

 X  

11.2.2 Inflammatory spondylopathies M48.-   X 

11.2.3 Low back pain     

11.2.3.1 Cauda equina syndrome G83.4 X   

11.2.3.2 Sacroiliitis M46.1   X 

11.2.3.3 Sprains/Strains 
T09.2, 
M54.5 

  X 

11.3 Joint Abnormalities     

11.3.1 Arthritis     

11.3.1.1 Septic M00.- X   

11.3.1.2 Crystal arthropathies 
M10.-ถึง 
M11.- 

 X  

11.3.2 Congenital dislocation of the hip Q65.2   X 

11.3.3 Slipped capital femoral epiphysis M93.0   X 
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11.4 Muscle Abnormalities     

11.4.1 Myositis M60.-   X 

11.4.2 Rhabdomyolysis M62.8 X   

11.5 Overuse Syndromes     

11.5.1 Peripheral nerve syndrome    X 

11.6 Soft Tissue Infections     

11.6.1 Felon L03.0  X  

11.6.2 Paronychia L03.0  X  

11.6.3 Synovitis/Tenosynovitis M65.-  X  

12. NERVOUS SYSTEM DISORDERS     

12.1 Cranial Nerve Disorders    X 

12.1.1 Idiopathic facial nerve paralysis (Bell’s palsy) G51.0   X 

12.1.2 Trigerminal neuralgia  G50.0   X 

12.2 Demyelinating Disorders  X   

12.2.1 Multiple sclerosis G35   X 

12.2.2 Guillain-Barre’ syndrome  X   

12.3 Hydrocephalus G91.-  X  

12.4 Infections/Inflammatory Disorders     

12.4.1 Encephalitis G04.- X   

12.4.2 Intracranial and intraspinal abscess G06.- X   

12.4.3 Meningitis  X   

12.4.4 Myelitis G04.3  X  
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12.4.5 Neuritis M79.2   X 

12.5 Movement Disorders     

12.5.1 Dystonic reaction G24.-  X  

12.5.2 Chorea/Choreiform 
G25.4, 
G25.5 

  X 

12.5.3 Tardive dyskinesia G24.0   X 

12.5.4 Parkinson disease   X  

12.6 Neuromuscular Disorders     

12.6.1 Myasthenia gravis G70.0 X   

12.6.2 Peripheral neuropathy 
G62.9, 
G63 

 X  

12.7 Other Conditions of the Brain     

12.7.1 Dementia  
F00.-ถึง 

F03 
  X 

12.7.2 Pseudotumor cerebri G93.2  X  

12.8 Seizure Disorders  X   

12.8.1 Febrile R56.0  X  

12.8.2 Status epilepticus G48.- X   

12.8.3 Epilepsy, focal or generalized G40.-  X  

12.9          Spinal Cord Compression G95.2 X   

12.10 Stroke     

12.10.1 Hemorrhagic     

12.10.1.1 Intracerebral I61.- X   
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12.10.1.2 Subarachnoid I60.- X   

12.10.2 Ischemic     

12.10.2.1 Embolic 
I63.1, 
I63.4 

X   

12.10.2.2 Thrombotic 
I63.0, 
I63.3 

X   

12.11 Transient Cerebral Ischemia G45.-  X  

12.12 Tumors D43.-  X  

13. OBSTETRICS AND GYNECOLOGY     

13.1 Female Genital Tract     

13.1.1 Cervix     

13.1.1.1 Cervicitis and endocervicitis N72  X  

13.1.1.2 Tumors C53.-   X 

13.1.2 Infectious disorders     

13.1.2.1 Pelvic inflammatory disease, acute N73.-  X  

13.1.3 Ovary     

13.1.3.1 Cyst/Tumor with complication D39.1 X   

13.1.4 Uterus     

13.1.4.1 Dysfunctional bleeding N93.8   X 

13.1.4.2 Endometriosis N80.-   X 

13.1.4.3 Prolapse N81.2-4   X 

13.1.4.4 Tumors with complication    X  

13.1.4.4.1 Gestational trophoblastic disease O01.-  X  
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13.1.4.4.2 Leiomyoma D25.-   X 

13.1.5 Vagina and vulva     

13.1.5.1 Bartholin’s cyst with complication N75.0  X  

13.1.5.2 Foreign body T19.2  X  

13.1.5.3 Vaginitis/Vulvovaginitis 
N76.-, 
N77.- 

  X 

13.2 Complications of Pregnancy     

13.2.1 Abortion  X   

13.2.1.1 Spontaneous O03  X  

13.2.1.2 Criminal O05 X   

13.2.2 Ectopic pregnancy O00.- X   

13.2.3 Hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets 
(HELLP) syndrome 

O14.1 X   

13.2.4 Hemorrhage, antepartum     

13.2.4.1 Abruptio placentae  O45.- X   

13.2.4.2 Placenta previa O44.- X   

13.2.5 Hyperemesis gravidarum 
O21.0, 
O21.1 

 X  

13.2.6 Gestational hypertension     

13.2.6.1 Eclampsia O51.- X   

13.2.6.2 Preeclampsia O14.- X   

13.2.7 Infections O98.-  X  

13.2.8 Rh isoimmunization O36.0  X  
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13.2.9 First trimester bleeding O20.- X   

13.2.10 Gestational diabetes O24.-   X 

13.3 High-risk Pregnancy Z35.-   X 

13.4 Normal Labor and Delivery O80.-  X  

13.5 Complications of Labor     

13.5.1 Fetal distress O68.- X   

13.5.2 Premature labor (See ผดิพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง) O60.-  X  

13.5.3 Premature rupture of membranes O42.-  X  

13.5.4 Rupture of uterus (See ผดิพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง) O71.0-1 X   

13.6 Complications of Delivery     

13.6.1 Malposition of fetus O32.- X   

13.6.2 Nuchal cord O69.1 X   

13.6.3 Prolapse of cord O69.0 X   

13.7 Postpartum Complications     

13.7.1 Endometritis O85  X  

13.7.2 Hemorrhage O72.- X   

13.7.3 Mastitis O91.-   X 

13.7.4 Pituitary infarction E23.6 X   

13.8 Contraception, post coital Z30.3  X  

14. PSYCHOBEHAVIORAL DISORDERS     

14.1 Addictive Behavior     

14.1.1 Alcohol dependence F10.2   X 
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

14.1.2 Drug dependence F19.2   X 

14.1.3 Substance abuse F55.8  X  

14.2 Mood Disorders and Thought Disorders     

14.2.1 Acute psychosis F23.- X   

14.2.2 Bipolar disorder F31.-   X 

14.2.3 Depression F32.-  X  

14.2.3.1 Suicidal risk R45.8 X   

14.2.4 Grief reaction F43.2   X 

14.2.5 Schizophrenia F20.-   X 

14.3 Factitious Disorders     

14.3.1 Drug-diversion behavior F68.8  X  

14.3.2 Munchausen syndrome/Munchausen by proxy F68.1   X 

14.4 Neurotic Disorders     

14.4.1 Anxiety F41.1   X 

14.4.2 Panic F41.0  X  

14.4.3 Phobic F40.-   X 

14.4.4 Post-traumatic stress F43.1   X 

14.5 Organic Psychoses     

14.5.1 Chronic organic psychotic conditions    X 

14.5.1.1 Alcoholic psychoses F10.5  X  

14.5.1.2 Drug psychoses F19.5  X  

14.5.2 Delirium F05.-  X  
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

14.6 Patterns of Violence/Abuse/Neglect     

14.6.1 Interpersonal violence: Child, intimate partner, 
eldery 

R45.5, 
R45.6, 
Y07.- 

 X  

14.6.2 Homicidal Risk  X   

14.6.3 Sexual assault Y05.-  X  

14.6.4 Staff/Patient safety   X  

14.7 Psychosomatic Disorders    X 

15. RENAL AND UROGENITAL DISORDERS     

15.1 Acute and Chronic Renal Failure 
N17.-, 
N18.- 

X   

15.2 Complications of Renal Dialysis 

T82.4, 
T82.5, 
T82.7 

X   

15.3 Glomerular Disorders     

15.3.1 Glomerulonephritis  

N00.- 
N01.-, 
N03.- 
N05.- 

 X  

15.3.2 Nephrotic syndrome N04.-  X  

15.4 Infection     

15.4.1 Cystitis N30.-   X 

15.4.2 Pyelonephritis N10  X  

15.5 Male Genital Tract     

15.5.1 Genital lesions K48.9   X 
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

15.5.2 Hernias with complication K40.-  X  

15.5.3 Inflammation/Infection     

15.5.3.1 Balanitis/Balanoposthitis N48.1   X 

15.5.3.2 Epididymitis/Orchitis N45.-  X  

15.5.3.3 Gangrene of the scrotum (Fournier's 
gangrene) 

N49.9 X   

15.5.3.4 Prostatitis N41.-   X 

15.5.4 Structural     

15.5.4.1 Paraphimosis/Phimosis N47  X  

15.5.4.2 Priapism N48.3  X  

15.5.4.3 Torsion N44  X  

15.5.5 Testicular masses N50.9   X 

15.6 Nephritis   X  

15.6.1 Hemolytic uremic syndrome D59.3  X  

15.7 Structural Disorders     

15.7.1 Calculus of urinary tract 
N20.-, 
N21.- 

 X  

15.7.2 Obstructive uropathy N13.-  X  

15.7.3 Polycystic kidney disease Q61.1-3   X 

15.8 Tumors D41.0   X 

16. THORACIC-RESPIRATORY DISORDERS     

16.1 Acute Upper Airway Disorders     

16.1.1 Infections     



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

133 

 

โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

16.1.1.1 Croup J05.0  X  

16.1.2 Obstruction J98.8 X   

16.1.3 Tracheostomy/Complications J95.0 X   

16.2 Disorders of Pleura, Mediastinum, and Chest Wall     

16.2.1 Mediastinitis J98.6 X   

16.2.2 Pleural effusion 
J90, J91 

 
 X  

16.2.3 Pleuritis R09.1   X 

16.2.4 Pneumomediastinum J98.2  X  

16.2.5 Pneumothorax   X   

16.2.6 Empyema J86.-  X  

16.3 Noncardiogenic Pulmonary Edema J81 X   

16.4 Obstructive/Restrictive Lung Disease     

16.4.1 Acute asthma J46 X   

16.4.2 Reactive airway dysfunction syndrome J45.-  X  

16.4.3 Bronchitis and bronchiolitis 
J20.-, 
J21.- 

 X  

16.4.4 Bronchopulmonary dysplasia P27.1  X  

16.4.5 Chronic obstructive pulmonary disease J44.9  X  

16.4.5.1 with acute complications 
J44.0, 
J44.1 

X   

16.4.6 Environmental/Industrial exposure Y96, Y97 X   

16.4.7 Foreign body T17.8 X   
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

16.5 Physical and Chemical Irritants/Insults     

16.5.1 Pneumoconiosis J60- J67.-  X  

16.6 Pulmonary Embolism/Infarct     

16.6.1 Septic emboli A41.- X   

16.6.2 Venous thromboembolism  I80.- X   

16.6.3 Fat emboli 
T79.1, 
O88.8 

X   

16.7 Pulmonary Infections     

16.7.1 Lung abscess J85.0-2  X  

16.7.2 Pneumonia     

16.7.2.1 Aspiration J69.- X   

16.7.2.2 Community-acquired J18.- X   

16.7.2.3 Health care-associated J18.- Y95 X   

16.7.3 Pulmonary tuberculosis 
A15.-, 
A16.- 

 X  

16.7.4 Respiratory syncytial virus (RSV) B97.4 X   

16.7.5 Pertussis A37.9 X   

16.8 Tumors     

16.8.1 Breast C50.-   X 

16.8.2 Pulmonary C34.-  X  

16.9 Pulmonary Hypertension I27.- X   

17. TOXICOLOGIC DISORDERS     

17.1 Drug and Chemical Classes     
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

17.1.1 Analgesics     

17.1.1.1 Acetaminophen T39.1 X   

17.1.1.2 Nonsteroidal anti-inflammatories (NSAIDS) T39.3  X  

17.1.1.3 Opiates and related narcotics  T40.2 X   

17.1.1.4 Salicylates T39.0 X   

17.1.2 Alcohol      

17.1.2.1 Ethanol T51.0 X   

17.1.2.2 Glycol T52.3 X   

17.1.2.3 Isopropyl T51.2 X   

17.1.2.4 Methanol T51.1 X   

17.1.3 Anesthetics and local anesthetics T41.- X   

17.1.4 Anticholinergics/Cholinergics  T44.0-3 X   

17.1.5 Anticoagulants/Antithrombotics T45.5 X   

17.1.6 Anticonvulsants T42.0 X   

17.1.7 Antidepressants T43.0-2 X   

17.1.8 Antiparkinsonism drugs T42.8  X  

17.1.9 Antihistamines and antiemetics T45.0  X  

17.1.10 Antipsychotics T43.3-.5 X   

17.1.11 Bronchodilators T48.6  X  

17.1.12 Carbon monoxide T58 X   

17.1.13 Cardiovascular drugs     

17.1.13.1 Antiarrhythmics T46.2 X   
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

17.1.13.1.1 Digitalis T46.0 X   

17.1.13.2 Antihypertensives 
T46.4, 
T46.5 

X   

17.1.13.3 Beta blockers T44.7 X   

17.1.13.4 Calcium channel blockers T46.1 X   

17.1.14 Caustic agents      

17.1.14.1 Acid 
T28.6, 
T45.2 

X   

17.1.14.2 Alkali 
T28.7, 
T54.3 

X   

17.1.15 Cocaine  T40.5 X   

17.1.16 Cyanides, hydrogen sulfide T65.0 X   

17.1.17 Hallucinogens  T40.9  X  

17.1.18 Hazardous materials  X   

17.1.19 Heavy metals (acute) T56.- X   

17.1.20 Herbicides, insecticides, and rodenticides T60.- X   

17.1.21 Household/Industrial chemicals  X   

17.1.22 Hormones/Steroids T3.8-  X  

17.1.23 Hydrocarbons  X   

17.1.24 Hypoglycemics/Insulin T38.3 X   

17.1.25 Inhaled toxins T59.- X   

17.1.26 Iron T45.4 X   

17.1.27 Isoniazid T37.1 X   
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ระดับท่ี 
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17.1.28 Marine toxins  T63.6 X   

17.1.29 Mushrooms/Poisonous plants T62.0 X   

17.1.30 Neuroleptics T43.5 X   

17.1.31 Non-prescription drugs T50.9  X  

                   17.31.1 Over the counter drug   X  

                   17.31.2 Herbal   X  

17.1.32 Organophosphates T60.0 X   

17.1.33 Recreational drugs  X   

17.1.34 Sedatives/Hypnotics  T42.7 X   

17.1.35 Stimulants/Sympathomimetics  T44.9 X   

17.1.36 Strychnine T65.1 X   

17.1.37 Lithium T56.8 X   

17.1.38 Nutritional supplements T50.9  X  

17.1.39 Chemical warfare agents  X   

17.1.40 Antibiotics T36.-  X  

17.1.41 Antiretrovirals T37.5  X  

18. TRAUMATIC DISORDERS     

18.1 Trauma     

18.1.1 Abdominal trauma     

18.1.1.1 Diaphragm S27.8 X   

18.1.1.2 Hollow viscus S36.7 X   

18.1.1.3 Penetrating S36.- X   
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 
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18.1.1.4 Retroperitoneum S36.8 X   

18.1.1.5 Solid organ S36.0-.2 X   

18.1.1.6 Vascular S35.- X   

18.1.2 Chest trauma     

18.1.2.1 Aortic dissection/Disruption S25.0 X   

18.1.2.2 Contusion     

18.1.2.2.1 Cardiac S26.8 X   

18.1.2.2.2 Pulmonary S27.30 X   

18.1.2.3 Fracture     

18.1.2.3.1 Clavicle S42.0  X  

18.1.2.3.2 Ribs/Flail chest 

S22.3, 
S22.4, 
S22.5 

X   

18.1.2.3.3 Sternum S22.2   X 

18.1.2.4 Hemothorax S27.1 X   

18.1.2.5 Penetrating chest trauma S27.- X   

18.1.2.6 Pericardial tamponade  S26.0 X   

18.1.2.7 Pneumothorax      

18.1.2.7.1 Simple S27.10  X  

18.1.2.7.2 Tension  X   

18.1.2.7.3 Open S27.11 X   

18.1.3 Cutaneous injuries     

18.1.3.1 Avulsions T14.7  X  
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โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 
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18.1.3.2 Bite wounds  

W53-
W59, 
W64 

 X  

18.1.3.3 Burns     

18.1.3.3.1 Electrical  W85-W87 X   

18.1.3.3.2 Chemical X69 X   

18.1.3.3.3 Thermal 
W92, 

X10-, X19 
X   

18.1.3.4 Lacerations T14.1  X  

18.1.3.5 Puncture wounds T14.1  X  

18.1.4 Facial fractures     

18.1.4.1 Dental S02.5-  X  

18.1.4.2 Le Fort S02.4- X   

18.1.4.3 Mandibular S02.6-  X  

18.1.4.4 Orbital S02.6-  X  

18.1.4.5 Nasal S02.2-   X 

18.1.4.5.1 Septal hematoma   X  

18.1.4.6 Zygomatic arch S02.4-   X 

18.1.5 Genitourinary trauma     

18.1.5.1 Bladder S37.2  X  

18.1.5.2 External genitalia 
S39.-, 
S37.- 

 X  

18.1.5.3 Renal S37.0  X  
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ระดับท่ี 
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18.1.5.4 Ureteral S37.1  X  

18.1.5.5 Urethral S37.3  X  

18.1.6 Head trauma  X   

18.1.6.1 Intracranial injury S06.- X   

18.1.6.2 Scalp lacerations/Avulsions 
S00.0, 
S01.0 

 X  

18.1.6.3 Skull fractures S02.-  X  

18.1.7 Injuries of the spine  X   

18.1.7.1 Dislocations/Subluxations 

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

X   

18.1.7.2 Fractures 

S12.-, 
S22.-, 
S22.- 

X   

18.1.7.3 Sprains/Strains 

S13.4, 
S23.3, 
S33.5 

  X 

18.1.8 Extremity bony trauma     

18.1.8.1 Dislocations/Subluxations 
S6.3-, 
S73.- 

 X  

18.1.8.2 Fractures (open and closed) 
S62.-, 
S72.- 

 X  

18.1.9 Neck trauma     

18.1.9.1 Laryngotracheal injuries S11.0 X   

18.1.9.2 Penetrating neck trauma S11.9 X   
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18.1.9.3 Vascular injuries     

18.1.9.3.1 Carotid artery S15.0 X   

18.1.9.3.2 Jugular vein 
S15.1, 
S15.2 

X   

18.1.9.4 Strangulation T71 X   

18.1.10 Ophthalmologic trauma     

18.1.10.1 Corneal abrasions/Lacerations  S50.0  X  

18.1.10.2 Eyelid lacerations 
S00.2, 
S01.1 

 X  

18.1.10.3 Foreign body  T15.-  X  

18.1.10.4 Hyphema  S05.-  X  

18.1.10.5 Lacrimal duct injuries S05.8  X  

18.1.10.6 Penetrating globe injuries S05.9  X  

18.1.10.7 Retinal detachments  H33.0  X  

18.1.10.8 Traumatic iritis  S05.8  X  

18.1.10.9 Retrobulbar hematoma S05.8  X  

18.1.11 Otologic trauma     

18.1.11.1 Hematoma S01.3  X  

18.1.11.2 Perforated tympanic membrane  S09.2   X 

18.1.12 Pediatric fractures     

18.1.12.1 Epiphyseal   X  

18.1.12.1.1 Salter-Harris classification   X  

18.1.12.2 Greenstick   X  



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

142 

 

โรค/ภาวะท่ีสําคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

18.1.12.3 Torus    X 

18.1.13 Pelvic fracture S32.6- X   

18.1.14 Soft-tissue extremity injuries     

18.1.14.1 Amputations/Replantation 
S68.-, 
S98.- 

 X  

18.1.14.2 Compartment syndromes T79.6 X   

18.1.14.3 High-pressure injection T70.4  X  

18.1.14.4 Injuries to joints T14.9  X  

18.1.14.5 Penetrating trauma 
T01.2, 
T01.3 

 X  

18.1.14.6 Periarticular    X 

18.1.14.7 Tendon injuries     

18.1.14.7.1 Lacerations/Transections/Ruptures T14.6  X  

18.1.14.8 Vascular injuries 
S85.-, 
S55.- 

X   

18.1.15 Spinal cord and nervous system trauma     

18.1.15.1 Cauda equina syndrome  G83.4 X   

18.1.15.2 Injury to nerve roots T09.4  X  

18.1.15.3 Peripheral nerve injury T14.4  X  

18.1.15.4 Spinal cord injury T09.3 X   

18.1.15.4.1 Without radiologic abnormality 
(SCIWORA) 

  X  

18.2 Multi-system Trauma  X   

18.2.1 Blast injury T70.8 X   
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๒. ความรู%และทักษะการอํานวยการและการส่ังการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� 

เม่ือสําเร็จการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านแล$ว วุฒิแพทย ฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกต ความรู$ทางเวชกรรมและ
วิทยาการจัดการ เพ่ือประสานงาน ควบคุมดูแล และติดตKอสื่อสารในการอํานวยการ ท้ังการอํานวยการตรง การ
อํานวยการท่ัวไป และให$คําสั่งการแพทย แกKผู$ชKวยเวชกรรมและผู$ชKวยอํานวยการ ซ่ึงเปNนผู$ปฏิบัติการท่ีไมKใชKผู$
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวKาด$วยการแพทย ฉุกเฉินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง ในระดับท$องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีได$  

 

การอํานวยการและส่ังการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ระดับท่ี † 

1 2 3 

1. EMS Fundamentals and Standards    

1.1 Development of EMS (International and Thai EMS)  X  

1.2 Principles of EMS system design  X  

1.3 Thai EMS operation standards X   

1.4 Pre-hospital dispatch protocol and triage X   

1.5 EMS personnel scope of practices X   

1.6 EMS Communications  X  

1.7 EMS vehicle and equipment  X  

1.8 Interfacility Transportation  X  

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

1.10 Legal Issues in EMS  X  

1.11 Principle of finance in EMS systems   X 

a. EMS research   X 

2. Clinical Aspects of EMS    

2.1 Pre-hospital Airway Management X   

2.2 Updated AHA/ESC OHCA algorithms X   
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การอํานวยการและส่ังการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ระดับท่ี † 

1 2 3 

2.3 Updated PHTLS and Trauma Management X   

2.4 Common Medical Problems in Pre-hospital setting    

2.5 Respiratory Emergencies X   

2.6 Cardiovascular Emergencies X   

2.7 Neurologic Emergencies X   

2.8 Diabetic Emergencies X   

2.9 Poisoning/Toxicological Emergencies X   

2.10 Ethical Challenges and End of Life Issues including DNR & TOR 
protocols 

 X  

3. Special Operations    

3.1 Mass Casualty Management & Disaster Preparedness   X  

3.2 Mass Gathering  X  

3.3 Hazardous Materials   X  

3.4 Weapons of Mass Destructions Chemical/Biological/Nuclear/Explosive 
(CBRNE)  

  X 

3.5 Aeromedical Transport and Flight Physiology    X 

3.6 Maritime and Aquatic Advanced Life Support (MALS)    X 

4. Clinical leadership and oversight in EMS systems    

4.1 Medical oversight of EMS systems X   

4.2 Online medical direction  X  

4.3 Pre-arrival instruction  X  

4.4 EMS clinical care protocols X   

4.5 Leadership and team buildings   X 

4.6 Quality management  X   



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

145 

 

การอํานวยการและส่ังการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ระดับท่ี † 

1 2 3 

5. Human resource in EMS systems    

5.1 EMS provider education X   

5.2 EMS provider wellness   X 

5.3 Occupational injury prevention and management  X  

5.4 Prevention and intervention for psychologically stressful events   X 

 

๓. ความรู% ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตร�และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน เม่ือสําเร็จการ
ฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านแล$ว วุฒิแพทย ฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกต ความรู$ทางศิลปศาสตร ในเวช
กรรมทางเวชกรรมฉุกเฉิน 

เวชจริยศาสตร�และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 

1 Interpersonal and Communication Skills    

1.1 Interpersonal skills    

1.1.1 Inter-departmental and medical staff relations X   

1.1.2 Intra-departmental relations, teamwork, and collaboration 
skills 

X   

1.1.3 Patient and family experience of care X   

1.2 Communication skills    

1.2.1 Complaint management and service recovery X   

1.2.2 Conflict management X   

1.2.3 Crisis resource management X   

1.2.4 Delivering bad news X   

1.2.5 Multicultural approach to the ED patient X   

1.2.6 Negotiation skills X   
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เวชจริยศาสตร�และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 

2 Practice-based Learning and Improvement    

2.1 Performance improvement and lifelong learning    

2.1.1 Evidence-based medicine  X   

2.1.2 Interpretation of medical literature X   

2.1.3 Knowledge translation X   

2.1.4 Patient safety and medical errors X   

2.1.5 Performance evaluation and feedback X   

2.1.6 Research X   

2.2 Practice guidelines X   

2.3 Education    

2.3.1 Patient and family X   

2.3.2 Provider X   

2.4 Principles of quality improvement X   

3 Professionalism    

3.1 Advocacy    

3.1.1 Patient X   

3.1.2 Professional X   

3.2 Ethical principles    

3.2.1 Conflicts of interest X   

3.2.2 Diversity awareness X   

3.2.3 Electronic communications/Social media X   

3.2.4 Medical ethics X   
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เวชจริยศาสตร�และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 

3.3 Leadership and management principles X   

3.4 Well-being    

3.4.1 Fatigue and impairment  X  

3.4.2 Time management/Organizational skills  X  

3.4.3 Work/Life balance  X  

3.4.4 Work dysphoria (burn-out)   X  

4 Systems-based Practice    

4.1 Clinical informatics    

4.1.1 Computerized order entry  X  

4.1.2 Clinical decision support  X  

4.1.3 Electronic health record  X  

4.1.4 Health information integration  X  

4.2 ED Administration    

4.2.1 Contracts and practice models  X  

4.2.2 Patient flow and throughput    

4.2.2.1 Patient triage and classification X   

4.2.2.2 Hospital crowding and diversion  X  

4.2.2.3 Observation and rapid treatment units  X  

4.2.3 Financial principles    

4.2.3.1 Billing and coding   X 

4.2.3.2 Cost-effective care and resource utilization X   

4.2.3.3 Reimbursement issues   X 



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

148 

 

เวชจริยศาสตร�และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 

4.2.4 Human resource management    

4.2.4.1 Allied health professionals X   

4.2.4.2 Recruitment, credentialing, and orientation  X  

4.3 ED operations    

4.3.1 Policies and procedures X   

4.3.2 ED data acquisition and operational metrics X   

4.3.3 Safety, security, and violence in the ED X   

    

4.4 Health care coordination    

4.4.1 End-of-life and palliative care/Advance directives X   

4.4.2 Placement options X   

4.4.3 Outpatient services X   

4.5 Regulatory/Legal    

4.5.1 กฎหมาย (เฉพาะสKวนท่ีเก่ียวข$องกับเวชกรรมฉุกเฉิน)    

4.5.1.1 รัฐธรรมนูญแหKงราชอาณาจักรไทย X   

4.5.1.2 กฎหมายวKาด$วยสุขภาพแหKงชาติ X   

4.5.1.3 กฎหมายวKาด$วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  X  

4.5.1.4 ประมวลกฎหมายอาญา X   

4.5.1.5 ประมวลกฎหมายแพKงและพาณิชย   X  

4.5.1.6 กฎหมายวKาด$วยความรับผิดทางละเมิดของเจ$าหน$าท่ี  X  

4.5.1.7 กฎหมายวKาด$วยการประกอบโรคศิลปะ   X  

4.5.1.8 กฎหมายวKาด$วยวิชาชีพเวชกรรม X   
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เวชจริยศาสตร�และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 

4.5.1.9 กฎหมายวKาด$วยวิชาชีพพยาบาลฯ  X  

4.5.1.10 กฎหมายวKาด$วยวิชาชีพด$านการแพทย และสาธารณสุขอ่ืนๆ   X  

4.5.1.11 กฎหมายวKาด$วยสถานพยาบาล  X   

4.5.1.12 กฎหมายวKาด$วยการแพทย ฉุกเฉิน X   

4.5.1.13 กฎหมายวKาด$วยยา  X  

4.5.1.14 กฎหมายวKาด$วยเครื่องมือแพทย   X  

4.5.1.15 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  X  

4.5.1.16 กฎหมายวKาด$วยประกันสังคม  X  

4.5.1.17 กฎหมายวKาด$วยหลักประกันสุขภาพแหKงชาติ  X  

4.5.1.18 กฎหมายวKาด$วยการคุ$มครองผู$ประสบภัยจากรถ  X  

4.5.2 Accreditation  X  

4.5.3 Compliance and reporting requirements  X  

4.5.4 Confidentiality X   

4.5.5 Consent, capacity, and refusal of care  X   

4.5.6 External quality metrics  X  

4.6 Risk management X   

4.7 Evolving trends in health care delivery  X  

4.8 Regionalization of emergency care  X  
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๔. ความรู%และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห%องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน เม่ือสําเร็จการ
ฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านแล$ว วุฒิแพทย ฉุกเฉินต$องมีและสามารถประยุกต ความรู$ทางเวชกรรมเพ่ือการตรวจและ
การแปลผลการตรวจทางห$องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย และการตรวจพิเศษอ่ืนๆ โดยจําแนกระดับความรู$
ความสามารถเปNน 3 ระดับ 
ระดับท่ี ๑ เช่ียวชาญ (mastery) ต$องแปลผลได$ คือการตรวจทางห$องปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย และการ
ตรวจพิเศษท่ีจําเปNนต$องทําอยKางเรKงดKวนเพ่ือการตัดสินใจเพ่ือวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาผู$เจ็บปWวยวิกฤตท่ีแผนกฉุกเฉิน
และนอกโรงพยาบาล วุฒิแพทย ฉุกเฉินซ่ึงผKานการฝ�กอบรมแล$วทุกคนต$องสามารถระบุข$อบKงชี้ ข้ันตอนการเตรียม
ผู$ปWวยสําหรับการตรวจ และแปลผลได$อยKางถูกต$องและม่ันใจ รวมท้ังต$องมีประสบการณ ในการสอนนิสิตนักศึกษา
แพทย ให$แปลผลได$ด$วย และหากเปNนการตรวจ ณ จุดเกิดเหตุ แพทย ฉุกเฉินต$องมีความสามารถในการทําการตรวจ
นั้นได$ด$วยตนเอง 

ระดับท่ี 2 ชํานาญ (proficiency) ควรแปลผลได$ คือการตรวจทางห$องปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย และการ
ตรวจพิเศษท่ีใช$บKอยในแผนกฉุกเฉินเพ่ือประเมินปgญหาท่ีไมKจําเปNนต$องบําบัดเจาะจงท่ีแผนกฉุกเฉิน ซ่ึงวุฒิแพทย 
ฉุกเฉินท่ีผKานการฝ�กอบรมแล$วต$องสามารถระบุข$อบKงชี้ ข้ันตอน การเตรียมผู$ปWวยสําหรับการตรวจ และแปลผลได$
อยKางถูกต$อง โดยอาจกระทําได$ด$วยการทบทวนตํารา ปรึกษาหรือสKงตKอไปยังแพทย เฉพาะทางสาขาอ่ืน โดยไมK
กKอให$เกิดการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของการบาดเจ็บหรืออาการปWวยนั้น 

ระดับท่ี 3 คุ%นเคย (Familiarity) อาจแปลผลได$ คือการตรวจทางห$องปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย และการ
ตรวจพิเศษท่ีท่ีไมKมีความจําเปNนต$องใช$ในการวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาผู$ปWวยท่ีแผนกฉุกเฉินหรือเกินขอบเขตมาตรฐาน
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน ซ่ึงวุฒิแพทย ฉุกเฉินท่ีผKานการฝ�กอบรมแล$วควรรู$ข$อบKงชี้ของการตรวจ การเตรียมผู$ปWวยสําหรับการ
ตรวจและ/หรือการเก็บตัวอยKางเพ่ือสKงตรวจ และสามารถแปลผลรายงานการตรวจได$ถูกต$อง เพ่ือสKงตKอให$แกKแพทย 
เฉพาะทางสาขาอ่ืนเพ่ือการวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาอยKางเหมาะสมตKอไป 

การตรวจและการแปลผลการตรวจทางห%องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 

1 Point of Care (POC) Testing    

1.1 Basic Metabolic Panel  X   

1.2 B-Type Natriuretic Peptide   X  

1.3 Cardiac Markers  X   

1.4 Coagulation Studies  X   

1.5 D-Dimer Test   X  
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การตรวจและการแปลผลการตรวจทางห%องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 

1.6 Drug Screens   X  

1.7 Electrocardiography X   

1.8 Glucose Test  X   

1.9 Ketone Test  X   

1.10 Whole blood clotting test X   

2 ED Stat Labs    

2.1 Complete Blood Count X   

2.2 Peripheral blood smear  X  

2.3 Malarial parasite  X  

2.4 ESR   X 

2.5 ABO blood group, Rh and cross matching  X  

2.6 Urine analysis X   

2.7 Body fluid analysis: CSF, pleural, etc. X   

2.8 Stool exam including stool occult blood  X  

2.9 Gram stain, AFB stain  X  

2.10 Venous clotting time, clot retraction, clot lysis X   

3 ED based Lab Technician    

3.1 Chest x-ray X   

3.2 Acute abdomen series X   

3.3 Plain KUB X   

3.4 Skull and sinuses  X  

3.5 Bones and joints X   
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การตรวจและการแปลผลการตรวจทางห%องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 

3.6 CT Scan    

3.6.1 Brain X   

3.6.2 Other parts  X  

3.7 MRI    

3.7.1 Spine  X  

3.7.2 Other parts   X 

3.8 Intravenous contrast arterial and venous studies   X 

3.9 Echocardiography  X  

3.10 การเก็บตัวอยKางสKงตรวจจากท่ีตKางๆ เพ่ือการเพาะเชื้อและการตรวจความไวตKอยา
ต$านจุลชีพ 

X   

3.11 Cytology   X 

3.12 Endocrinologic studies: plasma glucose (fasting and non-fasting), 
thyroid function test, serum cortisol 

X   

3.13 Liver profile X   

3.14 Kidney profile X   

3.15 Lipid profile  X  

3.16 การตรวจทางเวชพิษวิทยา  X  

3.17 การตรวจ HIV        X   

3.18 Serologic studies  X  

3.19 Arterial blood gas analysis    X   

3.20 Peak Expiratory Flow Rate measurement X   

3.21 Barium contrast GI procedure  X  

3.22 การตรวจวัตถุพยานทางนิติเวชกรรม  X  
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ภาคผนวก ค. 

 

ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน เม่ือสําเร็จการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านแล$ว วุฒิแพทย ฉุกเฉินต$องมีความรู$
ความสามารถระบุข$อบKงชี้ ข้ันตอนวิธีทํา ภาวะแทรกซ$อนท่ีอาจเกิดข้ึน และสามารถทําเวชหัตถการฉุกเฉินด$วย
ตนเอง รวมท้ังสอนให$ผู$อ่ืนทําได$อยKางถูกต$อง ได$อยKางน$อยตามจํานวนครั้งท่ี วฉท. กําหนด โดยจําแนกระดับความรู$
ความสามารถเปNน ๓ ระดับ 

ระดับท่ี 1 เช่ียวชาญ (mastery: ต%องทําได%) วุฒิแพทย ฉุกเฉินต$องมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมท่ี
เก่ียวข$องกับเรื่องดังกลKาวอยKางลึกซ้ึง เนื่องจากเปNนหัตถการหรือทักษะท่ีจําเปNนในการปฏิบัติการเวชกรรมอยKาง
อิสระ โดยไมKต$องปรึกษาผู$ใดในการตัดสินใจเพ่ือวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาผู$เจ็บปWวยวิกฤตท่ีแผนกฉุกเฉินและนอก
โรงพยาบาล มีความจําเปNนในการจัดการปgญหาทางเวชกรรมซ่ึงเปNนการวินิจฉัยหรือการบําบัดรักษาท่ีวุฒิแพทย 
ฉุกเฉินซ่ึงผKานการฝ�กอบรมแล$วทุกคนต$องทําได$อยKางถูกต$องและม่ันใจ 

ระดับท่ี 2 ชํานาญ (proficiency: ควรทําได%) วุฒิแพทย ฉุกเฉินต$องมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมท่ี
เก่ียวข$องกับเรื่องดังกลKาวเปNนอยKางดี เนื่องจากเปNนหัตถการหรือทักษะท่ีใช$บKอยในแผนกฉุกเฉิน ซ่ึงวุฒิแพทย ฉุกเฉิน
ท่ีผKานการฝ�กอบรมแล$วควรกระทําได$ด$วยการทบทวนตํารา ปรึกษาหรือสKงตKอไปยังแพทย เฉพาะทางสาขาอ่ืน โดยไมK
กKอให$เกิดการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของการบาดเจ็บหรืออาการปWวยนั้น ซ่ึงมักใช$เพียงเพ่ือประเมินปgญหาโดยไมK
กระทําการบําบัดรักษาเจาะจงในแผนกฉุกเฉิน 

ระดับท่ี 3 คุ%นเคย (Familiarity: อาจทําได%) วุฒิแพทย ฉุกเฉินควรมีความรู$ความชํานาญและทักษะเวชกรรมท่ี
เก่ียวกับเรื่องดังกลKาวพอสมควร เนื่องจากเปNนหัตถการหรือทักษะท่ีไมKมีความจําเปNนต$องใช$ในการวินิจฉัยหรือ
บําบัดรักษาผู$ปWวยท่ีแผนกฉุกเฉินหรือเกินขอบเขตมาตรฐานเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ซ่ึงวุฒิแพทย ฉุกเฉินท่ีผKานการฝ�กอบรม
แล$วควรรู$เพ่ือชKวยในการวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาปgญหาซับซ$อนทางเวชกรรมท่ีพบได$ในแผนกฉุกเฉิน เพ่ือสKงตKอให$แกK
แพทย เฉพาะทางสาขาอ่ืนเพ่ือการวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาอยKางเหมาะสมตKอไป 

ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน ICD-9 
ระดับท่ี * 

1 2 3 

1.0 Airway Techniques     

1.1 Intubation 96.04 X   

1.2 Rapid sequence intubation  X   

1.3 Airway adjuncts  X   

1.4 Surgical airway  X   

1.5 Mechanical ventilation 96.7 X   
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ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน ICD-9 
ระดับท่ี * 

1 2 3 

1.6 Non-invasive ventilatory management 93.90 X 

1.7 Ventilatory monitoring  X 

2.0 Resuscitation     

2.1 Cardiopulmonary resuscitation 99.60 X   

2.2 Neonatal resuscitation 99.60 X   

2.3 Pediatric resuscitation 99.60 X   

2.4 Post-resuscitative care  X   

2.5 Blood, fluid, and component therapy 
99.0-, 
99.18 

X   

2.6 Arterial catheter insertion 38.91  X  

2.7 Central venous access 38.93 X   

2.8 Intraosseous infusion  X   

2.9 Defibrillation 
99.61, 
99.62 

X   

2.10 Open Thoracotomy for cardiac massage/stop bleeding    X 

3.0 Anesthesia and Acute Pain Management     

3.1 Local anesthesia  X   

3.2 Regional nerve block 04.81  X  

3.3 Procedural sedation and analgesia    X  

4.0 Diagnostic and Therapeutic Procedures     

4.1 Abdominal and gastrointestinal     

4.1.1 Anoscopy 49.21  X  

4.1.2 Gastric lavage 96.33 X  

4.1.3 Nasogastric tube 
96.07, 
96.6 

X   
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ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน ICD-9 
ระดับท่ี * 

1 2 3 

4.1.4 Paracentesis 54.91 X   

4.2 Cardiovascular and Thoracic     

4.2.1 Cardiac pacing, external  99.62 X 

4.2.2 Cardioversion 
99.61, 
99.62 

X  

4.2.3 ECG interpretation 89.52 X  

4.2.4 Pericardiocentesis 37.0 X   

4.2.5 Thoracentesis 34.91 X   

4.2.6 Thoracostomy 34.09 X   

4.3 Cutaneous     

4.3.1 Escharotomy 86.09   X 

4.3.2 Incision and drainage 86.04 X   

4.3.3 Trephination, nails 86.23 X   

4.3.4 Wound closure techniques 86.59 X  

4.3.5 Wound management 86.22 X  

4.4 Head, ear, eye, nose, and throat  

4.4.1 Control of epistaxis 21.0 X  

4.4.2 Drainage of peritonsillar abscess 28.3   X 

4.4.3 Laryngoscopy 31.42 X   

4.4.4 Lateral canthotomy 08.51  X  

4.4.5 Slit lamp examination    X 

4.4.6 Tonometry 89.11  X  

4.4.7 Tooth stabilization X 
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ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน ICD-9 
ระดับท่ี * 

1 2 3 

4.4.8 Corneal foreign body removal  98.21 X  

4.4.9 Drainage of hematoma  86.04  X  

4.5 Systemic infectious     

4.5.1 Personal protection (equipment and techniques)  X   

4.5.2 Universal precautions and exposure management  X   

4.6 Musculoskeletal     

4.6.1 Arthrocentesis 81.91 X   

4.6.2 Compartment pressure measurement 89.39   X 

4.6.3 Fracture/Dislocation immobilization techniques 
93.53, 
93.54 

X   

4.6.4 Fracture/Dislocation reduction techniques 96.7-  X  

4.6.5 Spine immobilization techniques 93.52 X   

4.6.6 Fasciotomy 83.14   X 

4.7 Nervous system     

4.7.1 Lumbar puncture 03.31 X   

4.8 Obstetrics and gynecology     

4.8.1 Delivery of newborn 73.59 X   

4.8.2 Perimortem c-section  74.4   X 

4.8.3 Sexual assault examination 89.26 X   

4.9 Psychobehavioral     

4.9.1 Psychiatric screening examination 94.11 X   

4.9.2 Violent patient management/Restraint  X   

4.10 Renal and urogenital     
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ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน ICD-9 
ระดับท่ี * 

1 2 3 

4.10.1 Bladder catheterization     

4.10.1.1 Urethral catheter 5794 X   

4.10.1.2 Suprapubic catheter 5717  X  

4.10.2 Testicular detorsion 6352  X  

4.11 Toxicologic     

4.11.1 Decontamination  X   

5.0 Other Diagnostic and Therapeutic Procedures     

5.1 Heimlich  X  

5.2 Collection and handling of forensic material   X   

5.3 Point of care Ultrasound     

5.3.1 Volume assessment  X   

5.3.2 Focus cardiovascular  X   

5.3.3 Extended-FAST  X   

5.3.4 Hepatobiliary system  X   

5.3.5 KUB system  X   

5.3.6 Vascular access  X   

5.3.7 Eye assessment      X  

5.3.8 Guided paracentesis  X   
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เกณฑ�หลักสูตรฝ#กอบรมแพทย� เพ่ือประกาศนียบัตรแพทย�ส่ังการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS 
commander)  พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑. เกณฑ�หลักสูตรการฝ#กอบรม  

๑.๑ ช่ือหลักสูตร  

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน  

(ภาษาอังกฤษ) Training in Emergency Medical Services Medical Commander  

๑.๒ ช่ือวุฒิบัตร  

(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรแพทย สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน  

(ภาษาอังกฤษ) Certification of Emergency Medical Services Medical Commander  

๑.๓ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  

๑.๓.๑ การฝ#กอบรม ดําเนินการโดยสถาบันฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน  

๑.๓.๒ การรับรอง วิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย (วฉท.)  

๑.๔ หลักการและเหตุผลของเกณฑ�หลักสูตร  

การบริการด$านการแพทย ฉุกเฉิน หมายถึง การปฏิบัติการด$านการแพทย ซ่ึงรวมถึงการประเมินและการ
จัดการดูแลรักษาผู$ปWวยฉุกเฉินท่ีได$รับบาดเจ็บและเจ็บปWวยกะทันหันนอกสถานพยาบาล การบริการด$านการแพทย  
ฉุกเฉินนั้นเปNนการบูรณาการระหวKางงานด$านสาธารณสุข ด$านความปลอดภัย และการดูแลผู$ปWวยฉุกเฉิน โดยการสKง
ทรัพยากรและความชKวยเหลือท่ีเหมาะสมนั้นไปยังผู$ปWวยถึงจุดเกิดเหตุในชKวงเวลาท่ีเหมาะสมหรือทันเวลา การ
เตรียมการเพ่ือการตอบสนองตKอภาวะฉุกเฉินอยKางเหมาะสมเพ่ือชKวยเหลือผู$บาดเจ็บหรือเจ็บปWวยฉุกเฉินในกรณี เกิด
ภาวะภัยพิบัติก็เปNนสิ่งสําคัญท่ีระบบการแพทย ฉุกเฉินต$องดําเนินการด$วยเชKนกัน  

ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย ฉุกเฉิน เรื่อง อํานาจหน$าท่ี ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ 
ข$อจํากัดในการปฎิบัติการแพทย ของผู$ชKวยเวชกรรมตามคําสั่งการแพทย หรือการอํานวยการ พ.ศ.๒๕๕๖ ซ่ึงใน
ประกาศนี้ การปฏิบัติการแพทย  หมายความวKา การปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีกระทําโดยตรงตKอผู$ปWวยฉุกเฉินเก่ียวกับการ 
ประเมิน การดูแล การเคลื่อนย$ายหรือลําเลียง การนําสKงตKอ การตรวจวินิจฉัย และการบําบัดรักษาพยาบาล รวมถึง 
การเจาะหรือผKาตัด การใช$อุปกรณ หรือเครื่องมือแพทย  การให$หรือบริหารยาหรือสารอ่ืน หรือการสอดใสKวัตถุใด ๆ 
เข$าไปในรKางกายผู$ปWวยฉุกเฉิน และให$หมายรวมถึงการรับแจ$งและจKายงานให$ผู$ปฏิบัติการอ่ืนกระทําโดยตรงตKอผู$ปWวย
ฉุกเฉิน รวมท้ังการปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีต$องกระทําตามคําสั่งการแพทย ด$วย แม$ไมKรวมถึงการกระทําใดอันเปNนการ
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ปฐมพยาบาล ท้ังนี้การปฏิบัติการแพทย จะดําเนินการโดยผู$ปฏิบัติการท่ีเปNนผู$ชKวยเวชกรรม หรือผู$ประกอบวิชาชีพ
ภายใต$คําสั่งการแพทย หรือการอํานวยการทางการแพทย ฉุกเฉิน  

จากประกาศดังกลKาวเพ่ือให$การดําเนินการตามอํานาจหน$าท่ี ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข$อจํากัดใน 
การปฏิบัติการแพทย ของผู$ชKวยเวชกรรมตามคําสั่งการแพทย หรือการอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปNนไปตามท่ี 
ประกาศกําหนดให$สามารถขับเคลื่อนได$อยKางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปNนท่ีจะต$องพัฒนาแนวทางปฏิบัติตาม
คําสั่งการแพทย และการอํานวยการตKอไป และสืบเนื่องจากเกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเพ่ือ
วุฒิบัตรแสดงความรู$ความชานาญใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๙ ได$
กําหนดให$สถาบันฝ�กอบรมต$องจัดให$ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมได$รับการฝ�กอบรมและการประเมินผลตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  โดยจัดการฝ�กอบรมให$มีความรู$ เจตคติ ทักษะในการ
ประกอบเวชกรรมฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การรับแจ$งและสั่งการปฏิบัติการแพทย  รวมท้ังการลําลียงผู$ปWวยและการ
สKงตKอระหวKางสถานพยาบาล ตลอดจนรKวมบริหารจัดการและปฏิบัติงานรKวมกับหนKวยปฏิบัติการในระดับตKางๆ  

๑.๕ กําหนดเป�ดฝ#กอบรม  

เป�ดวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปNนต$นไป  

๑.๖ อาจารย�  

อาจารย�สถาบันฝ#กอบรม “หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน” มีอาจารย แพทย  ซ่ึง
ได$รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรความรู$ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน หรือ
ได$รับประกาศนียบัตรแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินจากทางวิทยาลัยเวชศาสตร ฉุกเฉิน ไมKน$อยกวKา ๒ คน โดย
แตKละคนมีเวลาปฏิบัติงานในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมท้ังการปฏิบัติการฉุกเฉินนอก 
โรงพยาบาลไมKน$อยกวKา ๘ ชั่วโมงตKอสัปดาห  และเม่ือรวมกันแล$วไมKน$อยกวKา ๔๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห   

๑.๗ จํานวนผู%เข%ารับการฝ#กอบรม (ศักยภาพการฝ#กอบรม)  

หนKวยปฏิบัติการโรงพยาบาลขอนแกKนผKานการรับรองเปNนสถานท่ีฝ�กอบรมต$องเปNนสถานพยาบาลท่ี
ให$บริการปฏิบัติการฉุกเฉินข้ันสูงนอกโรงพยาบาล อันประกอบไปด$วยการประเมินการจัดการ การประสานงาน การ
ควบคุมดูแลการ ติดตKอสื่อสาร การลําเลียงการขนสKง การตรวจวินิจฉัย และการบําบัดรักษาพยาบาลผู$ปWวยฉุกเฉิน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยกําหนดให$รับผู$เข$ารับการฝ�กอบรมได$ในสัดสKวนรุKนละไมKเกิน ๒ คน ตKอจํานวนอาจารย   

แพทย ผู$ให$การอบรมการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินเต็มเวลา ๑ คนหรือเทียบเทKา (๔๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห ) และ
มีการ สั่งการและควบคุมการปฏิบัติการฉุกเฉินรวมท้ังการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลรวมไมKน$อยกวKาปaละ 
๕๐๐ ครั้ง  

๑.๘ คุณสมบัติของผู%เข%ารับการอบรม  

ผู$เข$ารับรับการฝ�กอบรมต$องได$รับปริญญาแพทยศาสตร บัณฑิตและได$รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรม และมีคุณสมบัติอยKางหนึ่งอยKางใด ดังตKอไปนี้  
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เปNนผู$ปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉินหรือปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติสาขาเวช
ศาสตร ฉุกเฉิน มาแล$วเปNนเวลาไมKน$อยกวKา ๑ ปa  

๑.๙ ระยะเวลาการฝ#กอบรม 

การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนย�ปฏิบัติการแพทย�ฉุกเฉิน การฝ�กปฏิบัติไมKน$อยกวKา ๔ สัปดาห  และไมKเกิน ๘ สัปดาห   

เม่ือสิ้นสุดการอบรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู$เข$าอบรมต$องมีความรู$ 
เจตคติ ทักษะในการประกอบเวชกรรมฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การรับแจ$งและสั่งการปฏิบัติการแพทย  รวมท้ังการ 
ลําเลียงผู$ปWวยและการสKงตKอระหวKางสถานพยาบาล ตลอดจนรKวมบริหารจัดการและปฏิบัติงานรKวมกับหนKวย 
ปฏิบัติการในระดับตKางๆ นอกจากนี้ยังสามารถให$การอํานวยการตรง ณ จุดเกิดเหตุ (On-scene Medical 
Direction) แกKผู$ชKวยเวชกรรมท่ีปฏิบัติหน$าท่ีดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได$  

๑.๑๐ เป�าหมายและวัตถุประสงค�  

๑.๑๐.๑ เป�าหมายและวัตถุประสงค�ท่ัวไป  

๑. มีความรู$ความเข$าใจในหลักการพ้ืนฐานของระบบการแพทย ฉุกเฉิน  

๒. เรียนรู$โครงสร$าง รูปแบบ และการจัดองค กรของระบบการแพทย ฉุกเฉิน (Components and designs of 
EMS systems)  

๓. เรียนรู$อํานาจหน$าท่ี ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข$อจํากัดในการปฏิบัติการแพทย ของผู$ชKวยเวชกรรมใน 
ระดับตKางๆ (EMS Personnel Scope of Practices)  

๔. มีความรู$ความเข$าใจในมาตรฐานของหนKวยปฏิบัติการแพทย และชุดปฏิบัติการแพทย ในระดับตKางๆ  

๕. เรียนรู$หลักการและเสริมสร$างทักษะการพบเหตุและการแจ$งเหตุให$แกKอาสาสมัครหรือประชาชนท่ัวไป 
(Detection and Reporting)  

๖. เรียนรู$หลักการคัดแยกและการออกรหัสความรุนแรงของผู$ปWวยฉุกเฉิน(Incident Dispatch Code : IDC)  

๗. มีความเข$าใจในกฎเกณฑ  ข$อบังคับ และมาตรฐานในการออกปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(Response)  

๘. มีความรู$ ทักษะ และความชํานาญด$านการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (On-scene Care)  

๙. เรียนรู$หลักมาตรฐานการลําเลียงและเคลื่อนย$ายผู$บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ (Pre-hospital Lifting and 
Moving Technique)  

๑๐. มีความรู$และทักษะด$านการดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินระหวKางนําสKง (Care in Transit)  
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๑๑. มีความเข$าใจถึงหลักการและความเหมาะสมในการพิจารณาสถานพยาบาลปลายทาง (Transfer to the 
definitive care)  

๑๒. มีความรู$และทักษะในการประสานงาน สKงตKอข$อมูลผู$ปWวยฉุกเฉินระหวKางชุดปฏิบัติการและหนKวย 
ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการและศูนย สั่งการ หรือ สถานพยาบาลปลายทาง (EMS Communications)  

๑๓. เรียนรู$หลักพ้ืนฐานการจัดการอุบัติภัยหมูK ตลอดจนการปjองกันและบรรเทาสาธารณภัย (Mass Casualty 
and Disaster Management)  

๑๔. เรียนรู$กฏหมายท่ีเก่ียวข$องกับระบบการแพทย ฉุกเฉิน  

๑.๑๐.๒ เป�าหมายเฉพาะ  

 

๑.๑๑ เนื้อหาสังเขปของการฝ#กอบรม 
(๑) EMS Fundamentals and Standards  

ก. Development of EMS (International and Thai EMS)  
ข. Principles of EMS system design 
ค. Thai EMS operation standards 
ง. Pre-hospital dispatch protocol and triage 
จ. EMS personnel scope of practices 
ฉ. EMS Communications 
ช. EMS vehicle and equipment 
ซ. Interfacility Transportation 
ฌ. EMS Safety and Injury Prevention (including infectious control)  
ญ. Legal Issues in EMS  
(๒) Clinical Aspects of EMS 
ก. Pre-hospital Airway Management 
ข. Updated AHA/ESC OHCA algorithms 
ค. Updated PHTLS and Trauma Management 
ง. Common Medical Problems in Pre-hospital setting  

๑. Respiratory Emergencies  
๒. Cardiovascular Emergencies  
๓. Neurologic Emergencies  
๔. Diabetic Emergencies  
๕. Poisoning/Toxicological Emergencies  

จ. Ethical Challenges and End of Life Issues including DNR & TOR protocols 
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(๓) Special Operations 

ก. Mass Casualty Management & Disaster Preparedness (Updated in BDLS & ADLS)   
ข. Mass Gathering  
ค. Hazardous Materials (Updated in AHLS)  
ง. Weapons of Mass Destructions     Chemical/Biological/Nuclear/Explosive (CBRNE) - optional  
จ. Aeromedical Transport and Flight Physiology - optional 
ฉ. Maritime and Aquatic Advanced Life Support (MALS) - optional  

๑.๑๒ วิธีการฝ#กอบรม  

จัดให$ผู$เข$าฝ�กอบรมเข$ารKวมอบรมภาคบรรยายท่ีทางวิทยาลัยจัดข้ึน และต$องให$ผู$เข$าฝ�กอบรมปฏิบัติงาน ณ 
ศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉิน โดย มีระยะเวลาการฝ�กอบรม/ปฏิบัติงานตามข$อ ๑.๙ ดังตKอไปนี้  

ก. จัดให$ผู$เข$าฝ�กอบรมฝ�กปฏิบัติกับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Team) เพ่ือ
ศึกษาและเพ่ิมพูนทักษะการดูแลรักษาผู$ปWวยนอกโรงพยาบาลผKานการอํานวยการตรง ณ จุดเกิดเหตุ (On- scene 
Medical Control) ภายใต$ข$อจํากัดทางด$านเวลา สถานท่ี อุปกรณ  และเวชภัณฑ   

ข. จัดให$ผู$เข$าฝ�กอบรมนําเสนอและอภิปรายการดูแลรักษาผู$ปWวยนอกโรงพยาบาลกับอาจารย ประจําศูนย 
ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉิน (Case review)  

ค. จัดให$ผู$เข$าฝ�กอบรมนําเสนอและอภิปรายการดูแลรักษาผู$ปWวยนอกโรงพยาบาลและการสKงตKอไปท่ี 
โรงพยาบาลรวมถึงผลการรักษาในโรงพยาบาลของผู$ปWวยรายท่ีนKาสนใจกับอาจารย ประจําศูนย ปฏิบัติการ ฉุกเฉิน 
(Interesting case)  

ง. จัดให$ผู$เข$าฝ�กอบรมหาหัวข$อและข$อมูลท่ีทันสมัยและเก่ียวกับระบบการแพทย ฉุกเฉิน1เรื่อง(EMS Topic 
Review) โดยนําเสนอและอภิปรายกับอาจารย แพทย ประจําศูนย ปฏิบัติการฉุกเฉิน  

จ. จัดให$ผู$เข$าอบรมเข$ารKวมกิจกรรมวิชาการท่ีทางศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินกําหนดข้ึน เพ่ือให$มีการ
เรียนรู$ ครอบคลุมเกณฑ หลักสูตรฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$าน  

ฉ. จัดให$ผู$เข$าอบรมนําเสนอวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีเก่ียวข$องกับระบบการแพทย ฉุกเฉิน  

๑.๑๓ การประเมินผลผู%เข%ารับการฝ#กอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรแพทย�อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน  

การประเมินผลเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรแพทย สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินต$องได$รับการประเมิน “ผKาน” ด$าน
ความรู$และเจตคติตามหัวข$อตKอไปนี้  

(๑) ประสบการณ การออกปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินระดับสูงอยKางน$อย ๑๐ เหตุ และมีการอภิปรายสรุป 
ประเด็นการเรียนรู$กับอาจารย แพทย  (Case review) โดยจะมีการบันทึกการออกเหตุผKานแบบบันทึกของทาง 
วิทยาลัย (Log book)  
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(๒) เวลาปฏิบัติงาน ณ ศูนย ปฏิบัติการฉุกเฉิน อยKางน$อย ๔๐ ชั่วโมง แตKไมKเกิน ๖๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห   

(๓) ใบประเมินการนําเสนอและอภิปรายการดูแลรักษาผู$ปWวยนอกโรงพยาบาลและการสKงตKอไปท่ี
โรงพยาบาลรวมถึงผลการรักษาในโรงพยาบาลของผู$ปWวยรายท่ีนKาสนใจกับอาจารย ประจําศูนย ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(Interesting case)  

(๔) ใบประเมินการนําเสนอและอภิปรายหัวข$อท่ีเก่ียวกับระบบการแพทย ฉุกเฉิน ๑ เรื่อง (EMS Topic 
Review)  

(๕) ใบประเมินการนําเสนอวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีเก่ียวกับการดูแลผู$ปWวยนอกโรงพยาบาล  

โดยการประเมินผลจะประเมินตามแบบประเมินท่ีวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินกําหนด โดยผล “ผKาน” คือมีการ
เข$ารKวมการอบรมภาคบรรยายท่ีทางวิทยาลัยจัดข้ึน มีการฝ�กปฏิบัติทุกกิจกรรมข$างต$นโดยมีคะแนนมากกวKาร$อยละ 
๖๐ และมีคะแนนเจตคติมากกวKาร$อยละ ๗๕  

๑.๑๔ การประกันคุณภาพการฝ#กอบรม  

มีการประกันคุณภาพการฝ�กอบรมตามระบบ กลไก และเกณฑ ท่ีวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินกําหนด รวมท้ังผKาน
การประเมินความพร$อมในการเปNนสถาบันฝ�กอบรม และสถาบันฝ�กอบรมต$องจัดให$มีการประกันคุณภาพการ
ฝ�กอบรมอยKางตKอเนื่อง ดังนี้  

ก. การประกันคุณภาพการฝ#กอบรมภายใน: มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพฝ�กอบรมภายในอยKางตKอเนื่อง  

ข. การประกันคุณภาพการฝ#กอบรมภายนอก: ได$รับการประเมินคุณภาพจากวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉิน ตาม
หลักเกณฑ ท่ีวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินกําหนดอยKางน$อยทุกห$าปa  

๑.๑๕ การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝ#กอบรม  

กําหนดให$มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรม รวมท้ังแจ$งผลการทบทวนและพัฒนาให$วิทยาลัย 
แพทย ฉุกเฉินรับทราบเปNนระยะๆ หรืออยKางน$อยทุกห$าปa  

๒. เกณฑ�สถาบันฝ#กอบรม  

กําหนดให$สถาบันฝ�กอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ต$องมี 
ลักษณะตามเกณฑ ท่ัวไปและเกณฑ เฉพาะ ตลอดจนระบุสถานภาพสถาบันฝ�กอบรม ดังตKอไปนี้  

 

๒.๑ เกณฑ�ท่ัวไปสําหรับสถาบันฝ#กอบรม  

๒.๑.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนย�ปฏิบัติการแพทย�ฉุกเฉิน  
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ลักษณะท่ัวไปเปNนสถานพยาบาลท่ีให$บริการปฏิบัติการฉุกเฉินข้ันสูงนอกโรงพยาบาล อันประกอบไปด$วย 
การประเมินการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแลการติดตKอสื่อสาร การลําเลียงการขนสKง การตรวจ วินิจฉัย 
และการบําบัดรักษาพยาบาลผู$ปWวยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยอยูKภายใต$การอํานวยการของแพทย  อํานวยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีได$การรับรองจากทางวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉิน  

๒.๒ เกณฑ�เฉพาะสําหรับสถาบันฝ#กอบรม  

(๑) มีอาจารย แพทย ซ่ึงเปNนผู$ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีได$รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความ 
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน หรือได$รับประกาศนียบัตรแพทย อํานวยการ 
ปฏิบัติการฉุกเฉินจากทางวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย ไมKน$อยกวKา ๒ คน โดยแตKละคนมีเวลาปฏิบัติงาน
ในการอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมท้ังการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ไมKน$อยกวKา ๘ ชั่วโมงตKอสัปดาห  
โดยรวมกันแล$วไมKน$อยกวKา ๔๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห   

(๒) มีการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลข้ันสูง รวมไมKน$อยกวKาปaละ ๕๐๐ ราย  

๓. การขออนุมัติเปxนสถาบันฝ#กอบรม  

โรงพยาบาลขอนแกKน ได$ดําเนินการจัดทําข$อมูลตามหลักสูตรวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินพิจารณารับรองการ
ฝ�กอบรมและกําหนดศักยภาพของการฝ�กอบรมตามหลักสูตรหลัก  

๔. การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝ#กอบรม  

มีการติดตามกํากับดูแลการฝ�กอบรมท่ีจากวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินเปNนระยะๆ โดยดําเนินการพร$อมกับการ
ติดตามกํากับดูแลสถาบันฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านตามแนวทางท่ีแพทยสภากําหนด  

๕. ตาราง/เอกสารประกอบ  

(๑) กฏหมายวKาด$วยการแพทย ฉุกเฉินและเอกสารตKางๆท่ีเก่ียวข$อง  

( ๒ ) Brennan JA, Krohmer JR, editors. Principles of EMS Systems, 3rd Ed. American College of 
Emergency Physicians, 2005.  

(๓) Guide for Preparing Medical directors. National Association of EMS Physicians, American 
College of Emergency Physicians.  

(๔) Tintinalli J, Cameron P, Holliman J, editors. EMS: A Practical Global Guidebook. International 
Federation for Emergency Medicine, 2010.  

(๕) สุรจิต สุนทรธรรม, กิตติพงษ  พนมยงค , โชคชัย ขวัญพิจิต, พิพัฒน  ทองผดุงโรจน , วชิัย เอกพลากร, วิโรจน  ต้ัง
เจริญเสถียร, สมชายกาญจนสุต, สมเดชฐิตวัฒนสกุล, สันต ชัย เตชะโสภณมณี และอดศักด์ิ ผลิตผลการ พิมพ . 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบเวชบริการฉุกเฉินในประเทศไทย. มูลนิธิอานันทมหิดล, ๒๕๔๒  
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(๖) Cone DC, Brice JH, Delbridge TR, Myers JB, editors. Emergency Medical Services Clinical 

Practice and Systems Oversight, 2nd Ed. National Association of Emergency Medical Services 
Physician, 2015.  

 

เกณฑ�หลักสูตรฝ#กอบรมแพทย� เพ่ือประกาศนียบัตรแพทย�อานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (Medical director) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑. เกณฑ�หลักสูตรการฝ#กอบรม  

๑.๑ ช่ือหลักสูตร  

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน  

(ภาษาอังกฤษ) Training in Emergency Medical Services Medical Director  

๑.๒ ช่ือวุฒิบัตร  

(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน  

(ภาษาอังกฤษ) Certification of Emergency Medical Services Medical Director  

๑.๓ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  

๑.๓.๑ การฝ#กอบรม ดําเนินการโดยสถาบันฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน 

๑.๓.๒ การรับรอง วิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินแหKงประเทศไทย (วฉท.)  

๑.๔ หลักการและเหตุผลของเกณฑ�หลักสูตร  

การดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพสามารถในการลดอัตราการเสียชีวิตและลดทุพล
ภาพของผู$ปWวยได$ ดังนั้นการปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพจึงเปNนสิ่งสําคัญ ปgจจุบันการปฏิบัติ
การแพทย ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลในประเทศไทยสKวนใหญKดําเนินการโดยผู$ชKวยเวชกรรม ซ่ึงตามประกาศ
คณะกรรมการการแพทย ฉุกเฉิน เรื่องอํานาจหน$าท่ี ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข$อจํากัดในการปฏิบัติ การแพทย 
ของผู$ชKวยเวชกรรมตามคําสั่งการแพทย หรือการอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุวKา ผู$ชKวยเวชกรรมจะปฏิบัติการแพทย 
ได$นั้น ต$องปฏิบัติผKานการอํานวยการของแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินท้ังการอํานวยการท่ัวไปและ การ
อํานวยการตรง แตKในปgจจุบันประเทศไทยยังขาดหลักสูตรอบรมแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีได$มาตรฐาน  

ด$วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินในฐานะองค กรวิชาชีพท่ีดูแลด$านเวชกรรมฉุกเฉิน ได$พัฒนาหลักสูตร 
แพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินข้ึนเพ่ือฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเวชศาสตร ฉุกเฉิน วุฒิแพทย ฉุกเฉิน และแพทย 
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ผู$สนใจ ให$มีความรู$ความชํานาญในระบบการแพทย ฉุกเฉิน รวมถึงสามารถอํานวยการปฏิบัติการแพทย  ฉุกเฉินได$
อยKางมีประสิทธิภาพ  

๑.๕ กําหนดเป�ดฝ#กอบรม  

เป�ดวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปNนต$นไป  

๑.๖ อาจารย�  

หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน การฝ�กปฏิบัติ ณ ศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉิน  

๑.๖.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนย�ปฏิบัติการแพทย�ฉุกเฉิน  

มีผู$ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีได$รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน หรือได$รับประกาศนียบัตรแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินจากทาง
วิทยาลัยเวชศาสตร ฉุกเฉิน ไมKน$อยกวKา ๒ คน โดยแตKละคนมีเวลาปฏิบัติงานในการอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
รวมท้ังการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ไมKน$อยกวKา ๘ ชั่วโมงตKอสัปดาห  โดยรวมกันแล$วไมKน$อยกวKา ๔๐ 
ชั่วโมงตKอสัปดาห   

๑.๗ จํานวนผู%เข%ารับการฝ#กอบรม (ศักยภาพการฝ#กอบรม)  

การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนย�ปฏิบัติการแพทย�ฉุกเฉิน รับผู$เข$ารับการฝ�กอบรมได$ในสัดสKวนรุKนละไมKเกิน ๒ คน 
ตKอจํานวนอาจารย แพทย ผู$ให$การอบรมการอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินเต็มเวลาหรือเทียบเทKา (๔๐ ชั่วโมงตKอ
สัปดาห ) ๑ คน และมีการอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมท้ังการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล รวมไมKน$อย
กวKาปaละ ๕๐๐ ครั้ง  

๑.๘ คุณสมบัติของผู%เข%ารับการอบรม  

ผู$เข$ารับการฝ�กอบรมต$องเปNนแพทย ผู$ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร/ หนังสืออนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร  
ฉุกเฉิน และผKานหลักสูตรแพทย สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน  

๑.๙ ระยะเวลาการฝ#กอบรม 

การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนย�ปฏิบัติการแพทย�ฉุกเฉิน การฝ�กปฏิบัติไมKน$อยกวKา ๔ สัปดาห  โดยต$องฝ�ก  
ปฏิบัติท่ีศูนย สั่งการปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินอยKางน$อย ๘ ชั่วโมง 

 
๑.๑๐ เป�าหมายและวัตถุประสงค�  

๑.๑๐.๑ เป�าหมายและวัตถุประสงค�ท่ัวไป  
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เม่ือสิ้นสุดการอบรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู$เข$าอบรมต$องมี
ความรู$ ความสามารถ เจตคติท่ีดี ตKอการบริบาลผู$ปWวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และสามารถให$การอํานวยการตรง 
และการอํานวยการท่ัวไปแกKผู$ชKวยเวชกรรมท่ีปฏิบัติหน$าท่ีดูแลผู$ปWวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได$  

๑.๑๐.๒ เป�าหมายเฉพาะ  

(๑) เรียนรู$โครงสร$างการจัดองค กรของระบบการแพทย ฉุกเฉิน  

(๒) เรียนรู$ข$อกําหนดการศึกษาและฝ�กอบรม รวมท้ังทักษะการปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินของผู$ปฏิบัติ
การแพทย ฉุกเฉินประเภทและระดับตKางๆ  

(๓) เรียนรู$หลักการคัดแยก การบริบาลและการนําสKงผู$ปWวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลท่ีมีทรัพยากร และอยูKใน
สิ่งแวดล$อมท่ีจํากัด ตามหลักฐานงานวิจัยท่ีเปNนปgจจุบัน  

(๔) เรียนหลักการของระบบปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉิน  

(๕) เรียนรู$หลักการอํานวยการระบบปฏิบัติการฉุกเฉินท้ังการอํานวยการตรงและการอํานวยการท่ัวไป  

(๖) เรียนรู$หลักการรับแจ$งและจKายงานของระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ศูนย สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน  

(๗) เรียนรู$หลักการพ้ืนฐานในการวิจัยทางการแพทย ฉุกเฉิน  

(๘) เรียนรู$หลักการกฏหมายท่ีเก่ียวข$องกับระบบการแพทย ฉุกเฉิน  

(๙) เรียนรู$หลักการพ้ืนฐานของภาวะผู$นําและการบริหารจัดการ  

(๑๐) มีความเข$าใจแผนงานพัฒนาคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง และการประยุกต ใช$ใน 

      การปฏิบัติการฉุกเฉิน  

(๑๑) มีความเข$าใจในหน$าท่ีเวชกรรมฉุกเฉินในสถาบันและความเก่ียวเนื่องกับแผนกตKางๆ  

(๑๒) มีความเข$าใจในหน$าท่ีขององค กรรับรองคุณภาพและความเก่ียวเนื่องกับงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน  

(๑๓) มีความเข$าใจในสิทธิและหน$าท่ีของเขตพ้ืนท่ี ท$องถ่ิน ชุมชน และประชาชนท่ีเก่ียวกับ 

       การแพทย ฉุกเฉิน  

๑.๑๑ เนื้อหาสังเขปของการฝ#กอบรม 
๑.๑๑.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนย�ปฏิบัติการแพทย�ฉุกเฉิน  

(๑) Foundation of EMS system  
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ก. Principle of EMS systems design 
ข. International EMS development 
ค. Structures of different national EMS systems  
ง. EMS dispatch system 
จ. EMS personnel 
ฉ. Legislation and regulation of Thai EMS system  
ช. Principle of finance in EMS systems 
ซ. EMS research  

(๒) Clinical leadership and oversight in EMS systems  

ก. Medical oversight of EMS systems  
ข. Online medical direction  
ค. Pre-arrival instruction 
ง. EMS clinical care protocols  
จ. Mass gathering  
ฉ. Leadership and team buildings 
ช. Safety and risk management 
ซ. Quality management in EMS agency 
ฌ. Quality management in EMS dispatch system  
ญ. Disaster and mass casualty management  

(๓) Human resource in EMS systems  

ก. EMS provider education 
ข. EMS provider wellness 
ค. Occupational injury prevention and management 
ง. Prevention and intervention for psychologically stressful events  

๑.๑๒ วิธีการฝ#กอบรม  

เพ่ือให$บรรลุวัตถุประสงค ท่ีกําหนด โรงพยาบาลขอนแกKนจัดประสบการณ การเรียนรู$ โดยมีระยะเวลาการ
ฝ�กอบรม/ปฏิบัติงานตามข$อ ๑.๙ ดังตKอไปนี้  

๑.๑๒.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนย�ปฏิบัติการแพทย�ฉุกเฉิน  

(๑) จัดให$ผู$เข$าอบรมศึกษาการรับแจ$งและจKายงานการปฏิบัติงานฉุกเฉิน ณ ศูนย สั่งการปฏิบัติการแพทย  
ฉุกเฉิน ภายใต$การดูแลของอาจารย แพทย ประจําศูนย สั่งการปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินนั้นๆ  
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(๒) จัดให$ผู$เข$าอบรมฝ�กการให$คําแนะนากKอนการชKวยเหลือมาถึง การให$การอํานวยการตรงภายใต$การดูแล
ของอาจารย แพทย ประจําศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินนั้นๆ ท้ังในหนKวยปฏิบัติการอํานวยการหรือในรูปแบบ 
สถานการณ จําลอง  

(๓) จัดให$ผู$เข$าอบรมฝ�กสอนบุคลากรการแพทย ฉุกเฉินระดับตKางๆ ณ ศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉิน ภายใต$ 
การดูแลของอาจารย แพทย ประจาศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินนั้นๆ  

(๔) จัดให$ผู$เข$าอบรมฝ�กการดูแลงานคุณภาพ ความปลอดภัยหรือความเสี่ยงของการปฏิบัติการการแพทย  
ฉุกเฉิน ผKานการประเมินการบันทึกข$อมูลของทีมปฏิบัติการ และนําเสนอให$กับทีมปฏิบัติการภายใต$การควบคุมดูแล
ของอาจารย แพทย ประจาศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินนั้นๆ  

(๕) จัดให$ผู$เข$าอบรมฝ�กการอํานวยการท่ัวไป โดยฝ�กปฏิบัติการออกเอกสารด$วยวิธีการท่ีกําหนดไว$ลKวงหน$า 
(Off-line Medical Direction) เพ่ือเปNนคําสั่งประจํา ข้ันตอนวิธีหรือเกณฑ วิธีปฏิบัติการฉุกเฉินให$ผู$ชKวยเวชกรรม
ดําเนินการหรือปฏิบัติตามตKอไป ภายใต$การควบคุมดูแลของอาจารย แพทย ประจําศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินนั้นๆ  

(๖) จัดให$ผู$เข$าอบรมเข$ารKวมกิจกรรมวิชาการท่ีทางศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินกาหนดข้ึน เพ่ือให$มีการ
เรียนรู$ครอบคลุมเนื้อหาตามข$อ ๑.๑๑.๑  

๑.๑๓ การประเมินผลผู%เข%ารับการฝ#กอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรแพทย�อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน  

การประเมินผลเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินต$องได$รับการประเมิน “ผKาน” ของท้ัง
การฝ�กปฏิบัติ ณ ศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉิน  

๑.๑๓.๑ การประเมินผลการฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนย�ปฏิบัติการแพทย�ฉุกเฉิน  

อาจารย แพทย  ณ ศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉิน ทําหน$าท่ีประเมินการปฏิบัติงานของผู$เข$าอบรมด$าน ความรู$
และเจตคติตามหัวข$อตKอไปนี้  

(๑) ประสบการณ การศึกษาการรับแจ$งเหตุและจKายงาน ณ ศูนย สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน อยKางน$อย ๘ 
ชั่วโมง ซ่ึงมีการอภิปรายสรุปประเด็นการเรียนรู$กับอาจารย แพทย   

(๒) การอํานวยการตรง หรือการให$คําแนะนํากKอนมาถึงโรงพยาบาลในสถานการณ จําลอง  

(๓) เวลาปฏิบัติงาน ณ ศูนย ปฏิบัติการฉุกเฉิน อยKางน$อย ๔๐ ชั่วโมง แตKไมKเกิน ๖๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห   

(๔) ใบประเมินการสอนบุคลากรการแพทย ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ซ่ึงแสดงถึงความรู$ความเข$าใจการ
ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และระดับความสามารถของบุคลากรการแพทย ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล  

(๕) ใบประเมินการทํางาน คุณภาพ ความปลอดภัยหรือความเสี่ยงของการปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉิน  



เกณฑ หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลขอนแกKน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

170 

 

(๕) รKางเอกสารด$วยวิธีการท่ีกําหนดไว$ลKวงหน$า (Off-line Medical Direction) ท่ีผKานการรับรองจาก
อาจารย แพทย  ณ ศูนย ปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินนั้นๆ  

โดยการประเมินผลจะประเมินตามแบบประเมินท่ีวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินกาหนด โดยผล “ผKาน” คือมีการ 
ฝ�กปฏิบัติทุกกิจกรรมข$างต$น มีคะแนนความรู$มากกวKาร$อยละ ๖๐ และมีเจตคติตามเกณฑ ของวิทยาลัยแพทย  
ฉุกเฉินทุกข$อ  

๑.๑๔ การประกันคุณภาพการฝ#กอบรม  

โรงพยาบาลขอนแกKนจัดให$มีการประกันคุณภาพการฝ�กอบรมตามระบบ กลไก และเกณฑ ท่ีวิทยาลัยแพทย 
ฉุกเฉินกําหนด รวมท้ังผKานการประเมินความพร$อมในการเปNนสถาบันฝ�กอบรม และสถาบันฝ�กอบรมต$องจัดให$มีการ
ประกันคุณภาพการฝ�กอบรมอยKางตKอเนื่อง ดังนี้  

ก. การประกันคุณภาพการฝ#กอบรมภายใน: จัดให$มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพฝ�กอบรมภายใน
อยKางตKอเนื่อง  

ข. การประกันคุณภาพการฝ#กอบรมภายนอก: ได$รับการประเมินคุณภาพจากวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉิน ตาม
หลักเกณฑ ท่ีวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินกําหนดอยKางน$อยทุกห$าปa  

๑.๑๕ การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝ#กอบรม  

กําหนดให$มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรม รวมท้ังแจ$งผลการทบทวนและพัฒนาให$วิทยาลัย
แพทย ฉุกเฉินรับทราบเปNนระยะๆ หรืออยKางน$อยทุกห$าปa  

๒. เกณฑ�สถาบันฝ#กอบรม  

โรงพยาบาลขอนแกKนมีลักษณะตามเกณฑ ท่ัวไปและเกณฑ เฉพาะ ตลอดจนระบุสถานภาพสถาบันฝ�กอบรม 
ดังตKอไปนี้  

๒.๑ เกณฑ�ท่ัวไปสาหรับสถาบันฝ#กอบรม  

๒.๑.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนย�ปฏิบัติการแพทย�ฉุกเฉิน  

ลักษณะท่ัวไปเปNนสถานพยาบาลท่ีให$บริการปฏิบัติการฉุกเฉินข้ันสูงนอกโรงพยาบาล อันประกอบไปด$วย 
การประเมินการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแลการติดตKอสื่อสาร การลําเลียงการขนสKง การตรวจ วินิจฉัย 
และการบําบัดรักษาพยาบาลผู$ปWวยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงมีแพทย ให$การอํานวยการตรงตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
โดยอยูKภายใต$การอํานวยการของแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีได$การรับรองจากทางวิทยาลัย แพทย ฉุกเฉิน  

๒.๒ เกณฑ�เฉพาะสาหรับสถาบันฝ#กอบรม 
๒.๒.๑ การฝ#กปฏิบัติ ณ ศูนย�ปฏิบัติการแพทย�ฉุกเฉิน  
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(๑) มีอาจารย แพทย ซ่ึงเปNนผู$ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีได$รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู$ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน หรือได$รับประกาศนียบัตรแพทย อํานวยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินจากทางวิทยาลัยเวชศาสตร ฉุกเฉิน ไมKน$อยกวKา ๒ คน โดยแตKละคนมีเวลาปฏิบัติงาน ในการ
อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมท้ังการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ไมKน$อยกวKา ๘ ชั่วโมงตKอสัปดาห  
โดยรวมกันแล$วไมKน$อยกวKา ๔๐ ชั่วโมงตKอสัปดาห   

(๒) มีการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลข้ันสูง รวมไมKน$อยกวKาปaละ ๕๐๐ ราย  

๓. การขออนุมัติเปxนสถาบันฝ#กอบรม  

โรงพยาบาลขอนแกKนได$ดําเนินการจัดทําข$อมูลตามหลักสูตรหลักนี้เสนอวิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินพิจารณา
รับรองการฝ�กอบรมและกําหนดศักยภาพของการฝ�กอบรมตามหลักสูตรหลัก  

๔. การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝ#กอบรม  

วิทยาลัยแพทย ฉุกเฉินต$องจัดให$มีการติดตามกากับดูแลการฝ�กอบรมท่ีได$รับอนุมัติให$เป�ดการฝ�กอบรมเปNน 
ระยะๆ โดยดําเนินการพร$อมกับการติดตามกํากับดูแลสถาบันฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านตามแนวทางท่ีแพทยสภา
กําหนด  

๕. ตาราง/ เอกสารประกอบ  

(๑) กฏหมายวKาด$วยการแพทย ฉุกเฉินและเอกสารตKางๆท่ีเก่ียวข$อง  

( ๒ ) Brennan JA, Krohmer JR, editors. Principles of EMS Systems, 3rd Ed. American College of 
Emergency Physicians, 2005.  

(๓) Guide for Preparing Medical directors. National Association of EMS Physicians, American 
College of Emergency Physicians.  

(๔) Tintinalli J, Cameron P, Holliman J, editors. EMS: A Practical Global Guidebook. International 
Federation for Emergency Medicine, 2010.  

(๕) สุรจิต สุนทรธรรม, กิตติพงษ  พนมยงค , โชคชัย ขวัญพิจิต, พิพัฒน  ทองผดุงโรจน , วชิัย เอกพลากร, วิโรจน  ต้ัง
เจริญเสถียร, สมชายกาญจนสุต, สมเดชฐิตวัฒนสกุล, สันต ชัย เตชะโสภณมณี และอดศักด์ิ ผลิตผลการ พิมพ . 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบเวชบริการฉุกเฉินในประเทศไทย. มูลนิธิอานันทมหิดล, ๒๕๔๒  

(๖) Cone DC, Brice JH, Delbridge TR, Myers JB, editors. Emergency Medical Services Clinical 

Practice and Systems Oversight, 2nd Ed. National Association of Emergency Medical Services 
Physician, 2015.  
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๖. บทเฉพาะกาล  

ให$แพทย ผู$ได$รับประกาศนียบัตรการบริบาลกKอนถึงโรงพยาบาลในการฝ�กอบรมระหวKางประเทศ 
(International Training Program on Prehospital Care) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรอ่ืนท่ีวิทยาลัยแพทย 
ฉุกเฉินพิจารณาแล$วเห็นชอบให$เทียบเทKาหลักสูตรนี้ หรือเคยเปNนวิทยากรในหลักสูตรดังกลKาว หรือปฏิบัติหน$าท่ีเปNน
แพทย อํานวยการปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินหรือแพทย ผู$ชKวยอํานวยการปฏิบัติการแพทย ฉุกเฉินเปNนเวลาไมKน$อยกวKา ๑ 
ปa กKอนวันท่ีหลักสูตรนี้ใช$บังคับ ให$ถือวKาแพทย ผู$นั้นได$รับประกาศนียบัตรแพทย อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินตาม
หลักสูตรนี้แล$ว โดยมีอายุห$าปaนับแตKวันท่ีหลักสูตรนี้ใช$บังคับ  

 

ภาคผนวก ง. 

ข้ันตอนการย่ืนอุทธรณ�ผลการประเมิน 

 

 หากแพทย ประจําบ$านหรือแพทย พ่ีเลี้ยง มีข$อสงสัยหรือไมKเห็นด$วยกับผลการประเมินในระหวKางการ
ฝ�กอบรม สามารถยื่นอุทธรณ ผลการประเมินตKอกลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKนได$โดยมีข้ันตอน
ดังตKอไปนี้ 

๑. เม่ือแพทย ประจําบ$านไมKเห็นด$วยกับผลการประเมินใดๆ มีสิทธิ ยื่นคําร$องหรือขออุทธรณ  โดยกรอก 
แบบฟอร ม คําขออุทธรณ ผลการประเมินยื่นตKอหัวหน$ากลุKมงานเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแกKน
ภายใน ๑ สัปดาห ภายหลังประกาศผล 

๒. คณะกรรมการการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านหรือแพทย พ่ีเลี้ยง สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ขอนแกKน จะทําการประชุมเพ่ือตรวจสอบข$อมูลตามท่ีมีการยื่นอุทธรณ ผลการประเมินและลงมติ  

๓. คณะกรรมการการฝ�กอบรมแพทย ประจําบ$านหรือแพทย พ่ีเลี้ยง สาขาเวชศาสตร ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ขอนแกKนแจ$งผลการลงมติภายใน ๒ สัปดาห  นับแตKวันได$รับคําขอ 

๔. หากแพทย ประจําบ$านหรือแพทย พ่ีเลี้ยงไมKเห็นด$วยกับผลการลงมติ สามารถยื่นคําขอใช$สิทธิบันทึกข$อ
โต$แย$งได$ โดยท้ังนี้การยื่นอุทธรณ ผลการประเมินไมKมีผลตKอการประเมินแพทย ประจําบ$านหรือแพทย พ่ีเลี้ยง
ในครั้งถัดไป 

 


