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๑ 

 

คำนำ 
เวชศาสตร)ฉุกเฉิน เป1นแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที ่ต=องอาศัยความรู=ทางเวชกรรมอยCาง

กว=างขวาง มีการบูรณาการองค)ความรู=เวชวิทยาการสาขาตCางๆ ประกอบกับวิทยาการบริหารจัดการ รวมถึง

ความสามารถในการทำหัตถการตCางๆในการดูแลผู=ปNวยที่มีภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพื่อให=ได=

ประโยชน)สูงสุด ท้ังในสถานการณ)ปกติ และในกรณีสาธารณภัยตCางๆ 

            นอกจากความรู=และทักษะดังกลCาวแล=ว แพทย)ฉุกเฉินควรมีความสามารถด=านอื่นๆที่สำคัญ ได=แกC การ

เรียนรู=อยCางตCอเนื่อง การวิจัยเพื่อสร=างองค)ความรู= การสื่อสารและปฏิสัมพันธ) การทำงานเป1นทีม การบริหาร

จัดการ ความรู=ความเข=าใจในระบบสุขภาพ และกระบวนการคุณภาพตCางๆตลอดจนมีความรับผิดชอบ จริยธรรม 

ทัศนคติและเจตคติท่ีดีตCอผู=ปNวย ผู=รCวมงานและองค)กร นอกจากบทบาทในการดูแลรักษาผู=ปNวยฉุกเฉินแล=ว แพทย)

ฉุกเฉินยังมีบทบาทที่สำคัญตCอระบบบริการสาธารณสุขอีกประการหนึ่ง คือเป1นปากทางที่บุคคลเข=าสูCระบบ

บริการสาธารณสุขอื่นๆได=เหมาะสม ดังนั้นการผลิตแพทย)เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร)ฉุกเฉิน และการธำรงรักษา

ให=แพทย)ฉุกเฉินอยูCในระบบการสาธารณสุขภาครัฐจึงมีความสำคัญอยCางย่ิง  

 
 

                                                                   คณะกรรมการฝ*กอบรมแพทย1ประจำบ5าน  

                                                                   สาขาเวชศาสตร1ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล5า 

                                                                   กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

สารบัญ 

เน้ือหา  หน=า 

๑. ช่ือหลักสูตรและช่ือวุฒิบัตร ๔ 

๒. ช่ือวุฒิบัตร ๔ 

๓. หนCวยงานรับผิดชอบ                ๔ 

๔. พันธกิจของแผนงานฝ̀กอบรม ๔ 

๕. ผลลัพธ)การฝ̀กอบรม ๖ 

๖. กระบวนการฝ̀กอบรม ๘ 

๖.๑ กรอบโครงสร=าง (Educational frameworks) ๘ 

๖.๒  เน้ือหาการฝ̀กอบรม/หลักสูตร      ๘                                                                                                                            

๖.๓ วิธีการให=การฝ̀กอบรม    ๑๒                                                                                          

๖.๔ กิจกรรมแพทย)ประจำบ=าน     ๑๖                                                                                  

๖.๕ ระยะเวลาในการฝ̀กอบรม          ๑๖                                                                            

๖.๖ โครงสร=าง และองค)ประกอบของการฝ̀กอบรม   ๑๗    

๖.๗ การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ๑๙ 

๖.๘ การปฏิบัติงาน ๒๒ 

๖.๙ กิจกรรมวิชาการ ๒๕ 

๗. การวัดและประเมินผล  ๒๖ 

๗.๑ การวัดประเมินผลระหวCางการฝ̀กอบรม            ๒๘  

     ๗.๒ ความสอดคล=องของผลลัพธ)ของการฝ̀กอบรมและวิธีการประเมิน  ๓๒                               

           ๗.๓ การเล่ือนระดับช้ันปz               ๓๔         

           ๗.๔ การสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู=ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    ๓๕                               

สาขา เวชศาสตร)ฉุกเฉิน๘ 

           ๗.๕ การวัดและประเมินผลเพ่ืออนุมัติบัตรฯ ๓๖  

๘. แพทย)ประจำบ=าน  ๓๗ 

๘.๑ คุณสมบัติของผู=เข=ารับการฝ̀กอบรม         ๓๗                 

๘.๒ การคัดเลือกผู=เข=ารับการฝ̀กอบรม        ๓๗                

            ๘.๓ หลักเกณฑ1การตัดสินผู5สมัครเข5ารับการฝ*กอบรมแพทย1ประจำบ5านฯ                           ๓๗                                

๘.๔ คCาตอบแทน    ๓๙                              

            ๘.๕ การโอนย=าย  ๔๐          

            ๘.๖ การลาออกจากการฝ̀กอบรม        ๔๑             

            ๘.๗ บทลงโทษ          ๔๑                 

           ๘.๘ การอุทธรณ)  ๔๓                                             



๓ 

 

๙. อาจารย)ผู=ให=การฝ̀กอบรม            ๔๕  

๙.๑ คุณสมบัติของประธานการฝ̀กอบรม ๔๕ 

๙.๒ คุณสมบัติของอาจารย)ผู=ให=การฝ̀กอบรม ๔๕ 

๙.๓ จำนวนอาจารย)ผู=ให=การฝ̀กอบรม ๔๖ 

๙.๔ นโยบายสรรหาและคัดเลือกอาจารย) ๔๖ 

๙.๕ หน=าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย)ผู=ให=การฝ̀กอบรม ๔๗ 

๙.๖ การประเมินอาจารย)ผู=ให=การฝ̀กอบรม ๔๘ 

๙.๗ การพัฒนาอาจารย)ผู=ให=การฝ̀กอบรม ๔๙ 

๙.๘ หน=าท่ีอาจารย)ท่ีปรึกษา ๔๙  

๑๐. ทรัพยากรทางการศึกษา  ๕๐ 

๑๑. การประเมินแผนการฝ̀กอบรม  ๕๑ 

๑๒. การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝ̀กอบรม  ๕๒ 

๑๓. ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการ  ๕๒ 

๑๔. การประกันคุณภาพการศึกษา  ๕๓ 

๑๕. ภาคผนวก ๑ คำจำกัดความและเน้ือหาของรายวิชา  ๕๔ 

๑๖. ภาคผนวก ๒ แบบบันทึกการอุทธรณ)          ๑๐๘ 

๑๗. ภารผนวก ๓ ตำรามาตรฐานและหนังสือแนะนำ          ๑๑๐ 

๑๘. ภาคผนวก ๔ ตารางรายช่ืออาจารย)หลักสูตรและท่ีปรึกษา          ๑๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น 
เพืAอวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า กรมแพทยท์หารบก 

ฉบบั พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

๑.  ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรฝ̀กอบรมแพทย)ประจำบ=านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู=ความชำนาญในการประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร)ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล=า  

(ภาษาอังกฤษ) Phramongkutklao Residency Training  in Emergency Medicine 

 

๒.  ช่ือวุฒิบัตร 

 ช่ือเต็ม 

 (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู=ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร)ฉุกเฉิน 

 (ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Emergency Medicine 

  ช่ือย@อ 

 (ภาษาไทย) วว. สาขาเวชศาสตร)ฉุกเฉิน 

 (ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Emergency Medicine  

 

๓. หน@วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล=า กรมแพทย)ทหารบก 

 วิทยาลัยแพทย)ฉุกเฉินแหCงประเทศไทย    

๔. พันธกิจของหลักสูตรการฝMกอบรม  

๔.๑  ความเปOนมา 

สังคมไทยป�จจุบันเป1นสังคมเมืองท่ีมีผู=สูงอายุมากข้ึน ในปz ๒๕๖๐ ประเทศไทยจะมีประชากรท่ีอายุ

มากกวCา ๖๐ ปz จำนวน ๑๑ ล=านคน คิดเป1นร=อยละ ๑๗ ของประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีเด็กเกิดใหมCน=อยลง 

กลายเป1นสังคมของผู=ปNวยท่ีปNวยด=วยโรคไมCติดตCอเร้ือรัง เชCน โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 

โรคเกาต) เป1นต=น ซ่ึงนำไปสูCโรคฉุกเฉินรุนแรง ได=แกC โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอักเสบ โรคหลอดเลือดหัวใจ 

เป1นสาเหตุการตายอันดับ ๒, ๓ และ ๔ ตามลำดับ ผู=ปNวยวิกฤต/ฉุกเฉินเหลCาน้ีจำเป1นต=องได=รับการดูแลอยCาง

ถูกต=อง รวดเร็ว ทันทCวงที ท้ังทางรCางกายและจิตใจ เพ่ือให=พ=นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉินโดยเร็ว ในอดีตท่ีผCานมา

ผู=ปNวยในห=องฉุกเฉินถูกดูแลโดยแพทย)จบใหมCท่ีขาดประสบการณ์ ทาํใหผู้ป่้วยกลุม่นี:ไดร้บัการดแูลลา่ชา้และ

ไมเ่หมาะสม จงึเกดิการพฒันาแพทยส์าขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินขึ:นในประเทศไทย  
เวชศาสตรฉุ์กเฉิน เป็นแขนงวชิาชพีเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึLง ทีLตอ้งอาศยัความรูท้างเวช

กรรมอยา่งกวา้งขวาง มกีารบรูณาการองคค์วามรูเ้วชวทิยาการสาขาต่าง ๆ ประกอบกบัวทิยาการบรหิาร



๕ 

 

จดัการ รวมถงึความสามารถในการทาํหตัถการต่าง ๆ ในการดแูลผูป่้วยทีLมภีาวะฉุกเฉินทั :งในและนอก
โรงพยาบาล เพืLอใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุ ทั :งในสถานการณ์ปกต ิและในกรณีสาธารณภยัต่าง ๆ นอกจาก
ความรูแ้ละทกัษะดงักลา่วแลว้ แพทยฉุ์กเฉินควรมคีวามสามารถดา้นอืLน ๆ ทีLสาํคญัไดแ้ก่ การเรยีนรูอ้ยา่ง
ต่อเนืLอง การวจิยัเพืLอสรา้งองคค์วามรู ้การสืLอสารและปฏสิมัพนัธ ์การทาํงานเป็นทมีรว่มกบัสหวชิาชพี 
การบรหิารจดัการ ความรูค้วามเขา้ใจในระบบสขุภาพ และกระบวนการคณุภาพต่าง ๆ ตลอดจนมคีวาม
รบัผดิชอบ จรยิธรรม ทศันคตแิละเจตคตทิีLดต่ีอผูป่้วย ผูร้ว่มงานและองคก์ร มกีารพฒันาวชิาการและ
ทกัษะการรกัษาผูป่้วยฉุกเฉินใหม้คีณุภาพตลอดเวลา  สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

อยา่งไรกต็าม สถานการณ์แพทยฉุ์กเฉินในปัจจบุนัพบวา่มคีวามขาดแคลน แมปั้จจบุนัจะเรง่การ
ผลติและมกีารเพิLมจาํนวนขึ:นแลว้กต็าม นอกจากนั :นการกระจายตวัของแพทยใ์นพื:นทีLต่างจงัหวดัยงัขาด
แคลนอยา่งมาก จากรายงานขอ้มลูทรพัยากรสาธารณสขุ ประจาํปี ๒๕๖๐ (หน้า ๑๓๕ – ๑๓๘) พบวา่
โรงพยาบาลของกองทพับก กองทพัอืLนๆและโรงพยาบาลของรฐั ยงัขาดแคลนแพทยฉุ์กเฉินอยา่งมาก ทาํ
ใหก้รมแพทยท์หารบกและกระทรวงสาธารณสขุตอ้งการผลติแพทยฉุ์กเฉินเพิLมแก่กองทพับกและระบบ
สาธารณสขุของไทย เพืLอใหส้ามารถใหบ้รกิารผูป่้วยฉุกเฉินไดอ้ยา่งทั Lวถงึและเทา่เทยีม สาํหรบัภารกจิทาง
การทหารมคีวามสาํคญัในการป้องกนัและการชว่ยชวีติกาํลงัพลทหารทั :งในยามปกตแิละยามศกึสงคราม   

โดยในปี ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสขุ ไดก้าํหนดนโยบายของกระทรวงฯ ตอ้งการใหม้แีพทย์
ฉุกเฉิน ๒.๔ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน (ปี ๒๕๖๐ มปีระชากรทั :งหมดประมาณ ๖๕,๙๓๑,๐๐๐ คน 
ดงันั :นจงึตอ้งการแพทยฉุ์กเฉินประมาณ ๑,๕๘๐ คน) ในปัจจุบนัมแีพทยฉุ์กเฉินประมาณ ๗๐๐ คน ทั Lว
ประเทศ รบัราชการในกระทรวงสาธารณสขุประมาณ ๑๗๐ คน รบัราชการในกระทรวงสาธารณสขุและ
เป็นอาจารยใ์นโรงเรยีนแพทยป์ระมาณ ๓๐๐ คน ดงันั :นการเพิLมการผลติแพทยเ์ฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน และการธาํรงรกัษาใหแ้พทยฉุ์กเฉินอยูใ่นระบบฯ จงึมผีลต่อระบบการสาธารณสขุในประเทศ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กรมแพทยท์หารบก โดยกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน ไดร้บั
อนุมตัจิากแพทยสภา ใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ในปีการศกึษา 
๒๕๔๗ เป็นปีแรกโดยรบัแพทยป์ระจาํบา้นเขา้ฝึกอบรม ได ้ชั :นปีละ ๖ คน จนมาถงึในปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
สามารถรบัแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ไดจ้าํนวน ๑๐ คน รว่มกบัโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยั
ภเูบศรและโรงพยาบาลศนูยส์ระบุร ีซึLงเป็นโรงพยาบาลสมทบ ๒ คน รวมเป็น ๑๒ คน  

ทั :งนี:การฝึกอบรมนี:อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและหลกัสตูรของแพทยสภาและวทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉิน
แหง่ประเทศไทย คูม่อืและหลกัสตูรฉบบันี:จดัทาํขึ:นเพืLอใหแ้พทยป์ระจาํบา้น ไดรู้จ้กัโครงสรา้ง บรบิทและ
กระบวนการฝึกอบรมของสถาบนั โดยสงัเขป เพืLอใหส้ามารถปฏบิตัติวัและปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
คลอ่งตวั สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมไดโ้ดยปราศจากอุปสรรค 
 “ผลติแพทยฉุ์กเฉินใหม้คีณุภาพตามเกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินของ
แพทยสภา และมศีกัยภาพเป็นอาจารยแ์พทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉิน” 
 ๔.๒  วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

วิสยัทศัน์ สถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ทีLมคีณุภาพระดบัแนวหน้าภายในปี ๒๕๖๕ 
พนัธกิจ  ๑. ผลติแพทยฉุ์กเฉินทีLมคีณุภาพ ใหก้บักองทพับกและกระทรวงสาธารณสขุ ตามแผนงานพฒันา
ของกองทพับกและกระทรวงสาธารณสขุ เพืLอการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลกองทพับกและสถาบนัเพิLมพนู
ทกัษะ และโรงพยาบาลทีLมศีนูยแ์พทยศ์กึษาชั :นคลนิิกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
             ๒.ผลติงานวจิยั หรอืนวตักรรมทีLสามารถพฒันาการบรกิาร หรอืการศกึษาดา้นเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 
 
๕.  ผลลพัธก์ารฝึกอบรม/หลกัสตูร 

กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กําหนดรายละเอยีดการผลลพัธ์
ของการฝึกอบรม โดยอา้งองิตามหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นเพืLอวุฒบิตัรแสดงความรูค้วาม
ชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ฉบบัปรบัปรุงครั :งทีL ๔ ปี ๒๕๖๑ ระดบั
ความสําเร็จของในการฝึกอบรม (Milestone) ตามแนวทางของ Accreditation council for graduated 
medical education (ACGME) และพนัธกจิของการฝึกอบรมของกลุ่มงานเวชศาสตรฉุ์กเฉินโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา้ โดยวุฒแิพทยฉุ์กเฉินทีLจบการฝึกอบรมต้องมคีุณสมบตัแิละความรูค้วามสามารถขั :นตํLา
ตามสมรรถนะหลกัทีLวทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทยกาํหนดไว ้รวมถงึรายละเอยีดทั :ง ๖ สมรรถนะ 
ดงัต่อไปนี: 

กรณุาศึกษารายละเอียดเพิAมเติมในหลกัสตูร 
 
สมรรถนะทีA ๑ การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient Care)  

ก. การรกัษาเสถยีรภาพในภาวะฉุกเฉินวกิฤต ิ(PC1: Emergency Stabilization)  
ข.  ทกัษะการซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายแบบตรงเป้า (PC2: Performance of focused history   
and Physical exam)  
ค.  การสง่ตรวจและแปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร (PC3: Diagnostic studies)  
ง. การใหก้ารวนิิจฉยัและวนิิจฉยัแยกโรค (PC4: Diagnosis)  

 จ.  ทกัษะในการบรบิาลเภสชัเวชกรรม (PC5: Pharmacotherapy)  
 ฉ. ทกัษะดา้นการสงัเกตอาการและการประเมนิซํ:า (PC6: Observation and reassessment)  

ช. ทกัษะในการจาํหน่ายผูป่้วย (PC7: Disposition)  
ซ. ทกัษะพหภุารกจิ (PC8: Multi-tasking)  
ฌ. ทกัษะการทาํหตัถการฉุกเฉินทั Lวไป (PC9: General approach to procedures)     
ญ. ทกัษะการจดัการทางเดนิหายใจ (PC10: Airway management)  
ฎ. ทกัษะทางวสิญัญวีทิยาและการจดัการระงบัปวดเฉียบพลนั (PC11: Anesthesia and acute 

pain  
management)  
ฏ. ทกัษะการตรวจคลืLนเสยีงความถีLสงูในการชว่ยวนิิจฉยัแบบตรงเป้า (PC12: Goal-directed 
focused Ultrasonography) 
ฐ.  ทกัษะการดแูลบาดแผล (PC13: Wound management)  
ฑ. ทกัษะการเปิดหลอดเลอืด (PC14:  Vascular access)  

 



๗ 

 

สมรรถนะทีA ๒ ความรู้ทางการแพทย ์ความรู้ความเชี Dยวชาญทางด้านเวชศาสตรฉุ์กเฉินและทกัษะ
เวชกรรม (Medical Knowledge) 

ก. มีความรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื:นฐาน (MK1: Basic medical knowledge) 
ข. มีความเชีAยวชาญในดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินทั Lวไป (MK2: General emergency medicine) 
ค. ควรมีความรูค้วามเขา้ใจในดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินต่อยอด (MK3: Subspecialty emergency 

medicine)  
สมรรถนะทีA ๓ ทกัษะระหว่างบคุคล และการสื Dอสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. ทกัษะการสืLอสารโดยมผีูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง (ICS1: Patient centered communication)  
ข. ทกัษะการจดัการทมี (ICS2: Team management)  
ค. ทกัษะการปฏสิมัพนัธแ์ละการสืLอสารในการบรบิาลผูป่้วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (ICS3: 

Prehospital and interfacility communication) 
ง. ทกัษะการปฏสิมัพนัธแ์ละการสืLอสารในแผนกฉุกเฉิน (ICS4: Emergency departmental 

communication) 
จ. ทกัษะการปฏสิมัพนัธแ์ละการสืLอสารระหวา่งแผนก (ICS5: Interdepartmental 

communication) 
ฉ. ทกัษะการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรม (ICS6: Teaching and educational skills) 

 
สมรรถนะทีA ๔ การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพฒันาตนเอง (Practice-based learning and 
improvement) 

ก. มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถใหก้ารดแูลผูป่้วยรวมถงึพฒันาระบบบรบิาลฉุกเฉิน โดยใช้
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ( PBLI1: Evidence-based medicine) 
ข. เป็นนกัวจิยัและมคีวามสามารถในการดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ (PBLI2: 
Medical and public health research) 
ค. มคีวามสนใจใฝ่รู ้และพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเนืLองตลอดชวีติ (PBLI3: Continuous 
professional development)  

 
สมรรถนะทีA ๕ ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

ก. ความเป็นมอือาชพี (PROF1 Professional values) 
ข. มคีวามรบัผดิชอบเชืLอถอืได ้(PROF2 Accountability) 
 

สมรรถนะที D ๖ การปฏิบติังานบนฐานแห่งระบบ (System-based practice : System 
improvement) 

ก. ดาํเนินการตามระบบนโยบายสขุภาพของประเทศ (SBM1: System-based management) 
ข. คาํนึงถงึความปลอดภยัของผูป่้วยและตนเอง (SBM2: Patient and personnel safety)  
ค. ใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม (SBM3: Technology)  
ง. ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (SBM4: Resource management and cost 

consciousness  
medicine)  
จ. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการบรหิารจดัการต่างๆ (SBM5: Administration and management) 



๘ 

 

 

๖. กระบวนการฝึกอบรม 
๖.๑  กรอบโครงสร้าง (Educational frameworks) 
   การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ เป็นไปตาม
เกณฑก์ารฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นทีLแพทยสภา และวทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทยประกาศ 

ผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งมคีวามรูด้า้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื:นฐานและความรูพ้ื:นฐาน
ดา้นเวชกรรมฉุกเฉิน รวมถงึทกัษะและเจตคตทิีLดต่ีองานดา้นเวชกรรมฉุกเฉินจากการศกึษาในระดบัก่อน
ปรญิญา รวมถงึผา่นการเพิLมพนูทกัษะตามเกณฑข์องแพทยสภาอยา่งน้อย ๑ ปี 

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งผา่นการประเมนิตามเกณฑส์มรรถนะทั :ง ๖ ดา้นในระดบัทีL ๓ ก่อนจบการ
ฝึกอบรม เพืLอเขา้รบัการสอบประเมนิตามหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรู้
ความชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน รวมถงึปลกูฝังทศันคตทิีLดต่ีอ
การศกึษาต่อเนืLอง การผลติผลงานทางวชิาการ และการวจิยั เพืLอใหเ้ป็นแพทยฉุ์กเฉินทีLมสีมรรถนะใน
ระดบัทีL ๔ ต่อไป ดงัแผนภมู ิ

 
   
๖.๒  เนืnอหาการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
  ๖.๒.๑ ความรู้พืnนฐานของเวชศาสตรฉุ์กเฉินและโรคหรือภาวะของผูป่้วย รวมถึงหตัถการ
ทางเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
  วทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทย ไดก้าํหนดเนื:อหาของการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพืLอ
วฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ฉบบัทีL ๔ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยกาํหนดขอบเขตความรูข้องวชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน รวมทั :งโรคและภาวะต่างๆ ของผูป่้วย การ
สง่ตรวจและแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารต่างๆ  แบ่งตามระดบัความรูค้วามชาํนาญเป็น 3 ระดบั 
ระดบัความรู้และทกัษะด้านเวชศาสตรฉุ์กเฉิน แบง่เนื:อหาความรูแ้ละทกัษะออกเป็น ๓ ระดบั ดงันี:  
   ระดบัทีA ๑ เชีAยวชาญ (mastery) ไดแ้ก่ โรค ภาวะ หรอืเนื:อหาทางวชิาการทีLตอ้งมคีวามรูค้วาม
ชาํนาญและทกัษะเวชกรรมทีLเกีLยวขอ้งอยา่งลกึซึ:ง ตอ้งทาํไดด้ว้ยตนเอง 
   ระดบัทีA ๒ ชาํนาญ (proficiency) ไดแ้ก่ โรค ภาวะ หรอืเนื:อหาทางวชิาการทีLตอ้งมคีวามรูค้วาม
ชาํนาญและทกัษะเวชกรรมทีLเกีLยวขอ้งกบัเรืLองดงักลา่วเป็นอยา่งด ีควรทาํได ้(ทาํภายใตก้ารดแูลของ
ผูเ้ชีLยวชาญ) 



๙ 

 

   ระดบัทีA ๓ คุ้นเคย (familiarity) ไดแ้ก่ โรค ภาวะ หรอืเนื:อหาทางวชิาการทีLควรมคีวามรูค้วาม
ชาํนาญและทกัษะเวชกรรมทีLเกีLยวกบัเรืLองดงักลา่วพอสมควร อาจทาํได ้(ชว่ยทาํหรอืไดเ้หน็) 
โดยแบ่งขอบเขตเนื:อหาของการฝึกอบรมโดยสงัเขป ดงันี: 
 
ก. โรคหรือภาวะของผูป่้วย  

เมืLอสาํเรจ็การฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นแลว้ แพทยฉุ์กเฉินตอ้งมคีวามรูค้วามชํานาญในการให้
การบรบิาลผูป่้วยฉุกเฉินตามระดบัความรูท้ีLกําหนดในเกณฑห์ลกัสตูร เริLมตั :งแต่ ความสามารถในการให้
การวนิิจฉยัแยกโรคตามอาการวทิยาและอาการแสดง ความรูด้า้นพยาธสิรรีะวทิยาของโรคและภาวะต่างๆ
ตามระบบการทํางานของร่างกาย ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลทางคลนิิกทั :งจากการซกัประวตั ิ
ตรวจรา่งกาย การตรวจเพิLมเตมิทางหอ้งปฏบิตักิาร การแปลผล การใหก้ารกูช้พีและการใหก้ารดแูลรกัษา
จําเพาะทีLสามารถทําไดใ้นบรบิทของการเป็นแพทย์ฉุกเฉิน การตดัสนิใจในการจําหน่ายผูป่้วยออกจาก
แผนกฉุกเฉิน  
 
ข. ความรู้และทกัษะการอาํนวยการและการสั Aงการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์
   เมืLอสาํเรจ็การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นแลว้ แพทยฉุ์กเฉินตอ้งมแีละสามารถประยกุตค์วามรูท้าง
เวชกรรมและวทิยาการจดัการ เพืLอประสานงาน ควบคมุดแูล และตดิต่อสืLอสารในการอาํนวยการ ทั :งการ
อาํนวยการตรงการอาํนวยการทั Lวไป และใหค้าํสั Lงการแพทยแ์ก่ผูช้ว่ยเวชกรรมและผูช้ว่ยอาํนวยการ ซึLง
เป็นผูป้ฏบิตักิารทีLไมใ่ชผู่ป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการแพทยฉุ์กเฉินและกฎหมายอืLน
ทีLเกีLยวขอ้ง ในระดบัทอ้งถิLนหรอืพื:นทีLได ้ 
 
 
ค. ความรู้ ทกัษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการในเวชกรรมฉุกเฉิน  

เมืLอสาํเรจ็การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นแลว้ แพทยฉุ์กเฉินตอ้งมแีละสามารถประยกุตค์วามรูท้าง  
ศลิปศาสตรใ์นเวชกรรมทางเวชกรรมฉุกเฉินได ้ 
 
ง. ความรู้และทกัษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการเวชกรรมฉุกเฉิน  

เมืLอสาํเรจ็ การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นแลว้ แพทยฉุ์กเฉินตอ้งมแีละสามารถประยกุตค์วามรู้
ทาง  เวชกรรม เพืLอการตรวจ และการแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร รงัสวีนิิจฉยั และการตรวจ
พเิศษอืLนๆได ้ 
 
จ. ความรู้และทกัษะเวชหตัถการฉุกเฉิน  

 เมืLอสาํเรจ็การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นแลว้ แพทยฉุ์กเฉินตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถระบุขอ้

บ่งชี: ข ั :นตอนวธิทีาํ ภาวะแทรกซอ้นทีLอาจเกดิขึ:น  และไดม้ปีระสบการณ์ในการปฏบิตัเิวชหตัถการตาม

ระดบัทีL วฉท. กาํหนด โดยอาจเป็นการฝึกปฏบิตักิบัหุน่จาํลอง หรอื การสงัเกตการปฏบิตัเิวชหตัถการโดย

ผูเ้ชีLยวชาญ หรอื การชว่ยปฏบิตัเิวชหตัถการ หรอื สามารถทาํเวชหตัถการฉุกเฉินไดด้ว้ยตนเอง หรอื 

สอนใหผู้อ้ืLนทาํไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ไดอ้ยา่งน้อยตามจาํนวนครั :งทีL วฉท. กาํหนด 

 



๑๐ 

 

(รายละเอียดศึกษาเพิAมเติมในเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพืAอวฒิุบตัรแสดง

ความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ฉบบัปรบัปรงุครั nงทีA 

๔ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

  ๖.๒.๒ การทาํวิจยั 
     แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งไดร้บัการอบรมเรืLองการวจิยัโดยหลกัสตูรของโรงพยาบาล หรอื

โดยอาจารยป์ระจาํแผนก ในเรืLองพื:นฐานและวธิกีารศกึษาวจิยั ทั :งการวจิยัทางคลนิิกและคลนิิกการวจิยั
ดา้นระบาดวทิยาคลนิิกแพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํงานวจิยัตน้แบบ (original research project) โดยเป็น
ผูว้จิยัหลกั หรอืผูนิ้พนธ ์

หลกัอยา่งน้อย ๑ ฉบบั ซึLงอาจเป็นการศกึษาวจิยัทางเวชกรรม การศกึษาวจิยัทางวทิยาการ
ระบาด การศกึษาวจิยัเชงิระบบในการควบคมุภาวะฉุกเฉิน หรอืการศกึษาวจิยัการบรหิารจดัการระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน ทั :งนี:งานวจิยั 

ดงักลา่วตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัไดแ้ก่ 
 ๑. การทบทวนวรรณกรรม 
 ๒. จุดประสงคข์องการวจิยั 
            ๓. วธิกีารวจิยั 
 ๔. ผลการวจิยั 
 ๕. การวจิารณ์ผลการวจิยั 
 ๖. บทคดัยอ่ รวมทั :งนําเสนอผลงานดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหค้ณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ  พจิารณา 
ขอบเขตความรบัผดิชอบ 
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ดาํเนินการแต่งตั :งอาจารยท์ีLปรกึษาวจิยั โดยมหีน้าทีL

รบัผดิชอบการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจาํบา้น ตั :งแต่การเตรยีมโครงรา่งการวจิยั ไปจนสิ:นสดุ
การทาํงานวจิยัและจดัทาํรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์เพืLอนําสง่ วฉท. ทั :งนี:โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ จะ
รายงานชืLองานวจิยั อาจารยท์ีLปรกึษา และความคบืหน้าของงานวจิยั ตามกรอบเวลาทีLกาํหนดไปยงั วฉท. 
เพืLอใหม้กีารกาํกบัดแูลอยา่งทั Lวถงึ 

กรอบการดาํเนินงานวจิยั ๓ ปี (๓๖ เดอืนของการฝึกอบรม) ระยะเวลาประมาณการมดีงันี: 
 
เดอืนทีL ประเภทกจิกรรม 
๖ จดัเตรยีมคาํถามวจิยัและตดิต่ออาจารยท์ีLปรกึษา 
๙ จดัทาํโครงรา่งงานวจิยั 
๑๒ สอบโครงรา่งงานวจิยั 
๑๓ ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั 
ขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหลง่ทุนทั :งภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ) 
๓๐ สง่รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
คณุลกัษณะของงานวจิยั 
 ๑. เป็นผลงานทีLรเิริLมใหม ่หรอืเป็นงานวจิยัทีLใชแ้นวคดิทีLมกีารศกึษามาก่อนทั :งในและ

ต่างประเทศ แต่นํามาดดัแปลงหรอืทาํซํ:าในบรบิทของสถาบนักไ็ด ้



๑๑ 

 

 ๒. กรณีมอีาจารยท์ีLปรกึษาเป็นผูว้จิยัหลกั (Corresponding author) แพทยป์ระจาํบา้น
ทีLรว่มทาํวจิยัตอ้งมกีารประกาศสดัสว่นการทาํวจิยัเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเอกสารขออนุมตัจิาก
คณะกรรมการวจิยัฯของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โดยมสีดัสว่นการทาํวจิยัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๔๐ 

 ๓. แพทยป์ระจาํบา้นและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวจิยัทุกคน จะไดร้บัการสนบัสนุนใหผ้า่น
การอบรมดา้นจรยิธรรมการวจิยัในคน และ/หรอื good clinical practice (GCP) 

 ๔. งานวจิยัทุกเรืLองตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

 ๕. งานวจิยัทุกเรืLอง ควรดาํเนินภายใตข้อ้กาํหนดของ GCP หรอืระเบยีบวจิยัทีLถกูตอ้ง
และเหมาะสมกบัคาํถามวจิยั 

 ๖. สามารถใชภ้าษาไทย หรอืภาษาองักฤษในการนําเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์แต่ใน
บทคดัยอ่ตอ้งมทีั :งสองภาษา 

 
แพทยป์ระจาํบา้นสามารถดาํเนินการวจิยั เพืLอขอคณุวฒุ ิ“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ได ้ศกึษา

รายละเอยีดในเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน วทิยาลยัแพทย์
ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย 

 
การรบัรองวฒุบิตัรสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ใหม้คีณุวฒุ ิ“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก”  
การรบัรองคณุวฒุหิรอืวฒุกิารศกึษา วฒุบิตัร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตรใ์ห ้“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” 

นั :น ถอืเป็นสทิธสิว่นบุคคลและของแต่ละสถาบนัทีLใหก้ารฝึกอบรม โดยใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของแต่
ละสถาบนัทีLใหก้ารฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทยป์ระจาํบา้นแต่ละรายดว้ย หากแพทยป์ระจา
บา้นมคีวามประสงคด์งักลา่ว ตนเองจะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวา่จะรบั
การฝึกอบรมทีLมโีอกาสไดร้บัทั :ง ว.ว.และการรบัรองวฒุดิงักลา่วให ้“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” กรณีนี:ผูเ้ขา้
อบรมจะตอ้งมผีลงานวจิยัโดยทีLเป็นผูว้จิยัหลกั และผลงานนั :นตอ้งตพีมิพใ์นวารสารทีLเป็นทีLยอมรบั ใน
กรณีทีLสถาบนัฝึกอบรมฯไมส่ามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น เพืLอใหม้กีารรบัรองคณุวฒุ ิว.ว. 
“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ได ้สถาบนันั :นมสีทิธิ ©ทีLจะไมจ่ดัการฝึกอบรมแบบทีLมกีารรบัรองคณุวฒุใิห ้
“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ได ้สถาบนันั :นตอ้งแจง้ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นทราบตั :งแต่วนัเริLมเปิดรบัสมคัรเขา้เป็น
แพทยป์ระจาํบา้นไปจนถงึวนัทีLเริLมเปิดการฝึกอบรม ในกรณีทีLสถาบนัฝึกอบรมใดตอ้งการใหม้กีารรบัรอง 
ว.ว. ใหม้คีณุวฒุดิงักลา่ว แต่มทีรพัยากรจาํกดั สถาบนัสามารถตดิต่อขอความรว่มมอืจากอาจารยแ์ละ
ทรพัยากรจากสถาบนัอืLนมาชว่ยได ้การทีLแพทยป์ระจาบา้นสอบผา่นและมสีทิธิ ©ไดร้บัวฒุบิตัรสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉินแลว้ หากมคีวามประสงคจ์ะใหว้ทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทย ดาํเนินการออก
เอกสารเพืLอรบัรองวา่ วฒุบิตัรสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน มคีณุวฒุ ิ“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” นั :น จะตอ้งทาให้
ผลงานวจิยัหรอืสว่นหนึLงของผลงานวจิยัทีLสง่มาใหว้ทิยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ ว.ว. ในครั :งนั :น มี
ลกัษณะดงันี:  

๑.ผลงานวจิยัตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือยา่งน้อยไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาติ
หรอืนานาชาตทิีLมคีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรืLอง หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวชิาการ สาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  

๒.ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขยีนบทคดัยอ่ การตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีLมี
คณุภาพทีLอยูน่อกเหนือประกาศของ TCI ใหเ้ป็นบทความทีLตพีมิพใ์นวารสารทีLถกูคดัเลอืกใหอ้ยูใ่น 
PubMed, Scopus, Web of Science หรอื Google ScholarหรอืในวารสารนานาชาตทิีLใชภ้าษาองักฤษ



๑๒ 

 

ในบทความหรอืในบทคดัยอ่และมกีารตพีมิพว์ารสารฉบบันี:มานานเกนิ 10 ปี (วารสารเริLมออกอยา่งชา้ใน
ปี พ.ศ. 2549 หรอื ค.ศ.2006)  

ในกรณีทีL ว.ว. ของทา่นไดร้บัการรบัรองวา่ “เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” วทิยาลยัฯ แนะนําวา่ หา้มใช้
คาวา่ Ph.D. หรอื ปร.ด. ทา้ยชืLอในคณุวฒุ ิหรอืวฒุกิารศกึษา และหา้มเขยีนคาํวา่ ดร. นําหน้าชืLอตนเอง 
แต่สถาบนั การศกึษาสามารถใช ้ว.ว. ทีL “เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” นี: มาใชใ้หท้า่นเป็นอาจารยป์ระจา
หลกัสตูรการศกึษา อาจารยร์บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษา อาจารยค์มุวทิยานิพนธ ์หรอืเป็นวฒุกิารศกึษา
ประจาํสถานศกึษาได ้โดยเสนอใหส้ถาบนัการศกึษาแสดงวฒุกิารศกึษาแยกกนัดงันี:  

-มอีาจารย ์“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” จาํนวนกีLทา่น จาก ว.ว.  
-มอีาจารย ์“Ph.D หรอื ปร.ด. หรอื ปรญิญาเอก” จาํนวนกีLทา่น  
 
ดงันั :น วฒุบิตัรฯ หรอื หนงัสอือนุมตัฯิ ของทา่นทีLไดร้บัการรบัรองวฒุกิารศกึษานี: อาจจะมคีาวา่ 

“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ต่อทา้ยไดเ้ทา่นั :น 
 
๖.๓ วิธีการให้การฝึกอบรม 
การจดัประสบการเรียนรู้ 
    กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ไดอ้อกแบบหลกัสตูรบน
พื:นฐานการเรยีนรูร้่วมกบัการปฏบิตังิานจรงิ (experiential learning) มแีพทย์ประจําบ้านเป็นศูนย์กลาง
ของการเรยีนรู ้(Trainee center) และปฏบิตังิานภายใตห้ลกัความเทา่เทยีม (Principle of equality) ภายใต้
คําแนะนําและการกํากบัดูแลของอาจารย์ตามแผนการฝึกอบรม โดยทั :งแพทย์ประจําบ้านและแพทย์
ปฏบิตังิานเพืLอวฒุบิตัรฯ   มกีารจดัประสบการเรยีนรูแ้บบเดยีวกนั 

   กระบวนการจัดฝึกอบรมประกอบด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั :งภาคทฤษฎี 
(Cognitive) ภาคปฏบิตั ิ(Practical) และการศกึษาดว้ยตนเอง (Self directed learning) ตามกระบวนการ
ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี: 

 
ภาคทฤษฎี (Cognitive) 
 ก. ความรู้วิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์nนฐาน (Basic medical science) 
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มกีารจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์พื:นฐาน ใน
รปูแบบการบรรยาย โดยคณาจารยจ์ากกองและภาควชิาต่างๆในโรงพยาบาลและวทิยาลยัแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ซึLงมกีารจดัตารางการเรยีนการสอนอย่างต่อเนืLองตลอดปี แพทย์ประจําบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินชั :นปีทีL ๑ ต้องผ่านการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื:นฐานทุกครั :ง โดยมี
วตัถุประสงคใ์หแ้พทยป์ระจาํบา้นสามารถนําความรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื:นฐานมาประยกุตใ์ชใ้นความรู้
ดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินทั Lวไปและต่อยอดได ้
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 ข. ความรู้ด้านเวชศาสตรฉุ์กเฉินทั Aวไป (General emergency medicine) มกีารจดัประสบการณ์
การเรยีนการสอนดงันี: 
   (๑) การฟังบรรยาย  
   จดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นชั :นปีทีL ๑ ทุกคนเขา้ฟังความรูพ้ื:นฐานและหตัถการการชว่ยชวีติและการ
ประเมนิผูป่้วยในหอ้งฉุกเฉินทีLสาํคญั เชน่ การดแูลผูป่้วยโรคลมรอ้น ทางดว่นของโรคหลอดเลอืดสมอง
และกลา้มเนื:อหวัใจขาดเลอืด เป็นตน้ 
   จดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินทุกคน เขา้ฟังบรรยายความรูด้า้นเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ณ ภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉินและกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน ในหว้งประชมุวชิาการประจาํ
สปัดาห ์อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ ๒ วนั 
   (๒) การนําเสนอทางวิชาการ จดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินทุกคน เตรยีมการ
และนําเสนอทางวชิาการในหวัขอ้ทีLกาํหนดใหต้ามความสนใจของแพทยป์ระจาํบา้น โดยอาจใชผู้ป่้วยทีL
น่าสนใจเป็นฐาน (Interesting cases) หวัขอ้ทีLน่าสนใจหรอืเนื:อหาทีLมกีารเปลีLยนแปลงไป (Topic review) 
การถามตอบ (Question and answer) การฝึกการวนิิจฉยัจาํเพาะ (Spot diagnosis) หรอื การทบทวน
และนําเสนอเหตุการณ์เวชกรรมอนัไมพ่งึประสงค ์ซึLงรวมถงึภาวะแทรกซอ้น และการเสยีชวีติ (adverse 
medical events, morbidity and mortality conferences) หรอื การทาํวารสารสมัมนา (Journal club) โดย
การนําเสนอดงักลา่ว มอีาจารยป์ระจาํหน่วยงานใหค้าํปรกึษาและตรวจสอบเนื:อหาใหม้คีวามถกูตอ้ง 
  (๓) การเข้าร่วมประชมุวิชาการ จดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน มโีอกาสเขา้รว่ม
ประชมุวชิาการทางเวชศาสตรฉุ์กเฉินในสถาบนัต่างๆ ตามความสนใจของแพทยป์ระจาํบา้น หรอืการเขา้
อบรมหลกัสตูรกูช้พีขั :นสงูต่างๆ และหลกัสตูรสั Lงการและอาํนวยการการแพทยฉุ์กเฉิน หรอืเขา้รว่มฟังการ
บรรยายพเิศษ โดยคาํนึงถงึการจดัการเวลาการใหบ้รบิาลทางการแพทยใ์นหอ้งฉุกเฉินตามความเหมาะสม
และกาํหนดใหเ้ขา้รว่มประชมุวชิาการระหวา่งสถาบนัฝึกอบรม (Interhospital conference) เป็น
ประจาํเดอืนละ ๒-๓ ครั :ง  
  (๔) การอภิปรายเกีAยวกบัผูป่้วยทีAดแูลในแผนกฉุกเฉิน อาจารยท์ีLปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉิน มี
หน้าทีLใหค้าํปรกึษารวมถงึรว่มอภปิรายเกีLยวกบัผูป่้วยทีLดแูลในแผนกฉุกเฉิน และเสรมิความรูด้า้นเวช
ศาสตรฉุ์กเฉินทั Lวไปใหแ้ก่แพทยป์ระจาํบา้น เพืLอใหแ้พทยป์ระจาํบา้นสามารถนําเนื:อหาความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นการดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (๕) กิจกรรมอืAนๆ ทีAแพทยป์ระจาํบา้นดาํเนินการ แพทยป์ระจาํบา้นอาจดาํเนินกจิกรรมอืLนๆ 
เพิLมเตมิเพืLอเพิLมความรูด้า้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินทั Lวไป เชน่ จดักจิกรรมกลุม่ในการเสรมิความรู ้โดยกอง
อุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉินมหีน้าทีLใหค้วามสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ตามความเหมาะสม  
 ค. ความรู้ด้านเวชศาสตรฉุ์กเฉินต่อยอด (Subspecialties emergency medicine) มกีารจดั
ประสบการณ์การเรยีนการสอน โดยการจดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นมโีอกาสเลอืกหวัขอ้การฝึกปฏบิตังิานเสรมิ
ประสบการณ์ (Elective) เพืLอเสรมิความรูด้า้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินต่อยอดในดา้นทีLตนเองสนใจ ซึLงอาจเป็น
หน่วยงาน/สถาบนัการศกึษาทั :งในและต่างประเทศกไ็ด ้โดยกลุม่งานมหีน้าทีLใหค้วามสนบัสนุนในดา้น
ต่างๆตามความเหมาะสม 
    
 ประเมนิโดยการอภปิรายระหวา่งปฏบิตังิาน การสอบประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม (In-training 
examination) และการสอบประเมนิเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
 



๑๔ 

 

 
 
ภาคปฏิบติั (Practical) 

(๑) ทกัษะการปฏิบติังานทางคลินิก  
    แพทยป์ระจําบา้นทุกคนตอ้งผ่านการปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉิน (ทั :งในโรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกล้าหรอืโรงพยาบาลอืLน) ตามเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพืLอวุฒบิตัรแสดง
ความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ฉบบัปรบัปรุงครั :งทีL ๔ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เพืLอใหแ้น่ใจวา่  แพทยป์ระจาํบา้นทีLผา่นการฝึกอบรม ไดฝึ้กประสบการณ์การใหก้ารบรบิาลผูป่้วย
ในแผนกฉุกเฉินอย่างเพยีงพอ อาทเิช่น ทั :งการสั Lงการและอํานวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแล
ผูป่้วยนอกโรงพยาบาล การคดัแยกผูป่้วย การรวบรวมขอ้มลูบนพื:นฐานความจาํกดัดา้นขอ้มลู การใหก้าร
วนิิจฉัย การสั LงการตรวจวนิิจฉัยเพิLมเตมิ การสั Lงการรกัษาเบื:องต้นหรอืจําเพาะ การทําหตัถการฉุกเฉิน 
การสงัเกตอาการ การตดิตามอาการ การจาํหน่ายผูป่้วยออกจากแผนกฉุกเฉิน การดาํเนินการทางนิตเิวช
ศาสตร ์และอืLนๆ โดยการจดักระบวนการในการปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉินเป็นใหเ้ป็นไปตามประกาศกอง
อุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน(หรอืโรงพยาบาลอืLนๆ) กาํหนด โดยมคีวามยตุธิรรมและเทา่เทยีมกนัในดา้น
ปรมิาณงานระหวา่งแพทยป์ระจาํบา้นแต่ละคน  

    แพทยป์ระจาํบา้นทีLปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉินตอ้งใหก้ารบรบิาลและรบัผดิชอบผูป่้วย
ดว้ยตวัเองในฐานะแพทยป์ฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉิน การใหก้ารบรบิาลผูป่้วยและการทาํหตัถการทีLมคีวาม
ซบัซอ้นจะไดร้บัคาํแนะนําและการกาํกบัดแูลจากอาจารยท์ีLปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉินตามระดบั
ความสาํเรจ็ของแพทยป์ระจาํบา้นทีLระบุไวใ้น Milestones หากมหีตัถการทีLพบไดย้าก หรอืไมส่ามารถ
ปฏบิตักิบัผูป่้วยไดโ้ดยตรง แผนกฉุกเฉินมหีน้าทีLอาํนวยการใหเ้กดิการฝึกอบรมโดยใชหุ้น่จาํลอง และ
สถานการณ์จาํลองเพืLอใหแ้พทยป์ระจาํบา้นผา่นประสบการณ์การทาํหตัถการทีLจาํเป็นครบถว้น  

   นอกจากนี: หากแพทยป์ระจาํบา้นมคีวามสนใจ เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารต่างๆ โดยไมส่ง่ผล
กระทบการจดัการเวลาการใหบ้รบิาลทางการแพทยใ์นหอ้งฉุกเฉิน กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉินมี
หน้าทีLอาํนวยการ สง่เสรมิและสนบัสนุนแพทยป์ระจาํบา้นตามความเหมาะสม  

   การประเมนิการฝึกปฏบิตัใิชก้ระบวนการอภปิรายและการสงัเกตการทาํหตัถการโดยตรง (Direct 
observation) ประเมนิการสอบประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม (In-training examination) และการสอบ
ประเมนิเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

(๒) ทกัษะระหว่างบคุคลและการสืAอสาร 
   การฝึกทักษะระหว่างบุคคลและการสืLอสาร ใช้กระบวนการปฏิบัติการให้เป็นแบบอย่าง 

(Mentoring) ของอาจารย์แพทย์ฉุกเฉินทีLปฏบิตังิานในหน่วยงาน รวมถึงการให้ความเหน็สะท้อนกลบั 
(Reflexive feedback) แก่แพทย์ประจําบ้าน อาจารย์แพทย์ฉุกเฉินและแพทย์ประจําบ้านจะได้รบัการ
สนับสนุนให้ผ่านการฝึกอบรมเรืLองการสืLอสารความเสีLยง (Risk communication) หรือ การฝึกอบรม
เกีLยวกบัการสืLอสารอืLนๆ  

  ในระหว่างการปฏบิตังิาน แพทยป์ระจําบา้นมหีน้าทีLสืLอสารกบัผูป่้วยและญาตทิีLตนเองดูแล รวมถงึ
สืLอสารกบัผูร้ว่มงานทีLปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉิน โดยแพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัการประเมนิทกัษะระหวา่ง
บุคคลและการสืLอสารเป็นรายเดอืน โดยอาจารยท์ีLดแูล อาจารยท์ีLปรกึษา อาจารยจ์ากต่างแผนก พยาบาล
แผนกฉุกเฉิน แพทยเ์พิLมพนูทกัษะ แพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน แพทยป์ระจาํบา้นสาขาอืLน 
เจา้หน้าทีLอืLนๆ รวมถงึ ผูป่้วยและญาต ิหากพบปัญหาระหว่างการฝึกอบรม เช่น การรอ้งเรยีนจากผูป่้วย



๑๕ 

 

หรอืผูร้่วมงานเรืLองการสืLอสาร ไดร้บัการประเมนิในระดบัควรปรบัปรุง อาจารย์ทีLปรกึษามหีน้าทีLสบืคน้
ปัญหา และพูดคุยเพืLอหาแนวทางแกไ้ข ในขณะทีLกลุ่มงานอาจมกีารพจิารณาใหร้างวลัหรอืการประกาศ
ชมเชย แพทยป์ระจาํบา้นทีLไดร้บัการประเมนิจากผูม้สีว่นเกีLยวขอ้งในระดบัดเีลศิ 

   นอกจากนี: การประเมนิการฝึกปฏบิตัใิชป้ระเมนิการสอบประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม (In-
training examination) และการสอบประเมนิเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพี
เวชกรรมอกีดว้ย 

(๓) ทกัษะการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
    การฝึกทกัษะการใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ ใชก้ระบวนการนําเสนอทางวชิาการผา่นการทาํ

วารสารสมัมนา โดยอาจารยท์ีLปรกึษามหีน้าทีLช่วยเหลอืกระบวนการประเมนิความน่าเชืLอถอืของงานวจิยั 
(Critical appraisal) การประเมนินยัสาํคญัของผลการศกึษา (Statistical significant) การประเมนินยัสาํคญั
ทางคลนิิก (Clinical significant) เพืLอฝึกฝนใหแ้พทยป์ระจําบา้นมทีกัษะในการนําความรูจ้ากวารสารทีLมี
ความทนัสมยัมาใชใ้นการปฏบิตังิาน 

    ในระหว่างปฏบิตัิงานแพทย์ประจําบ้านต้องได้รบัการส่งเสรมิให้มทีศันคติทีLด ีมคีวาม
เขา้ใจในหลกัการของหลกัฐานเชงิประจกัษ์ และสามารถนํามาใช้ในกระบวนการบรบิาลผูป่้วยได้อย่าง
ถูกตอ้ง โดยอาจารยท์ีLปฏบิตังิานมหีน้าทีLอภปิรายผูป่้วยร่วมกบัแพทยป์ระจําบา้น รวมถงึร่วมประเมนิผล
จากการนําหลกัฐานเขงิประจกัษ์ทางคลนิิก มาใชก้บัผูป่้วยอยา่งเหมาะสม 

    การประเมนิการฝึกปฏบิตัใิชก้ระบวนการอภปิรายและการสงัเกตการอภปิรายผูป่้วย 
ประเมนิการสอบประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม (In-training examination) และการสอบประเมนิเพืLอ
วฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

(๔) ทกัษะการบริหารและจดัการงานทั Aวไป และการดาํเนินงานภาครฐั 
   แพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัการฝึกอบรมหลกัการทั Lวไปในการบรหิารจดัการงานและการดาํเนินงาน

ภาครฐั โดยอาจารยป์ระจาํแผนก โดยอาจเป็นการบรรยาย หรอืการอภปิรายกลุม่  
  ในระหว่างการปฏบิตังิาน แพทยป์ระจําบา้นมหีน้าทีLช่วยเหลอือาจารยป์ระจําแผนกในการดําเนิน

โครงการต่างๆของกลุ่มงาน ทั :งการเขยีนโครงการ การออกแบบการดาํเนินโครงการ การร่างงบประมาณ 
เปิดโอกาสให้เขา้ร่วมสงัเกตกระบวนการประชุม การจดัซื:อจดัจ้าง ตลอดจนมสี่วนร่วมในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตัิการของหน่วยงานตามความเหมาะสม แพทย์ประจําบ้านอาจได้รบัโอกาสให้
ดาํเนินโครงการเพืLอสงัคม หรอืโครงการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เป็นฝึกประสบการณ์และ
ทกัษะการบรหิารจดัการงาน 

 การประเมนิการฝึกปฏบิตัใิชป้ระเมนิกระบวนการมสี่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ ประเมนิผลการให้
ความเหน็สะท้อนกลบัของแพทย์ประจําบ้านต่อการดําเนินโครงการ โดยอาจารย์ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
รวมถงึการประเมนิผลลพัธ์ของการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลผูร้บัผลงานหลงัแพทย์ประจําบ้านจบการ
ฝึกอบรม 

(๕) ความเป็นมืออาชีพ และจริยธรรมทางการแพทย ์  
  ความเป็นมืออาชีพ และจริยธรรมทางการแพทย์ ใช้กระบวนการปฏิบตัิการให้เป็นแบบอย่าง 

(Mentoring) ของอาจารย์แพทย์ฉุกเฉินทีLปฏบิตังิานในหน่วยงาน รวมถึงการให้ความเหน็สะท้อนกลบั 
(Reflexive feedback) แก่แพทยป์ระจาํบา้น เช่น ความรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ืLน ความซืLอสตัย ์ความ
เมตตากรณุา การรกัษาความลบัของผูป่้วย จรรยาบรรณทางวชิาชพี ตามประกาศแพทยสภา เป็นตน้  

  ในระหว่างการปฏบิตังิาน แพทย์ประจําบ้านมหีน้าทีLใหก้ารดูแลผูป่้วยอย่างมคีวามเป็นมอือาชพี 
โดยแพทยป์ระจําบา้นจะไดร้บัการประเมนิทกัษะดงักล่าวเป็นรายเดอืน โดยอาจารยท์ีLดูแลและอาจารยท์ีL



๑๖ 

 

ปรกึษา หากพบปัญหาระหว่างการฝึกอบรม เช่น การมาทาํงานสาย ไม่มคีวามรบัผดิชอบ ไม่ซืLอสตัย ์ไม่
รกัษาความลบัของผูป่้วย หรอืได้รบัการประเมนิในระดบัควรปรบัปรุง อาจารย์ทีLปรกึษามหีน้าทีLสบืคน้
ปัญหา และพดูคยุเพืLอหาแนวทางแกไ้ข  

  การประเมนิการฝึกปฏบิตัใิชป้ระเมนิระหวา่งการปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉิน การสอบประเมนิ
ระหวา่งการฝึกอบรม (In-training examination) และการสอบประเมนิเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วาม
ชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

  โดยสรปุผลการประเมนิสว่นบุคคลทั :งในภาคทฤษฎแีละปฏบิตัใินภาพรวม ตอ้งมกีารประเมนิเป็น
รายไตรมาส และนําเสนอผลการประเมนิต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
แสดงแนวโน้มของพฒันาของแพทยป์ระจาํบา้น หากมปัีญหาจากการประเมนิ อาจารยท์ีLปรกึษามหีน้าทีL
คน้หาปัญหาและพดูคยุเพืLอหาทางแกไ้ขต่อไป 

 
การศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning) 
 แพทยป์ระจาํบา้นมหีน้าทีLดาํเนินการศกึษาดว้ยตนเอง (Self directed learning) ตามเนื:อหาทีLกาํหนด
ไวใ้นหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพี
เวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน จากตาํรามาตรฐานทีLกาํหนดให ้ 
    ประเมนิโดยการอภปิรายระหวา่งปฏบิตังิาน การสอบประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม (In-training 
examination) และการสอบประเมนิเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
 

๖.๔ กิจกรรมแพทยป์ระจาํบา้น 
 กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ จดัใหม้กีารปฐมนิเทศแพทยป์ระจาํ
บา้นชั :นปีทีL ๑ ก่อนการเปิดการฝึกอบรมทุกปี เพืLอใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมรบัทราบขอ้มลูเกีLยวกบัแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสตูร สทิธแิละหน้าทีLของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม รวมถงึอธบิายคูม่อืการปฏบิตังิาน บทบาท
หน้าทีLพนัธสญัญาของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  แนวปฏบิตัขิองสถาบนั มารยาทและจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี 
รวมถงึสทิธขิองผูป่้วย 
มคีณะกรรมการซึLงมหีน้าทีLรบัผดิชอบและอาํนาจในการจดัการ การประสานงาน การบรหิาร และ การ
ประเมนิผล สาํหรบัแต่ละขั :นตอนของการฝึกอบรม 
 มกีารจดัประชมุกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉินและประชุมแพทยป์ระจาํบา้นเป็นประจาํอยา่งน้อย
เดอืนละหนึLงครั :ง จดัประชมุสมัมนาหลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินอยา่งน้อย
ปีละหนึLงครั :ง เพืLอปรบัปรงุจุดบกพรอ่ง หรอืรบัฟังความเหน็จากแพทยป์ระจาํบา้นผูร้บัการฝึกอบรม จดั
กจิกรรมสมัพนัธร์ะหวา่งอาจารย ์แพทยป์ระจาํบา้น และทมีพยาบาล เพืLอเสรมิสรา้งความสามคัค ีอยา่ง
น้อยปีละหนึLงครั :ง 
๖.๕ ระยะเวลาในการฝึกอบรม   
        ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๓ - ๔ ปี (๑๕๖ - ๒๐๘ สปัดาห)์ 
  ระยะเวลาในการฝึกอบรมโดยทั Lวไปใชเ้วลาในการฝึกอบรมอย่างน้อย ๓ ปี แต่หากแพทย์ประจํา
บ้านมปัีญหาด้านสมรรถนะทีLยงัไม่ผ่านคุณลกัษณะทีLเชืLอถอืได้ตามเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านเพืLอวุฒบิตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ฉบบัทีL ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรอืโดนภาคทณัฑ ์คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ อาจมมีตขิยายระยะเวลาการฝึกอบรมไดอ้กี ๒ ครั :ง ครั :งละไม่เกนิ ๖ 
เดอืน ตามระเบยีบ กพ. วา่ดว้ย การลาศกึษาต่อของขา้ราชการ 



๑๗ 

 

  
 

๖.๖ โครงสร้าง และองคป์ระกอบของการฝึกอบรม  
โครงสร้างการปฏิบติังานและการฝึกอบรม 

 ก. ระยะเวลาในฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร เมืLอหกัลบระยะเวลาในการลาทุกประเภท 
(ลาป่วย ลากจิ ลาคลอด ลาไปบรรพชา ลาไปประกอบพธิฮีจัญ์ การเกณฑ์ทหาร การถูกเรยีกฝึกกําลงั
สาํรอง การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร) ตอ้งมรีะยะเวลาการฝึกอบรม/ปฏบิตังิานรวมกนั
ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ สปัดาห ์จงึจะมสีทิธิ ©ไดร้บัการพจิารณาประเมนิเพืLอเลืLอนระดบัชั :นและการประเมนิเพืLอ
วุฒบิตัรฯ ในกรณีลาเกนิกว่าทีLกําหนด จะต้องมกีารขยายเวลาการฝึกอบรมใหม้รีะยะเวลาการฝึกอบรม
ทั :งสิ:นไมน้่อยกวา่ ๑๔๔ สปัดาห ์ 

 ข. ระดบัชั nนปี 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพืLอวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ฉบบัทีL ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบง่แพทยป์ระจาํ
บา้นออกเป็นระดบัชั :น ๓ ระดบัชั :นตามระดบัสมรรถนะ (Competency based)  

 ระดบัชั :น หมายถงึ ระดบัของระดบัความสาํเรจ็ของของตวัชี:วดัแพทยป์ระจาํบา้น 
(Milestones) แบง่ออกเป็น ๖ มติ ิตามผลลพัธข์องการฝึกอบรม แสดงดงัตาราง 

ระดบัชั nนของแพทยป์ระจาํบา้น 

 
 
   แพทยป์ระจาํบ้านระดบัชั nนทีA ๑ หมายถึง แพทย์ทีLผ่านการคดัเลอืกเขา้รบัการฝึกอบรมเป็น

แพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน มหีน้าทีLศกึษาคน้ควา้ และพฒันาตนเองใหม้สีมรรถนะตามระดบั
ความสาํเรจ็ของตวัชี:วดัในระดบัทีL ๑ 



๑๘ 

 

  แพทยป์ระจาํบ้านระดบัชั nนทีA ๒ หมายถงึ แพทยป์ระจําบา้นทีLผ่านระดบัความสําเรจ็ของตวัชี:วดั
อย่างน้อยตามเกณฑใ์นระดบัทีL ๑ ทั :ง ๖ มติ ิมหีน้าทีLศกึษาคน้ควา้ และพฒันาตนเองใหม้สีมรรถนะตาม
ระดบัความสาํเรจ็ของตวัชี:วดัในระดบัทีL ๒  
  แพทยป์ระจาํบา้นระดบัชั nนทีA ๓ หมายถงึ แพทยป์ระจาํบา้นทีLผา่นระดบัความสาํเรจ็ของตวัชี:วดั
อยา่งน้อยตามเกณฑใ์นระดบัทีL ๒ ทั :ง ๖ มติ ิมหีน้าทีLศกึษาคน้ควา้ และพฒันาตนเองใหม้สีมรรถนะตาม
ระดบัความสาํเรจ็ของตวัชี:วดัในระดบัทีL ๓ เพืLอใหม้สีทิธิ ©เขา้รบัการประเมนิเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วาม
ชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินของแพทยสภา 
   หมายเหตุ: แพทยป์ฏิบติังานเพืAอวุฒิบตัร ในปีแรกของการปฏบิตังิาน ให้ดําเนินการแพทย์
ปฏบิตังิานเพืLอวุฒบิตัรฯจะเขา้สู่ระบบการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้น แต่ละระดบัชั :น มรีะยะเวลาในการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ปีการฝึกอบรม ซึLงแพทยป์ระจาํบา้นแต่ละคน อาจมรีะดบัชั :นสงูกว่าปีการฝึกอบรม
ได ้แต่ถา้ในชว่งเวลา ๑ ปีการฝึกอบรมพบวา่ ไมผ่า่นการประเมนิตามระดบัความสาํเรจ็ของตวัชี:วดัครบทั :ง 
๖ มติ ิคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน อาจมมีตพิจิารณาใหไ้ม่เลืLอน
ระดบัชั :นทีLสงูขึ:น แพทยป์ระจาํบา้นดงักลา่วจาํเป็นตอ้งพฒันาสมรรถนะของตนใหส้งูขึ:น จงึจะผา่นระดบัชั :น 
และไดร้บัสทิธิ ©ในการรบัการฝึกอบรมทีLสงูขึ:นในระดบัถดัไป  

ค. รายละเอียดระยะเวลาปฏิบติังาน แสดงดงัตาราง 

หวัขอ้ ระยะเวลาอยา่ง
น้อย (สปัดาห)์ 

๑. การฝึกอบรมเวชปฏบิตัฉุิกเฉิน (ทั :งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ และโรงพยาบาลอืLน
ตามทีLไดร้บัอนุมตั)ิ โดยปฏบิตังิานดแูลรกัษาผูป่้วยฉุกเฉินในหอ้งฉุกเฉิน ในความควบคมุ
ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม เฉลีAยไม่น้อยกว่า ๓๒ ชั Aวโมงต่อสปัดาห ์และไม่เกิน ๔๘ 
ชั Aวโมงต่อสปัดาห ์ทั :งนี: ขณะปฏบิตังิานทีLแผนกฉุกเฉินผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไมค่วรมกีาร
ทาํงานในแต่ละวนัตดิต่อกนัเกนิกวา่ ๑๒ ชั Lวโมง และในแต่ละวนัตอ้งมเีวลาพกัอยา่งน้อย
เทา่กบัเวลาปฏบิตังิาน รวมทั :งจดัใหม้วีนัพกัอยา่งน้อยเฉลีLย ๑ วนัต่อสปัดาห ์

๘๐ 

๒. การฝึกอบรมเวชบาํบดัวกิฤต ิ(แผนกเวชบาํบดัวกิฤตดิา้นอายรุกรรม, แผนกเวชบาํบดั
วกิฤตดิา้นศลัยกรรม, แผนกเวชบาํบดัวกิฤตดิา้นกุมารเวชกรรม, แผนกเวชบาํบดัวกิฤติ
ดา้นทารกแรกเกดิ, แผนกเวชบาํบดัวกิฤตดิา้นหวัใจและหลอดเลอืด) 

๑๖ 

๓. การฝึกอบรมดา้นอาํนวยการและสั Lงการปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย ์ ๘ 

๔. การฝึกอบรมรายวชิาบงัคบัเลอืก (Selective) ๒๘ 

๕. การฝึกอบรมรายวชิาเลอืกเสร ี(Elective) ๑๒ 

รวม ๑๔๔ 

หมายเหต:ุ การฝึกอบรมหมนุเวยีนในแต่ละแผนกตอ้งมกีารปฏบิตังิานในแผนกไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๘๐ 
ของระยะเวลาปฏบิตังิาน 

ง. การฝึกอบรมตามหลกัสตูรประมวลการกู้ชีพขั nนสงู กลุม่งานเวชศาสตรฉุ์กเฉิน มหีน้าทีL
สนบัสนุนใหแ้พทยป์ระจาํบา้นไดร้บัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรประมวลการกูช้พีขั :นสงู ไดแ้ก่ 



๑๙ 

 

    ๔.๑ การกูช้พีขั :นสงูในดา้นหวัใจ (advanced cardiac life support) 
    ๔.๒ การกูช้พีขั :นสงูดา้นกุมารเวชกรรม (Pediatric advanced life support) 
    ๔.๓ การกูช้พีขั :นสงูดา้นการบาดเจบ็ (Advanced trauma life support) 
    ๔.๔ การกูช้พีขั :นสงูไดด้า้นการไดร้บัพษิ (Toxicology/Hazmat life support) 
    ๔.๕ การทาํเวชหตัถการในภาวะฉุกเฉินของวทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทย  

(TCEP: Resuscitative procedure course)  
ทั :งนี:อาจนําประสบการณ์ฝึกอบรมการกูช้พีขั :นสงูเฉพาะดา้นต่างๆ หรอืหลกัสตูรอืLนทีL

เทยีบเทา่หลกัสตูรดงักลา่ว จากสถาบนัทีL วฉท. พจิารณาแลว้ใหก้ารรบัรองมาทดแทนการ
ฝึกอบรมบางสว่นได ้
 

๖.๗.   การหมนุเวียนการปฏิบติังาน  
  กลุม่งานเวชศาสตรฉุ์กเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ มกีารจดัใหม้กีารการหมนุเวยีน
ปฏบิตังิาน ปีละ ๑ ครั :ง  
แพทยป์ระจาํบา้นระดบัชั nนทีA ๑ เน้นการปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉินเพืLอฝึกการใชค้วามรูว้ทิยาศาสตร์
การแพทยพ์ื:นฐานในการประยกุตก์บัผูป่้วยฉุกเฉิน และมคีวามรูด้า้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินทั Lวไป ภายไดก้าร
ดแูลของแพทยป์ระจาํบา้นรุน่พีL เสรมิความรูด้ว้ยวชิาบงัคบัเลอืกทีLตนเองสนใจ 

แพทยป์ระจาํบา้นระดบัชั nนทีA ๒ ใหเ้ริLมฝึกปฏบิตัใินผูป่้วยทีLมคีวามซบัซอ้นขึ:นในแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิ
ประกอบกบัการเสรมิความรูด้ว้ยวชิาบงัคบัเลอืก และเลอืกเสร ี

แพทยป์ระจาํบา้นระดบัชั nนทีA ๓ หลงัจากฝึกปฏบิตัใินสว่นของเวชบาํบดัวกิฤตแิละวชิาบงัคบัเลอืกเกอืบ
ทั :งหมด ใหม้หีน้าทีLปฏบิตังิานเป็นแพทยห์วัหน้าเวร และดแูลแพทยป์ระจาํบา้นรุน่น้อง รวมถงึเปิดโอกาส
ใหไ้ดเ้ลอืกศกึษาในเนื:อหาทีLตนเองสนใจมากขึ:นจากรายวชิาเลอืกเสร ี

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี: 

ตารางการหมนุเวยีนของแพทยป์ระจาํบา้นตามหวัขอ้ในหลกัสตูรฯ 

 เวชปฏบิตัฉุิกเฉนิ เวชบาํบดัวกิฤต ิ การแพทย์
ฉุกเฉนิ 

สถาบนัสมทบ บงัคบัเลอืก เลอืกเสร ี

ระดบัชั :นปีทีL ๑ ๒๘ ๑๖ ๐ ๘ ๐ ๐ 

ระดบัชั :นปีทีL ๒ ๒๔ ๐ ๔ ๑๒ ๑๒ ๔ 

ระดบัชั :นปีทีL ๓ ๓๒ ๐ ๔ ๔ ๔ ๘ 

รวม ๘๐ ๑๖ ๘ ๓๒ ๒๘ ๑๒ 

 
การฝึกอบรมรายวิชาบงัคบัเลือก (Selective)  

หมายถงึ รายวชิาเสรมิทีLกองอุบตัเิหตุและกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ พจิารณาว่า   
มคีวามสาํคญัควรใหแ้พทยป์ระจาํบา้นไดม้โีอกาสฝึกประสบการณ์ โดยใหแ้พทยป์ระจาํบา้นมโีอกาสเลอืก
การฝึกอบรมในรายวชิาทีLตนเองสนใจ จาํนวนอยา่งน้อย ๗ หวัขอ้ (๒๘ สปัดาห)์ โดยอาจเลอืกผสมผสาน
การฝึกอบรมหลายรายวชิา (ไมเ่กนิ ๒ รายวชิาต่อ ๔ สปัดาห)์ โดยไมแ่ยกชว่งเวลาปฏบิตังิานแต่ละสาขา
จากกนั จากหวัขอ้ดงัต่อไปนี:   



๒๐ 

 

(๑) อายรุศาสตรฉุ์กเฉิน (internal emergency medicine) 
(๒) ศลัยศาสตรฉุ์กเฉิน (Surgical emergency medicine) 
(๓) สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชฉุกเฉิน (obstetrics & gynecological emergency medicine) 
(๔) กุมารเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (pediatric emergency medicine) 

 (๕) ออรโ์ธปิดกิสฉุ์กเฉิน (orthopedics emergency medicine) 
 (๖) วสิญัญวีทิยาฉุกเฉิน (anesthesiological emergency medicine) 

(๗) จกัษุวทิยาฉุกเฉิน (ophthalmological emergency medicine) 
(๘) โสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยาฉุกเฉิน (otolaryngological emergency medicine) 

 (๙) จติเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (psychiatric emergency medicine) 
(๑๐) นิตเิวชศาสตรฉุ์กเฉิน (clinical forensic & legal emergency medicine) 

 (๑๑) ภาพวนิิจฉยัเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (diagnostic body imaging emergency medicine) 
(๑๒) เวชศาสตรก์ารบาดเจบ็ฉุกเฉิน (traumatic emergency medicine) 
(๑๓) เวชศาสตรฉุ์กเฉินหวัใจและหลอดเลอืด (cardiovascular emergency medicine) 
(๑๔) เวชประสาทวทิยาฉุกเฉิน (neurological emergency medicine) 
(๑๕) เวชเภสชัวทิยา และพษิวทิยาฉุกเฉิน (emergency pharmacology and toxicology) 

 
การฝึกอบรมรายวิชาเลือกเสรี (Elective) 

หมายถงึ รายวชิาเสรมิทีL วฉท. กาํหนดใหแ้พทยป์ระจาํบา้นมโีอกาสเลอืกการฝึกอบรมในรายวชิา
ทีLตนเองสนใจ โดยใหแ้พทยป์ระจาํบา้นเลอืกรายวชิาทีLตนเองสนใจ จาํนวนอยา่งน้อย ๒ หวัขอ้ (๘ 
สปัดาห)์ โดยอาจเลอืกผสมผสานการฝึกอบรมหลายรายวชิา (ไมเ่กนิ ๒ รายวชิาต่อ ๔ สปัดาห)์ โดยไม่
แยกชว่งเวลาปฏบิตังิานแต่ละสาขาจากกนั จากหวัขอ้ดงัต่อไปนี:   
 (๑) วทิยาการลาํเลยีงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ (aero-medical transport) 
 (๒) วทิยาการควบคมุความเจบ็ป่วยฉุกเฉิน (emergency illness and injury control) 
  

(๓) วทิยาการจดัการสาธารณสขุฉุกเฉิน (public health emergency medicine) 
(๔) วทิยาการจดัการแพทยฉุ์กเฉินในพื:นทีLทุรกนัดาร (frontier area emergency medical 
management) 
(๕) วทิยาการบรหิารเวชกรรมฉุกเฉิน (administrative emergency medicine) 
(๖) เวชวจิยัฉุกเฉิน (clinical research in emergency medicine) 

 (๗) เวชวทิยาการระบาดฉุกเฉิน (epidemiological medicine) 
(๘) เวชศาสตรฉุ์กเฉินการกฬีา (sport emergency medicine) 
(๙) เวชศาสตรก์ารคลงัเลอืดฉุกเฉิน (blood transfusion emergency medicine) 
(๑๐) เวชศาสตรฉุ์กเฉินการทหาร (military emergency medicine) 
(๑๑) เวชศาสตรก์ารอาชพีและสิLงแวดลอ้มฉุกเฉิน (occupational & environment emergency 
medicine) 
(๑๒) เวชศาสตรฉุ์กเฉินนนัทนาการและการผจญภยั (recreation & wilderness emergency 
medicine)  
(๑๓) เวชศาสตรฉุ์กเฉินผูส้งูอาย ุ(geriatric emergency medicine) 



๒๑ 

 

 (๑๔) เวชศาสตรฉุ์กเฉินระหวา่งประเทศ (global international emergency medicine) 
 (๑๕) เวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงู (hyperbaric emergency medicine) 
 (๑๖) เวชศาสตรฉุ์กเฉินศกึษา (educational emergency medicine) 
 (๑๗) เวชศาสตรภ์ยัพบิตัแิละกลุม่ชน (disaster and mass gathering emergency medicine)
  

(๑๘) เวชสารสนเทศฉุกเฉิน (emergency medical informatics)  

 
แพทยป์ระจาํบา้นมสีทิธิ ©ในการเลอืกฝึกอบรมในหวัขอ้ทีLตนเองสนใจ นอกเหนือจากรายวชิาเลอืก

ตามทีL วฉท. กาํหนด (ระยะเวลา ๒-๔ สปัดาห)์ โดยตอ้งเป็นหวัข้อทีAเกีAยวข้องกบัสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินเท่านัnน โดยแพทยป์ระจาํบา้นตอ้งดาํเนินการ (๑) กาํหนดหวัขอ้ ระยะเวลาและสถานทีLทีLจะเขา้รบั
การฝึกอบรม (๒) กาํหนดแผนการฝึกอบรมอยา่งน้อยประกอบดว้ย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์วธิกีาร
ฝึกอบรม และผลทีLคาดวา่จะไดร้บัจากการฝึกอบรม (๓) จดัทาํเอกสาร พรอ้มทั :งขออนุมตักิารฝึกอบรม
เชน่เดยีวกบัการขออนุมตักิารฝึกอบรมในรายวชิาบงัคบัเลอืก/วชิาเลอืกเสร ี

 
กระบวนการขออนุมติัการฝึกอบรมในรายวิชาบงัคบัเลือก/วิชาเลือกเสรี 
 แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งดาํเนินการขออนุมตัริายวชิาทีLเลอืกฝึกอบรมผา่นอาจารยท์ีLปรกึษา และตอ้ง
ผา่นการเหน็ชอบจากคณะกรรมการอาจารยฯ์ เพืLอไดร้บัการอนุมตั ิ 

ก. กรณีเป็นการฝึกอบรมในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ สาํนกังานภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉินจะ
ดาํเนินการตดิต่อประสานงานเป็นการภายในให ้

ข. กรณีเป็นการฝึกอบรมในประเทศนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งเป็น
ผูร้บัผดิชอบดาํเนินการตดิต่อสถาบนัทีLจะขอเขา้รบัการฝึกอบรม โดยตอ้งดาํเนินการตดิต่อทางวาจาก่อน
แลว้ประสานงานกบัสาํนกังานภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน เพืLอดาํเนินการทางเอกสารในการขออนุมตักิาร
เดนิทาง  

ค. กรณีเป็นการฝึกอบรมนอกประเทศ แพทยป์ระจําบา้นต้องเป็นผูร้บัผดิชอบดําเนินการตดิต่อ
สถาบนัทีLจะขอเขา้รบัการฝึกอบรมดว้ยตนเองทั :งหมด ทั :งกรณีมทุีนหรอืรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง 
กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉินและภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน รพ.รร.๖ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
จะสนบัสนุนกระบวนการต่างๆ เทา่ทีLสามารถดาํเนินการได ้โดยใหด้าํเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน
เดอืนกนัยายนของทุกปี  

กรณีมคีวามผดิพลาดหรอืประสบเหตุไมค่าดคดิ แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรบีดาํเนินการแกไ้ข และ
ตอ้งดาํเนินการต่างๆใหแ้ลว้เสรจ็ลว่งหน้าอยา่งน้อย ๓ เดอืนก่อนเดนิทาง  

หลงัจบการปฏิบตัิงาน แพทย์ประจําบ้านต้องส่งรายงานการปฏิบตัิงาน ให้อาจารย์ทีLปรกึษา
ภายใน ๓๐ วนั หลงัจบการปฏบิตังิาน เพืLอเสนอใหค้ณะอาจารยร์บัรองผลต่อไป 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๖.๘ การปฏิบติังาน 
๖.๘.๑ หลกัในการปฏิบติังานทั Aวไป 

ก. ในการปฏบิตังิานในหอผูป่้วย หรอืหน่วยงานต่างๆ ใหแ้ต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ย สวมรองเทา้
สภุาพ 

ข. เมืLอตอ้งปฏบิตังิานนอกกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ให้
ดาํเนินการรายงานตวั พรอ้มมอบเอกสารการประเมนิการปฏบิตังิานต่อผูร้บัผดิชอบแผนกต่างๆ ในวนัแรก
ของการปฏบิตังิาน 

ค. มคีวามรบัผดิชอบในงานทีLไดร้บัมอบหมายอยา่งสดุความสามารถ  
ง. มคีวามตรงต่อเวลา ขยนัหมั Lนเพยีร และมคีวามซืLอสตัย ์

จ. ปฏบิตังิานตามระเบยีบ วธิปีฏบิตั ิธรรมเนียมและวฒันธรรมองคก์ร ของแผนกทีLปฏบิตังิาน 

ฉ. การปฏบิตังิานนอกแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ขอใหค้าํนึงถงึ ชืLอเสยีง
และประโยชน์สว่นรวมของกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ทั :งนี: เพืLอให้
แพทยป์ระจาํบา้นรุน่ถดัไปสามารถปฏบิตังิานต่อไปไดอ้ยา่งราบรืLน  

ช. ตอ้งปฏบิตังิานในอตัราสว่นอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐ ของระยะเวลาปฏบิตังิานในแต่ละหว้งเวลา
ของการปฏบิตังิานตามทีLหน่วยงานต่างๆกาํหนดไว ้

ซ. หากมปัีญหาในระหวา่งการปฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆนอกกองอุบตัเิหตุและเวชกรรม
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ใหร้บีดาํเนินการแจง้อาจารยท์ีLปรกึษาโดยเรว็ เพืLอดาํเนินการจดัการ
แกไ้ข 

ฌ. เมืLอเสรจ็สิ:นการปฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆนอกกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้แลว้ ใหด้าํเนินการรายงานตวักลบัต่อผูร้บัผดิชอบแผนกต่างๆ ในวนัสดุทา้ย
ของการปฏบิตังิาน และขอรบัเอกสารการประเมนิการปฏบิตังิานคนื เพืLอสง่ใหก้องอุบตัเิหตุและเวชกรรม
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ประเมนิต่อไป 

ญ. จดัทาํรายงานการปฏบิตังิานนอกกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา้ ตามแบบฟอรม์ทีLกาํหนดสง่ใหอ้าจารยท์ีLปรกึษาภายใน ๗ วนัหลงัเสรจ็สิ:นการปฏบิตังิาน  

ฎ. ใหค้วามเคารพคณาจารยป์ระจาํหน่วยงานทีLปฏบิตังิาน 

ฏ. ใหค้วามเคารพและใหเ้กยีรตกิารปฏบิตังิานของผูร้ว่มงานทั :งแพทยป์ระจาํบา้นดว้ยกนั 
นกัศกึษาแพทย ์นกัศกึษาแพทยเ์วชปฏบิตั ิผูป้ฏบิตังิานในสหสาขาวชิาชพี ทั :งพยาบาล นักปฏบิตักิาร
ฉุกเฉินการแพทย ์เจา้พนกังานฉุกเฉินการแพทย ์เจา้หน้าทีLอืLนๆ 

ฐ. ควรสืLอสารกบัผูป่้วยและเพืLอนรว่มงานอยา่งสภุาพ มเีหตุผล 

ฑ. เคารพในสทิธขิองผูป่้วย ใหก้ารบรบิาลโดยถอืผูป่้วยเป็นศนูยก์าร และคาํนึงถงึความปลอดภยั
ของผูป่้วยตามหลกัความปลอดภยั แต่ตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของวชิาชพี 

ฒ. เคารพต่อตนเอง มคีวามภาคภมูใิจในการเป็นแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

๖.๘.๒ หลกัในการปฏิบติังานในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 

ก. ในการปฏบิตังิานใหแ้ต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย อนุญาตใหส้วมเครืLองแบบทีLไดร้บัการอนุมตัจิาก
อนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นเพืLอปฏบิตังิานใหแ้ผนกฉุกเฉินได ้ไม่อนุญาตใหส้วมรองเทา้แตะ
ปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉิน 

ข. การปฏิบตัิงานในแผนกฉุกเฉินของแพทย์ประจําบ้าน ถือเป็นการปฏิบตัิงานพร้อมกบัการ
ฝึกอบรม (On-the-Job training) โดยแพทย์ประจําบ้านจะปฏิบตัิงานในช่วงทีLมีอาจารย์ประจําแผนก



๒๓ 

 

ฉุกเฉินปฏิบตัิงานอยู่เป็นส่วนใหญ่ หากมปัีญหาเกิดขึ:นในระหว่างการปฏิบตัิงาน แพทย์ประจําบ้าน
สามารถตดิต่ออาจารยป์ระจาํแผนกเพืLอขอความเหน็ไดอ้ยา่งเตม็ทีL 

ค. มคีวามรบัผดิชอบในงานทีLไดร้บัมอบหมายอยา่งสดุความสามารถ  
ง. มคีวามตรงต่อเวลา ขยนัหมั Lนเพยีร และมคีวามซืLอสตัย ์

จ. ปฏบิตังิานตามระเบยีบ วธิปีฏบิตั ิธรรมเนียมและวฒันธรรมองคก์ร ของกลุม่งานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

ฉ. ใหค้วามเคารพคณาจารยป์ระจาํกลุม่งานเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

ช. ใหค้วามเคารพและใหเ้กยีรตกิารปฏบิตังิานของผูร้ว่มงานทั :งแพทยป์ระจาํบา้นดว้ยกนั 
นกัศกึษาแพทย ์นกัศกึษาแพทยเ์วชปฏบิตั ิผูป้ฏบิตังิานในสหสาขาวชิาชพี ทั :งพยาบาล นกัปฏบิตักิาร
ฉุกเฉินการแพทย ์เจา้พนกังานฉุกเฉินการแพทย ์เจา้หน้าทีLอืLนๆ 

ซ. ควรสืLอสารกบัผูป่้วยและเพืLอนรว่มงานอยา่งสภุาพ มเีหตุผล 

ฌ. เคารพในสทิธขิองผูป่้วย ใหก้ารบรบิาลโดยถอืผูป่้วยเป็นศนูยก์าร และคาํนึงถงึความปลอดภยั
ของผูป่้วยตามหลกัความปลอดภยั แต่ตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของวชิาชพี 

ญ. เคารพต่อตนเอง มคีวามภาคภมูใิจในการเป็นแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

ฎ. หากไมท่ราบหรอืไมแ่น่ใจในการใหก้ารดแูลดา้นเวชกรรมแก่ผูป่้วย ควรขอความชว่ยเหลอืจาก
ผูม้ปีระสบการณ์สงูกวา่เพืLอเรยีนรูก้ระบวนการดแูลผูป่้วย 

ฏ. ดแูลรกัษาสขุภาพของตนเองใหแ้ขง็แรง ไมห่กัโหมทาํงานหนกัจนเกดิความเจบ็ป่วย หรอืสง่ผล
กระทบต่อกระบวนการเรยีนรูแ้ละฝึกอบรม  

ช. ตอ้งปฏบิตังิานในอตัราสว่นอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐ ของระยะเวลาปฏบิตังิานในแต่ละหว้งเวลา
ของการปฏบิตังิานตามทีLกาํหนดไว ้

ซ. หากมปัีญหาในระหวา่งการปฏบิตังิานใหร้บีดาํเนินการแจง้อาจารยท์ีLปรกึษาโดยเรว็ เพืLอ
ดาํเนินการจดัการแกไ้ข 

๖.๘.๓ แนวทางการปฏิบติังานชองแพทยป์ระจาํบา้นจาํแนกตามระดบัชั nนปี  
แพทยป์ระจาํบา้นระดบัชั nนปีทีA ๑  
๑. Round เชา้รว่มกบัอาจารยแ์พทย ์ 
๒. เป็นทีLปรกึษาในกบันกัศกึษาแพทย ์Extern 
๓. ตรวจรกัษาผูป่้วยในหอ้งฉุกเฉินและบนัทกึในเวชระเบยีนอยา่งสมบรูณ์ 
๔. ใหก้ารวนิิจฉยั รกัษาผูป่้วยตามวชิาชพี 
๕. ปรกึษาผูป่้วยกบัแพทยป์ระจาํบา้นปีทีL ๒ หรอื ๓ หรอื อาจารยทุ์กครั :งก่อนใหผู้ป่้วยกลบับา้น 
๖. ทาํกจิกรรมทางวชิาการทีLไดร้บัมอบหมาย 
๗. ออกหน่วยหรอืออกปฏบิตักิารพเิศษนอกหรอืจากหน้าทีLปกต ิตามลาํดบัทีLไดท้าํการจดัเตรยีมไวใ้ห ้
๘. ปฏบิตัติามหน้าทีLทีLไดร้บัมอบหมายกรณีเกดิภยัพบิตั ิหรอือุบตัภิยัหมู ่ 
 
แพทยป์ระจาํบา้นระดบัชั nนปีทีA  ๒ 
๑. Round เชา้รว่มกบัอาจารยแ์พทย ์
๒. เป็นทีLปรกึษาในกบันกัศกึษาแพทย ์Extern  Intern และแพทยป์ระจาํบา้นชั :นปีทีL ๑ 
๓. ตรวจรกัษาผูป่้วยในหอ้งฉุกเฉินและบนัทกึในเวชระเบยีนอยา่งสมบรูณ์  
๔. ใหก้ารวนิิจฉยั รกัษาผูป่้วยตามวชิาชพี 
๕. ปรกึษาปัญหาผูป่้วยกบัแพทยป์ระจาํบา้นชั :นปีทีL ๓ หรอือาจารยก์รณีทีLมปัีญหาในการดแูลรกัษา ผูป่้วย  



๒๔ 

 

    หรอืทาํหตัถการทีLตอ้งมผีูค้วบคมุดแูล 
๖. ทาํกจิกรรมทางวชิาการทีLไดร้บัมอบหมาย  
๗. ออกหน่วยหรอืออกปฏบิตักิารพเิศษนอกหรอืจากหน้าทีLปกต ิตามลาํดบัทีLไดท้าํการจดัเตรยีมไวใ้ห ้ 
๘. ออกปฏบิตักิารกบัหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินตามทีLไดร้บัมอบหมาย ตามทีLกาํหนดไว ้
๙. ปฏบิตัติามหน้าทีLทีLไดร้บัมอบหมายกรณีเกดิภยัพบิตั ิหรอือุบตัภิยัหมู ่
๑๐. ควบคมุดแูลการตรวจรกัษาผูป่้วยในหอ้งกูช้พี เริLมเป็นผูนํ้าในการทาํ Cardiopulmonary 
resuscitation    
 
แพทยป์ระจาํบา้นระดบัชั nนปีทีA ๓  
๑. Round เชา้รว่มกบัอาจารยแ์พทย ์
๒. เป็นทีLปรกึษาในกบันกัศกึษาแพทย ์Extern  Intern และแพทยป์ระจาํบา้นชั :นปีทีL ๑และ๒ 
๓. ตรวจรกัษาผูป่้วยในหอ้งฉุกเฉินและบนัทกึในเวชระเบยีนอยา่งสมบรูณ์ 
๔. ใหก้ารวนิิจฉยั รกัษาผูป่้วยตามวชิาชพี 
๕. ดแูลความเรยีบรอ้ยในหอ้งฉุกเฉิน ประสานงานกบัเจา้หน้าทีLประจาํหอ้งฉุกเฉินในการแกปั้ญหา เฉพาะ
หน้า 
    และมบีทบาทหน้าทีLในการควบคมุดแูลการหมนุเวยีนของผูป่้วยทุกคนในหอ้งฉุกเฉิน (Patient flow) 
๖. ปรกึษาปัญหาผูป่้วยกบัอาจารยแ์พทย ์กรณีทีLมปัีญหาในการดแูลรกัษาผูป่้วย หรอืทาํหตัถการทีL ตอ้งมี
ผู ้ 
    ควบคมุดแูลรวมทั :งแกปั้ญหาต่างๆ ทีLเกดิขึ:นในหอ้งฉุกเฉิน  
๗. ทาํกจิกรรมทางวชิาการทีLไดร้บัมอบหมาย 
๘. ออกหน่อยหรอืออกปฏบิตักิารพเิศษนอกหรอืจากหน้าทีLปกต ิตามลาํดบัทีLไดท้าํการจดัเตรยีมไวใ้ห ้
๙. ออกปฏบิตักิารกบัหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินตามทีLไดร้บัมอบหมาย ตามทีLกาํหนดไว ้
๑๐. ปฏบิตัติามหน้าทีLทีLไดร้บัมอบหมายกรณีเกดิภยัพบิตั ิหรอือุบตัภิยัหมู ่ 
 
๖.๘.๔ ห้วงเวลาการปฏิบติังาน  

วนั ชว่งเวลา จาํนวนแพทยป์ระจาํบา้น 

วนัราชการ  
เวรเชา้ : ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๔ 
เวรบา่ย : ๑๖.๐๐ – ๐๐.๐๐ น. ๔ 
เวรดกึ  : ๐๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ๓ 

วนัหยดุราชการ 
เวรเชา้ : ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๔ 
เวรบา่ย : ๑๖.๐๐ – ๐๐.๐๐ น. ๔ 
เวรดกึ  : ๐๐.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ๓ 

 
หมายเหต ุการปฏิบติัแพทยป์ระจาํบา้นจะมีแพทยร์ุ่นพีAชั nนปีทีA 2 หรือ 3 เป็นแพทยห์วัหน้าเวรทกุ
เวร และมีอาจารยแ์พทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉินเป็นทีAปรึกษาทุกเวร 
 
 
 



๒๕ 

 

๖.๙  กิจกรรมวิชาการ 
แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํกจิกรรมวชิาการทีLเกีLยวขอ้งกบัการฝึกอบรม โดยไมน้่อยกวา่ ๘๐ % ของ

เวลาทั :งหมดและตอ้งตรงเวลาทุกชั :นปี 

หวัขอ้ จาํนวน  
(ครั :ง/ปี) 

เกณฑ์
ผา่น 

๑. กจิกรรมวชิาการ ๑๐๐ >๘๐% 

๒. การนําเสนอหวัขอ้วชิาการ (Topic review) ๒ ๒ 

๓. การนําเสนอตวัอยา่งผูป่้วยทีLน่าสนใจ (Interesting case) ๑-๒ ๑ 

๔. การประชมุทบทวนวารสารทางวชิาการ (Journal club) ๒ ๒ 

๕. การประชมุเสนอเหตุการณ์เวชกรรมอนัไมพ่งึประสงค ์ซึLงรวมถงึภาวะแทรกซอ้น และการ
เสยีชวีติ (adverse medical events, morbidity and mortality conferences) 

๑๒ >๘๐% 

๖. การประชมุทบทวนการกูช้พี (cardiopulmonary resuscitation conference) ๑๒ >๘๐% 

๗. ประชมุสมัมนาการบรหิาร (administrative seminars) ๑๒ >๘๐% 

๘. การประชมุวจิยั (research progression and meeting) ๔ >๘๐% 

๙. การถามตอบทางวชิาการ (Question and answer/Spot diagnosis) ๑๒ >๘๐% 

๑๐.การฝึกปฏบิตัหิตัถการ (Procedure workshop) ๒๐ >๘๐% 

๑๑.เขา้รว่มฟังการบรรยาย/การอบรมเชงิปฏบิตักิารพเิศษ อยา่งน้อย ๑ ครั :ง/๓ ปี ในหวัขอ้ 
    (๑) บทบาทของวทิยาศาสตรส์งัคมและพฤตกิรรมกบัเวชกรรมฉุกเฉนิ 
    (๒) เวชศาสตรป้์องกนักบัเวชกรรมฉุกเฉนิ (Preventive emergency medicine) 
    (๓) การตดัสนิใจทางคลนิิก (Emergency medicine decision making) 
    (๔) ระบบการบรบิาลฉุกเฉนิ (Emergency care service system/Service plan) 
    (๖) กฎหมายทางการแพทยแ์ละนิตเิวชวทิยา (Medical legislation and forensic  
         emergency medicine) 
    (๗) หลกัการบรหิารจดัการ (Basic administration and management) 
    (๘) ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient safety) 
    (๙) การดแูลตนเองของแพทย ์(Physician wellbeing) 
    (๑๐) การแพทยท์างเลอืกกบัเวชกรรมฉุกเฉนิ (Complementary emergency  
           medicine) 

10 100% 

 
* ประมาณการจากการมีแพทยป์ระจาํบา้นระดบัชั nนละ ๑๐-๑๑ คน รวม ๒๙ คน  
 แพทยป์ระจาํบา้นทีLมหีน้าทีLรบัผดิชอบในหวัขอ้ใด ตอ้งมกีารดาํเนินการนําเสนอตามเวลาทีLกาํหนด 
โดยควรประสานงานกบัหวัหน้าแพทยป์ระจาํบา้น หลงัจากตรวจสอบแลว้สง่ใหอ้าจารยท์ีLปรกึษาทีL
รบัผดิชอบเนื:อหาก่อนวนันําเสนอจรงิ 



๒๖ 

 

 การนําเสนอทางวชิาการ จะไดร้บัการประเมนิโดยอาจารยท์ีLปรกึษาและแพทยป์ระจาํบา้นทีLเขา้
รว่มการนําเสนอ เพืLอใชใ้นการใหค้วามเหน็สะทอ้นกลบั (feed back) และพฒันาการนําเสนอทางวชิาการ
ตามระดบัความสาํเรจ็ (Milestones)  
  
๗. การวดัและการประเมินผล 
 ๗.๑ การวดัประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ จดัใหม้กีารประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรม 
ครอบคลุมทั :งดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและกจิกรรมทางการแพทย ์ในมติต่ิางๆ อยา่งน้อย ดงันี: 

 
ก. การทดสอบภาคทฤษฎีโดยใช้ข้อสอบปรนัย ๕ ตวัเลือก (Multiple choices question : MCQ)  

   วตัถปุระสงค ์เพืLอทดสอบความรูภ้าคทฤษฎดีา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (Medical knowledge) ของ
แพทยป์ระจาํบา้น อนัเป็นสมรรถนะสาํคญัของการเป็นแพทยฉุ์กเฉิน 

   วิธีการ ทดสอบโดยใชข้อ้สอบปรนยั ๕ ตวัเลอืก (Multiple choices question : MCQ) โดยมี
เนื:อหาครอบคลุมความรูท้ ั :งดา้นความรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื:นฐานประยกุต ์ความรูด้า้นเวชศาสตร์
ฉุกเฉินทั Lวไป และความรูด้า้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินต่อยอด 

   วิธีการปฏิบติั แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งมกีารสอบประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม (In-training 
examination) โดยมกีารสอบประเมนิปีละ ๒ ครั :ง ซึLงจดัโดยกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน 
โรงพยาบาล  พระมงกุฎเกลา้ และจดัโดยวทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทย 

เกณฑก์ารประเมิน 
แพทยป์ระจาํบา้นจะผา่นระดบัชั :นทีL ๑ ตอ้งไดค้ะแนนอยูใ่นมากกวา่คา่เฉลีLยของชั :นปี 
แพทยป์ระจาํบา้นจะผา่นระดบัชั :นทีL ๒ ตอ้งไดค้ะแนนอยูใ่นมากกวา่คา่เฉลีLยของชั :นปี  
แพทยป์ระจาํบา้นจะผา่นระดบัชั :นทีL ๓ ตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่คา่เฉลีLยของชั :นปี   

 หากมแีพทยป์ระจาํบา้นไม่ผา่นการสอบตามทีLกาํหนดไว ้ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นดงักลา่วดาํเนินการสอบ
แกอ้กี ๑ ครั :ง หลงัทราบผลคะแนนภายใน ๑๕ วนั โดยใหอ้าจารยท์ีLปรกึษาสอบถามปัญหาและหาแนว
ทางแกไ้ขรว่มกนั หากยงัไมผ่า่นซํ:า ใหอ้นุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน
พจิารณาใหช้ะลอการเลืLอนระดบัชั :น และจดัสอบแกอ้กีครั :งภายในระยะเวลา ๑๒ สปัดาห ์
ข. การทดสอบภาคทฤษฎีโดยใช้ข้อสอบอตันัยประยกุต ์(Modified essays question : MEQ)  

    วตัถปุระสงค ์เพืLอทดสอบความรูภ้าคทฤษฎดีา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (Medical 
knowledge) ของแพทยป์ระจาํบา้น อนัเป็นสมรรถนะสาํคญัของการเป็นแพทยฉุ์กเฉิน 

    วิธีการ ทดสอบโดยใชข้อ้สอบอตันยัประยกุต ์(Modified essays question : MEQ) ๕ ขอ้ 
โดยมเีนื:อหาครอบคลุมความรูท้ ั :งดา้นความรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื:นฐานประยกุต ์ความรูด้า้นเวช
ศาสตรฉุ์กเฉินทั Lวไป และความรูด้า้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินต่อยอด แต่ละขอ้มกีารกาํหนดคา่ความยากงา่ยและ
เกณฑผ์า่นระดบัขั :นตํLา โดยองิตามระดบัชั :น 

    วิธีการปฏิบติั แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งมกีารสอบประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม (In-training 
examination) โดยมกีารสอบประเมนิปีละ ๒ ครั :ง ซึLงจดัโดยกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน 
โรงพยาบาล  พระมงกุฎเกลา้ 

    เกณฑก์ารประเมิน เกณฑผ์า่นระดบัขั :นตํLา Minimal passing level ของแต่ระดบัชั :น 
อยา่งน้อย ๔ ใน ๕ ขอ้  



๒๗ 

 

    หากมแีพทยป์ระจาํบา้นไม่ผา่นการสอบตามทีLกาํหนดไว ้ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นดงักลา่ว
ดาํเนินการสอบแกอ้กี ๑ ครั :ง หลงัทราบผลคะแนนภายใน ๑๕ วนั โดยใหอ้าจารยท์ีLปรกึษาสอบถามปัญหา
และหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั หากยงัไมผ่า่นซํ:า ใหอ้นุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉินพจิารณาใหช้ะลอการเลืLอนระดบัชั :น และจดัสอบแกอ้กีครั :งภายในระยะเวลา ๑๒ สปัดาห ์
ค. การนําเสนอทางวิชาการ 

    วตัถปุระสงค ์เป็นกลวธิใีนการประเมนิความสามารถในการคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง 
(SDL) ประเมนิทกัษะการอ่านงานวจิยั ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิก และฝึกการสืLอสารใหบ้รกิารทาง
วชิาการต่อบุคคลอืLน  

    วิธีการ โดยอาจารยผ์ูค้วบคมุการนําเสนอทางวชิาการ 
    วิธีการปฏิบติั แพทยป์ระจาํบา้นทีLมคีวามรบัผดิชอบในการนําเสนอทางวชิาการ ไมว่า่ใน

หวัขอ้ใด จะตอ้งไดร้บัการประเมนิการนําเสนอผลงานทางวขิาการตามเกณฑท์ีLกลุม่งานเวชศาสตรฉุ์กเฉิน
กาํหนด เพืLอใหค้าํแนะนําในจุดทีLตอ้งการการพฒันาและเสรมิเนื:อหาดา้นความรู ้

 
 
    เกณฑก์ารประเมิน 
    แพทยป์ระจาํบา้นแต่ละคนตอ้งผา่นการประเมนิจากอาจารยผ์ูค้วบคมุการนําเสนอโดย

เฉลีLยอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป (มากกวา่รอ้ยละ ๗๐) หากมแีพทยป์ระจาํบา้นไม่ผา่นการประเมนิตามทีLกาํหนด
ไว ้ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นดงักลา่วดาํเนินการเตรยีมการนําเสนอทางวชิาการแก ้อยา่งน้อย ๓ เรืLอง ในหวัขอ้
ทีLแตกต่างกนั (Interesting case, Topic review, Journal club, MM conference เป็นตน้) หลงัทราบผล
การประเมนิคะแนนภายใน ๓๐ วนั โดยใหอ้าจารยท์ีLปรกึษาสอบถามปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั 
หากยงัไมผ่า่นซํ:า ใหอ้นุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินพจิารณาชะลอการ
เลืLอนระดบัชั :น . 
 
ง. การประเมินจากการสงัเกตในสถานการณ์จริง (DOPS (Direct Observation of Procedural 
Skills)) 
    วตัถปุระสงค ์เพืLอประเมนิการปฏบิตังิานในสถานการณ์จรงิ บนพื:นฐานของการเรยีนรู้
รว่มกบัการปฏบิตังิานจรงิ (experiential learning) 

    วิธีการ โดยอาจารยผ์ูส้งัเกตและประเมนิ 
วิธีการปฏิบติั ขณะปฏบิตังิานแพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัการประเมนิจากการสงัเกตในสถานการณ์จรงิ

โดยอาจารยผ์ูด้แูลประจาํเวร ในหวัขอ้ อยา่งน้อยดงัต่อไปนี: 
(๑) การประเมินการทาํหตัถการ 
สงัเกตการทาํหตัถการตามเกณฑห์ลกัสตูรฯ โดยดจูากขั :นตอนการประเมนิผูป่้วย การระบุขอ้บ่งชี: 

ขอ้บ่งหา้ม ในการทาํหตัถการ การเตรยีมผูป่้วย การเตรยีมอุปกรณ์ การปฏบิตักิารทาํหตัถการ การ
ตดิตามและการประเมนิผลหลงัทาํหตัถการ ตลอดจนการสอนใหแ้พทยป์ระจาํบา้นรุน่หลกัปฏบิตัหิตัถการ
ได ้ 

 
 
 



๒๘ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอยีดของหตัถการแสดงในการประเมนิตามระดบัความสาํเรจ็ของตวัชี:วดั (Milestone) โดย

แพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละระดบั ตอ้งบรรลุระดบัความสาํเรจ็ตามระดบัทีLกาํหนดไว ้จงึจะผา่นการประเมนิ
ในแต่ละระดบั หากมแีพทยป์ระจาํบา้นไม่ผา่นการประเมนิตามทีLกาํหนดไว ้ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นดงักลา่ว
ดาํเนินการเตรยีมการซกัซอ้มการฝึกปฏบิตั ิและดาํเนินการปฏบิตัซิํ:าใหอ้าจารยผ์ูป้ระเมนิทาํการประเมนิ
ก่อนการประเมนิเลืLอนระดบัชั :น (๓๑ พฤษภาคม) หากยงัไมผ่า่นซํ:า ใหอ้นุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํ
บา้น สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน พจิารณาชะลอการเลืLอนระดบัชั :น 
   (๒) การประเมินการปฏิบติังานดแูลผูป่้วยในสถานการณ์จริง 
   ใชก้ระบวนการสงัเกตการดแูลผูป่้วยอยา่งเบด็เสรจ็ (Comprehensive emergency care) มี
กระบวนการโดยสงัเขป ดงันี: 

๒.๑ อาจารยผ์ูด้แูลแจง้ต่อแพทยป์ระจาํบา้นทีLจะทาํการประเมนิก่อนเริLมการประเมนิ 
๒.๒ ใหเ้วลาในการดแูลผูป่้วยในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินประมาณ ๑ - ๒ ชั Lวโมง โดยใหแ้พทย์

ประจาํบา้นตดัสนิใจใหก้ารดแูลผูป่้วยในแผนกฉุกเฉิน ในขณะนั :นดว้ยตนเอง โดยไมใ่หอ้าจารยท์ีLปรกึษาให้
ความเหน็หรอืเขา้ไปมสีว่นในการตดัสนิใจในระหวา่งการประเมนิ โดยแพทยป์ระจาํบา้นอาจเลอืกดแูล
ผูป่้วยวกิฤตทิีLมดีว้ยหลายภาวะ หรอื เลอืกดแูลผูป่้วยหลายรายพรอ้มกนักไ็ด ้

๒.๓ สงัเกตกระบวนการคดิ ทศันคตใินการเลอืกดแูลผูป่้วย การคดัแยกผูป่้วย การบรหิารจดัการ
แผนกฉุกเฉิน ทกัษะและความรูใ้นการดแูลผูป่้วย การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและการแปลผล การ
สืLอสาร การสั Lงการ การชว่ยเหลอืดแูลเพืLอนรว่มงาน การจาํหน่ายผูป่้วยออกจากแผนกฉุกเฉิน ตลอดจน
ทกัษะความเป็นมอือาชพี  

๒.๔ ขณะสง่เวรหรอืระหวา่งการปฏบิตังิาน ใหม้กีารอภปิรายปัญหา ใหค้วามเหน็สะทอ้นกลบั 
อาจารยผ์ูด้แูล และความเหน็ของแพทยป์ระจาํบา้น หากเป็นสว่นของความรูแ้ละทกัษะในการดแูลผูป่้วยให้
พจิารณาถงึความถกูตอ้งบนหลกัการของการแพทยเ์ชงิประจกัษ์ หากเป็นสว่นของการตดัสนิใจให้
อภปิรายสอบถามความเหน็จากแพทยป์ระจาํบา้น โดยไมใ่ชค้วามคดิสว่นตวัของอาจารยผ์ูด้แูลเป็นเกณฑ์
ตดัสนิ 

๒.๕ อาจารยผ์ูป้ระเมนิ สง่รายงานการสงัเกตการดแูลผูป่้วยอยา่งเบด็เสรจ็ มายงั
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ เดอืน
ละ ๑ ครั :ง  

 เกณฑก์ารประเมิน เพืLอพจิารณาและประเมนิสมรรถนะของแพทยป์ระจาํบา้น วา่เป็นไป
ตามระดบัความสาํเรจ็ของตวัชี:วดั (Milestone) หรอืไมโ่ดยแพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละระดบั ตอ้งบรรลุระดบั
ความสาํเรจ็ตามระดบัทีLกาํหนดไว ้จงึจะผา่นการประเมนิในแต่ละระดบั หากมแีพทยป์ระจาํบา้นไม่ผา่น
การประเมนิตามทีLกาํหนดไว ้ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นดงักลา่ว ดาํเนินการเตรยีมการซกัซอ้มการฝึกปฏบิตั ิ
และดาํเนินการปฏบิตัซิํ:าใหอ้าจารยผ์ูป้ระเมนิทาํการประเมนิก่อนการประเมนิเลืLอนระดบัชั :น (๓๑ 
พฤษภาคม) หากยงัไมผ่า่นซํ:า ใหอ้นุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน
พจิารณาชะลอการเลืLอนระดบัชั :น 
 
จ. ผลการปฏิบติังานการดแูลผูป่้วยจากอาจารย ์แพทยผ์ูร่้วมงานและพยาบาล (๓๖๐ degree 
evaluation) 
    วตัถปุระสงค ์เพืLอเป็นการประเมนิการปฏบิตังิานการดแูลผูป่้วยโดยภาพรวม รวมถงึเจต
คต ิการทาํงานเป็นทมี การสืLอสาร ในจุดทีLอาจารยไ์มส่ามารถเขา้ไปตดิตามดแูลได ้โดยมผีูม้สีว่นเกีLยวขอ้ง



๒๙ 

 

เขา้รว่มประเมนิครบทุกมติ ิเพืLอใหก้ารประเมนิการปฏบิตังิานมคีวามเทีLยงตรงและแมน่ยาํ ปราศจากความ
ลาํเอยีง  
    วิธีการ กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ดาํเนินการให้
แพทยป์ระจาํบา้นทีLปฏบิตังิานไดร้บัการประเมนิโดย 

 ก. อาจารยผ์ูด้แูล อาจารยท์ีLปรกึษา และ หวัหน้ากลุม่งานเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
 ข. แพทยผ์ูร้ว่มงาน ทั :งแพทยป์ระจาํบา้นรุน่น้อง รุน่พีL หรอืรุน่เดยีวกนั แพทยป์ระจาํบา้น

แผนกอืLนๆ 
 ค. พยาบาลแผนกฉุกเฉิน 
 ง. ผูป่้วยทีLไดร้บัการบรบิาล 
 ฉ. ตวัแพทยป์ระจาํบา้นเอง 
 โดยใชแ้บบประเมนิ ซึLงมเีกณฑก์ารประเมนิประกอบดว้ย ความรู ้ทกัษะการวนิิจฉยั

ปัญหา การวางแผนการรกัษา การทาํหตัถการ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้และการจดัการผูป่้วย
ในแผนกฉุกเฉินใหไ้ดร้บัการดแูลอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ การประเมนิเจตคต ิความรบัผดิชอบ มนุษย
สมัพนัธ ์การคาํนึงถงึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง ความใฝ่รูแ้ละการพฒันาตนเอง และทีLสาํคญั คอื เจตคตทิีLดต่ีอ
การเป็นแพทยฉุ์กเฉิน 

    วิธีการปฏิบติั การประเมนิแบบ ๓๖๐ องศา จะมกีารประเมนิอยา่งน้อย ๑ ครั :ง ในสาม
เดอืน 

    เกณฑก์ารประเมิน แพทยป์ระจาํบา้นแต่ละคนตอ้งผา่นการประเมนิโดยเฉลีLยอยูใ่นระดบั
ดขีึ:นไป (มากกวา่รอ้ยละ ๗๐) หากมแีพทยป์ระจาํบา้นไม่ผา่นการประเมนิตามทีLกาํหนดไว ้ใหแ้พทย์
ประจาํบา้นดงักลา่วดาํเนินการ ดงันี: 

    แพทยป์ระจาํบา้นระดบัชั :นทีL ๑ มอบอาจารยท์ีLปรกึษาสอบถามปัญหาและหาแนว
ทางแกไ้ขรว่มกนั โดยใหเ้ขยีนรายงานการพฒันาตนเอง ระบุปัญหา วตัถุประสงค ์กลวธิใีนการพฒันา
ตนเองแจง้ต่ออาจารยท์ีLปรกึษา และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาชาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
โรงพยาบาล      พระมงกุฎเกลา้ และใหผ้า่นการประเมนิดงักลา่วได ้

    แพทยป์ระจาํบา้นระดบัชั :นทีL ๒ และ ๓ มอบอาจารยท์ีLปรกึษาสอบถามปัญหาและหาแนว
ทางแกไ้ขรว่มกนั หากเป็นปัญหาเลก็น้อย ใหอ้นุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินพจิารณาใหต้ดิตามดแูลอยา่งใกลช้ดิ กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัชี:วดัการประเมนิไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ ๑๒ สปัดาห ์ถา้เป็นปัญหาทีLรนุแรง หรอืไมม่กีารปรบัปรงุอาจ
พจิารณาไมใ่หเ้ลืLอนระดบัชั :น 
ฉ. การร่วมกิจกรรมประชมุวิชาการ 
    วตัถปุระสงค ์เพืLอประเมนิความรบัผดิชอบของแพทยป์ระจาํบา้น 

    วิธีการ แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งลงนามเขา้รว่มประขมุวชิาการทุกครั :ง หากเขา้รว่มแต่ไมล่ง
นามถอืวา่ไมไ่ดเ้ขา้รว่ม 

    วิธีการปฏิบติั แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมประชมุวชิาการทีLจดัโดยภาควชิา
เวชศาสตรฉุ์กเฉิน คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์และกลุม่งานเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 



๓๐ 

 

    เกณฑก์ารประเมิน อตัราสว่นการเขา้รว่มกจิกรรมประชมุวชิาการ มากกวา่รอ้ยละ ๘๐  
หากมแีพทยป์ระจาํบา้นไม่ผา่นการประเมนิตามทีLกาํหนดไว ้ใหด้าํเนินการตามบทลงโทษเรืLองการ
ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบ 
ช. การบนัทึกหตัถการ (Logbook)  
    วตัถปุระสงค ์เพืLอบนัทกึการทาํหตัถการของแพทยป์ระจาํบา้น เป็นการประเมนิวา่ 
แพทยป์ระจาํบา้นไดท้าํหตัถการทีLสาํคญัครบถว้น 

    วิธีการ ลงขอ้มลูผา่นระบบ E-logbook ของวทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทย 
http://www.tcep.or.th  แพทยป์ระจาํบา้นทาํรายงานการลงขอ้มลูผา่นระบบ E-logbook สง่อาจารยท์ีL
ปรกึษาทุกๆ ๖ เดอืน 

    วิธีการปฏิบติั แพทยป์ระจาํบา้นทุกคน ตอ้งรบัผดิชอบบนัทกึหตัถการลงใน e-logbook 
ตามทีLคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินของแพทยสภา กาํหนด เนืLองจากเป็นสว่นหนึLง
ของการฝึกอบรมตามหลกัสตูรฯ โดยตอ้งมจีาํนวนการทาํหตัถการอยา่งน้อยตามทีLหลกัสตูรกาํหนด ถา้ไม่
ครบอาจสง่ผลต่อการพจิารณาตกผา่นในการประเมนิเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบ
วชิาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
ซ. การบนัทึกผลงาน Portfolio 
    วตัถปุระสงค ์เพืLอรวบรวมหลกัฐาน รวมถงึรายงานการปฏบิตังิานของแพทยป์ระจาํบา้น 
และใชใ้นการประเมนิขอบเขตความรูท้ีLแพทยป์ระจาํบา้นไดด้าํเนินการศกึษามา 
    วิธีการ แพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัแฟ้มบนัทกึผลงาน (Portfolio) ของแต่ละคน เพืLอบนัทกึ
ผลการปฏบิตังิาน รายงานทีLจดัทาํ ผลการประเมนิสะทอ้นกลบั เป็นตน้ 
    เกณฑก์ารประเมิน รายงานการปฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆนอกกองอุบตัเิหตุและเวช
กรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ถอืเป็นสว่นหนึLงของการประเมนิความรูด้า้นเวชกรรมฉุกเฉินต่อ
ยอด (Specialty emergency medicine) แพทยป์ระจาํบา้น ตอ้งเขยีนรายงานแสดงความรูท้ีLไดร้บัระหวา่ง
การฝึกปฏบิตังิานในแผนกอืLนๆ ในวชิาบงัคบัเลอืกและวชิาเลอืกเสร ีอยา่งเหมาะสม  หากมแีพทยป์ระจาํ
บา้นไม่ผา่นการประเมนิตามทีLกาํหนดไว ้ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นดงักลา่วดาํเนินการจดัทาํรายงานฉบบัใหม ่
หรอืคน้ควา้ขอ้มลูในหวัขอ้ตามรายงานทีLสง่ และดาํเนินการสง่ใหอ้าจารยผ์ูป้ระเมนิทาํการประเมนิก่อนการ
ประเมนิเลืLอนระดบัชั :น (๓๑ พฤษภาคม) หากยงัไมผ่า่นซํ:า ใหอ้นุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น
สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินพจิารณาชะลอการเลืLอนระดบัชั :น 
ฌ. การทาํงานวิจยัและผลงานวิจยั การประเมนิการทาํงานวจิยัและผลงานวจิยั 
กรอบเวลาการดาํเนินงานวจิยั 

โครงการ / กิจกรรม 
ตารางการดำเนินงานวิจัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

โครงการส@งเสริมการวิจัย             

๑. กำหนดหัวข=อการวิจัย             

๒. ประชุมเขียน Proposal             

๓.เสนอกรรมการจริยธรรม / หาทุนสนับสนุน 

            

๔. ดำเนินการวิจัย             

๕. รวบรวมข=อมูล สรุปผลวิจัย             

๖. สCงรายงานวิจัยรอตีพิมพ)             

    Red ชั :นปีทีL  ๑       Yellow ชั :นปีทีL ๒    Blue ชั :นปีทีL ๓ 



๓๑ 

 

ญ. การเขียนและดาํเนินโครงการ  
    วตัถปุระสงค ์เพืLอเป็นการฝึกใหแ้พทยป์ระจาํบา้นเขา้ใจกระบวนการเขยีน อนุมตัิ

โครงการ และการดาํเนินโครงการภาครฐั 
    วิธีการและวิธีการปฏิบติั กลุม่งานเวชศาสตรฉุ์กเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

ดาํเนินการใหแ้พทยป์ระจาํบา้นทีLปฏบิตังิานดาํเนินการเขยีนโครงการการบรกิารทางวชิาการ/ปฏบิตักิาร 
อยา่งน้อย ๑ เรืLองต่อระยะเวลาการฝึกอบรม ยกตวัอยา่งเชน่ การสอนการชว่ยกูช้พีเบื:องตน้ การฝึกอบรม
เจา้หน้าทีLปฐมพยาบาลและชว่ยปฏบิตักิารการแพทยฉุ์กเฉิน โครงการซอ้มแผนอุบตัภิยัหมูข่อง
โรงพยาบาล เป็นตน้  

 
การเขยีนโครงการประกอบดว้ย 
หลกัการและเหตุผล 
วตัถุประสงค ์
กลวธิดีาํเนินงาน 
งบประมาณ 
ผลทีLคาดวา่จะไดร้บั 
ตวัชี:วดัของโครงการ 
โดยมอีาจารยท์ีLปรกึษาคอยใหค้าํแนะนํา หรอือาจปรกึษาเจา้หน้าทีLโรงพยาบาล เพืLอใหโ้ครงการ

สามารถดาํเนินการได ้ 
  เกณฑก์ารประเมิน โดยประเมนิจากผลการดาํเนินโครงการ การมสีว่นรว่มในการดาํเนินโครงการ  

  
ฎ. การประเมินวิธีอืAนๆ เช่น Script concordance test, Role play, simulation practice 
 ตามทีLคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
มมีตกิาํหนด โดยตอ้งมกีารกาํหนดวตัถุประสงค ์วธิกีาร วธิกีารปฏบิตั ิเกณฑก์ารประเมนิ และแนวทาง
แกไ้ขหากไมผ่า่นการประเมนิ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 

 

๗.๒ ความสอดคล้องของผลลพัธข์องการฝึกอบรมและวิธีการประเมิน 
    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กาํหนดเกณฑก์ารประเมนิผลการเขา้รบัการฝึกอบรมใหม้ี

ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ และผลลพัธข์องการฝึกอบรม สรปุไดด้งันี: 
 

 ผลลทัธ์
ของการ
ฝึกอบรม 

วธิกีารประเมนิ หว้งเวลาทีL
ประเมนิ 

เกณฑผ์า่น 

สมรรถนะทีL ๑ 
Patient care 

PC1 - 14 - ผลการปฏบิตังิานการดแูลผูป่้วย 
 
 

อยา่งน้อย ๑ 
ครั :ง ใน ๓ 
เดอืน 

การประเมนิ ๓๖๐ องศา
เฉลีLยอยา่งน้อยรอ้ยละ ๗๐ 

- การประเมนิจากการสงัเกตใน
สถานการณ์จรงิ 

อยา่งน้อย
เดอืนละ ๑ 
ครั :ง 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

- การบนัทกึหตัถการ (E-Logbook) ประเมนิ
เอกสาร ๖ 
เดอืน/ครั :ง 

- จาํนวนการทาํหตัถการ
ครบตามเกณฑ ์

สมรรถนะทีL ๒ 
Medical knowledge 

MK1 - การประเมนิผลการเรยีนวทิยาศาสตร์
การแพทยพ์ื:นฐานประยกุต ์จดัโดย

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

ปีแรกของ
การ
ฝึกอบรม 

ผา่นการสอบประเมนิ 

MK 2 - 3 - ผลการปฏบิตังิานการดแูลผูป่้วย 
 

อยา่งน้อย ๑ 
ครั :ง ใน ๓ 
เดอืน 

การประเมนิ ๓๖๐ องศา
เฉลีLยอยา่งน้อยรอ้ยละ ๗๐ 

- การประเมนิจากการสงัเกตใน
สถานการณ์จรงิ 

อยา่งน้อย
เดอืนละ ๑ 
ครั :ง 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

- แฟ้มบนัทกึผลงาน โดยดจูากรายงาน
การปฏบิตังิานในวชิาบงัคบัเลอืก และวชิา
เลอืกเสร ี

ทกุครั :งทีLมี
เสรจ็สิ:นการ
ปฏบิตังิาน
นอกแผนก 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

- การทดสอบภาคทฤษฏ ี(MCQ/MEQ) สอบ 
MCQ/MEQ 
ปีละ ๒ ครั :ง 

เกณฑผ์า่น (MCQ) 
ระดบั ๑ Mean - 2 S.D. 
ระดบั ๒ Mean - 1 S.D. 
ระดบั ๓ Mean 
 
เกณฑผ์า่น (MEQ) ผา่น 
MPL อยา่งน้อย ๔/๕ 



๓๓ 

 

 ผลลทัธ์
ของการ
ฝึกอบรม 

วธิกีารประเมนิ หว้งเวลาทีL
ประเมนิ 

เกณฑผ์า่น 

สมรรถนะทีL ๓ 
(Interpersonal and 
Communication 
Skills) 

ICS 1 - 4 - การประเมนิจากการสงัเกตใน
สถานการณ์จรงิ 

อยา่งน้อย
เดอืนละ ๑ 
ครั :ง 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

- ผลการปฏบิตังิานการดแูลผูป่้วย 
 

อยา่งน้อย ๑ 
ครั :ง ใน ๓ 
เดอืน 

การประเมนิ ๓๖๐ องศา
เฉลีLยอยา่งน้อยรอ้ยละ ๗๐ 

- แฟ้มบนัทกึผลงาน โดยดจูากรายงาน
การปฏบิตังิาน 

ประเมนิ
เอกสารปีละ 
๑ ครั :ง 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

ICS 5 - การนําเสนอทางวชิาการ 
 

ทกุครั :งทีLมี
การนําเสนอ
ทางวชิาการ 

ไดร้บัการประเมนิเฉลีLย
อยา่งน้อยรอ้ยละ ๗๐ 

- การเขยีนและดาํเนินโครงการ โครงการ ๑ 
ครั :ง/การ
ฝึกอบรม 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

สมรรถนะทีL ๔ 
(Practice-based 
learning and 
improvement) 

PBLI1, 
PBLI3 

- การประเมนิจากการสงัเกตใน
สถานการณ์จรงิ 

อยา่งน้อย
เดอืนละ ๑ 
ครั :ง 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

- ผลการปฏบิตังิานการดแูลผูป่้วย 
 

อยา่งน้อย ๑ 
ครั :ง ใน ๓ 
เดอืน 

การประเมนิ ๓๖๐ องศา
เฉลีLยอยา่งน้อยรอ้ยละ ๗๐ 

- การนําเสนอทางวชิาการ 
 

ทกุครั :งทีLมี
การนําเสนอ
ทางวชิาการ 

ไดร้บัการประเมนิเฉลีLย
อยา่งน้อยรอ้ยละ ๗๐ 

- แฟ้มบนัทกึผลงาน โดยดจูากรายงาน
การปฏบิตังิาน 

ประเมนิ
เอกสารปีละ 
๑ ครั :ง 
 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

PBLI2 - การทาํงานวจิยัและผลงานวจิยั งานวจิยั ๑ 
เรืLอง/การ
ฝึกอบรม 
 

งานวจิยัผา่นการประเมนิ
จาก อฝส. ตามกาํหนด 
เวลา 



๓๔ 

 

 ผลลทัธ์
ของการ
ฝึกอบรม 

วธิกีารประเมนิ หว้งเวลาทีL
ประเมนิ 

เกณฑผ์า่น 

สมรรถนะทีL ๕ 
(Professionalism) 

PROF1, 
PROF2 

- การประเมนิจากการสงัเกตใน
สถานการณ์จรงิ 

อยา่งน้อย
เดอืนละ ๑ 
ครั :ง 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

- ผลการปฏบิตังิานการดแูลผูป่้วย 
 

อยา่งน้อย ๑ 
ครั :ง ใน ๓ 
เดอืน 

การประเมนิ ๓๖๐ องศา
เฉลีLยอยา่งน้อยรอ้ยละ ๗๐ 

- แฟ้มบนัทกึผลงาน โดยดจูากรายงาน
การปฏบิตังิาน 

ประเมนิ
เอกสารปีละ 
๑ ครั :ง 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

การรว่มกจิกรรมประชมุวชิาการ ประเมนิราย
ไตรมาศ 

เขา้รว่มกจิกรรมประชมุ
วชิาการมากกวา่รอ้ยละ ๘๐ 

สมรรถนะทีL ๖ 
(System-based 
practice : System 
improvement) 

SBM1-5 - แฟ้มบนัทกึผลงาน โดยดจูากรายงาน
การปฏบิตังิาน 

ประเมนิ
เอกสารปีละ 
๑ ครั :ง 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

- การเขยีนและดาํเนินโครงการ โครงการ ๑ 
ครั :ง/การ
ฝึกอบรม 

ระดบัความสาํเรจ็ของ
ตวัชี:วดั (Milestone) 

 
๗.๓ การเลืAอนระดบัชั nนปี  
   กระบวนการเลืLอนระดบัชั :น ใชเ้กณฑก์ารประเมนิระดบัความสาํเรจ็ของตวัชี:วดั (Milestone) 

รายละเอียดในหลกัสตูร 
   อาจารยท์ีLปรกึษามหีน้าทีLสรุปผลการประเมนิระดบัความสาํเรจ็ของตวัชี:วดัทั :ง ๖ มติ ินําเสนอต่อ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินก่อนวนัทีL ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี 
เมืLอคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน มมีตเิหน็ชอบใหแ้พทยป์ระจํา
บ้านผ่านการประเมนิครบทั :ง ๖ มติ ิกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะ
ดาํเนินการทาํหนงัสอืแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน เพืLอแจง้แพทย
สภาต่อไป   

  กรณีมมีตใิหแ้พทยป์ระจาํบา้นทีLเขา้รบัการฝึกอบรมไมผ่า่นระดบัชั :น จะสง่ผลดงัต่อไปนี:  
  แพทยป์ระจาํบา้นระดบัทีAยงัไม่ผา่นระดบัชั nน(ไม่ว่าระดบัชั nนใด) จะตอ้งชะลอการเลืLอนระดบัชั :น 
และปฏบิตังิานในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินต่อไปก่อนเป็นระยะเวลาไมต่ํLากวา่ ๑๒ สปัดาห ์แต่ยงัถอืเป็นสว่น
หนึLงของระยะเวลาฝึกอบรม เพืLอใหไ้ดร้บัการดแูลของคณาจารยป์ระจาํกลุม่งานอยา่งใกลช้ดิ และตอ้ง
กาํหนดวตัถุประสงค ์ตวัชี:วดัการประเมนิตามสมรรถนะทีLยงัไมผ่า่นตามระดบัทีLกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร  ไมส่ามารถขา้มไปเลอืกหมนุเวยีนในรายวชิาอืLนทีLเกีLยวขอ้งตามทีLกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบัชั :น 



๓๕ 

 

  แพทยป์ระจาํบา้นต้องผา่นระดบัชั nนทีA ๑ จงึจะมสีทิธิ ©ในการเลอืกการหมนุเวยีนในการปฏบิตัเิวช
บาํบดัวกิฤต ิรายวชิาบงัคบัเลอืกทีLเหลอื การปฏบิตักิารฝึกอบรมดา้นอาํนวยการและสั Lงการปฏบิตักิาร
ฉุกเฉินการแพทย ์และราย วชิาเลอืกเสร ี 

  แพทยป์ระจาํบา้นต้องผา่นระดบัชั nนทีA ๒ จงึจะมสีทิธิ ©ในการเลอืกการหมนุเวยีน และไดร้บัการสง่
เขา้รบัการสอบเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ในภาคทฤษฎ ีหากไมส่ามารถผา่นระดบัไดท้นัเวลาสอบ แพทยป์ระจาํบา้นคนนั :น ตอ้งรอเขา้รบั
การสอบประเมนิในปีถดัไป 

  แพทยป์ระจาํบา้นต้องผา่นระดบัชั nนทีA ๓ ก่อนจงึถอืวา่ ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูร และไดร้บั
การสง่เขา้รบัการสอบเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขา เวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน ในภาคปฏบิตั ิ 

  หากแพทยป์ระจาํบา้น ถกูประเมนิใหช้ะลอการเลืLอนระดบัชั :น และสง่ผลใหร้ะยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานและฝึกอบรมตามหลกัสตูรนานกวา่ระยะเวลาขั :นตํLาของการฝึกอบรม (๓ ปี) คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ อาจมมีตใิหข้ยายระยะเวลาการ
ฝึกอบรมของแพทยป์ระจาํบา้นคนดงักลา่วออกไดอ้กี ๒ ครั :ง ครั :งละไมเ่กนิ ๒๖ สปัดาห ์เพืLอใหแ้พทย์
ประจาํบา้นมคีณุลกัษณะทีLเชืLอถอืได ้ตามทีLกาํหนดไวใ้นหลกัสตูร 

 
๗.๔ การสอบเพืAอวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน 
   ตามเกณฑม์าตรฐานการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ฉบบัทีL ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคลอ้งกบัเกณฑ์
คณุสมบตัขิองโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
(๑) คณุสมบติัผูมี้สิทธิ¢ เข้าสอบ 
- ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสตูร มรีะยะเวลาในการฝึกอบรมไมน้่อยกวา่ ๑๔๔ สปัดาห ์
- ผา่นการประเมนิผลการกูช้พีขั :นสงู ซึLงจดัสอบโดยวทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทย 
- ผา่นการประเมนิผลงานวจิยั โดยคณะกรรมการตรวจประเมนิงานวจิยั ของวทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่
ประเทศไทย 
- สถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควรใหเ้ขา้สอบ โดยตอ้งผา่นการประเมนิในระดบัทีL ๓ ในทุกมติ ิ
(๒) เอกสารประกอบ 
- เอกสารรบัรองประสบการณ์ภาคปฏบิตัจิากสถาบนัฝึกอบรมตามทีLกาํหนด 
- เอกสารรบัรองการผา่นการประเมนิผลการกูช้พีขั :นสงู 
- เอกสารรบัรองการผา่นหลกัสตูรแพทยอ์าํนวยปฏบิตักิารฉุกเฉิน 
- เอกสารรบัรองการผา่นการตรวจงานวจิยัของแพทยป์ระจาํบา้น 
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้วย 
ก. การสอบภาคทฤษฎปีระกอบดว้ยขอ้สอบปรนยัแบบเลอืกตอบ (multiple choice questions) และ 
ขอ้สอบประเภทอืLนตามทีL อฝส.วฉ. ประกาศกาํหนดก่อนวนัสอบไมน้่อยกวา่ ๖ เดอืน 
ข. การสอบภาคปฏบิตัปิระกอบดว้ยการสอบประมวลผลความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิางเวชกรรมฉุกเฉิน 
(comprehensive emergency clinical examinations) ดว้ยการสอบสมัภาษณ์และหรอืการสอบอตันยัเพืLอ 
ประเมนิผลความรูค้วามชาํนาญในการบรบิาลเวชกรรมผูป่้วยฉุกเฉินรายเดยีวหรอืหลายรายพรอ้มกนั 
รวมทั :งเวชจรยิศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการอนัครอบคลุมความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวช
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กรรมสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินทั :ง ๖ ดา้นหลกั ประกอบกบัผลการประเมนิประมวลการกูช้พีขั :นสงู ผลการ
ประเมนิการทาํเวชหตัถการฉุกเฉิน และผลการประเมนิการอาํนวยการและสั Lงการปฏบิตักิารฉุกเฉิน
การแพทย ์รวมทั :งผลการประเมนิผลงานทางวชิาการ และการสอบประเภทอืLนๆ ตามทีL อฝส.วฉ.กาํหนด
โดยความเหน็ชอบของ วฉท. แลว้รายงานใหแ้พทยสภาทราบ และประกาศใหผู้ท้ีLจะมสีทิธเิขา้รบัการสอบ
ทราบลว่งหน้า ก่อนวนัสอบไมน้่อยกวา่ ๖ เดอืน 
(๔) การจดัสอบ  
    ให ้อฝส.วฉ. กาํหนดรายละเอยีดวธิกีาร เงืLอนไข และกาํหนดการสอบแต่ละภาคสว่นตาม
หลกัเกณฑต่์อไปนี: 
    ก. ดาํเนินการสอบทั :งหมดใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนกรกฎาคม เมืLอสิ:นสดุการฝึกอบรมใน
แต่ละปี โดย อฝส.วฉ. อาจจดัแบง่การสอบแต่ละภาคเป็นหลายสว่นหรอืหลายขั :นตอนโดยความเหน็ชอบ
ของ วฉท. กไ็ด ้แลว้รายงานใหแ้พทยสภารบัทราบ และประกาศใหผู้ท้ีLจะมสีทิธเิขา้รบัการสอบนั :นทราบ
ลว่งหน้าก่อนวนัสอบในสว่นหรอืขั :นตอนนั :นไมน้่อยกวา่ ๖ เดอืน 

  ข. การสอบภาคทฤษฎ ีใหแ้พทยป์ระจาํบา้นทีLผา่นการฝึกอบรมในระดบัทีL ๒ และครบ 
๒๓ เดอืนขึ:นไปเขา้สอบได ้
   ค. การสอบภาคปฏบิตั ิในกรณีทีLมกีารจดัแบ่งการสอบเป็นหลายสว่น หรอืหลายขั :นตอน 
ใหแ้พทยป์ระจาํบา้น ทีLผา่นการฝึกอบรมเขา้รบัการสอบแต่ละสว่น หรอืขั :นตอนดงักลา่วก่อนสิ:นสดุการ
ฝึกอบรมฉุกเฉินครบถว้นได ้เวน้แต่การสอบขั :นตอนสดุทา้ยนั :นตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีLกาํหนด 
(๕) เกณฑก์ารตดัสิน 
การสอบผา่นตอ้งไดค้ะแนนอยา่งน้อยเทา่กบัเกณฑท์ีL อฝส.วฉ.กาํหนดทั :งภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี: 
                  ก. เกณฑก์ารตดัสินการสอบผา่นภาคทฤษฎี ใชก้ารองิเกณฑด์ว้ยการประเมนิผลจาก
คา่เฉลีLยของเกณฑก์ารผา่นขั :นตํLา (minimal passing level, MPL) ของขอ้สอบเป็นหลกัเวน้แต่ อฝส.วฉ.
พจิารณาแลว้เหน็สมควรใหอ้งิกลุม่ 
                 ข. เกณฑก์ารตดัสินภาคปฏิบติั ใหใ้ชอ้งิเกณฑค์า่เฉลีLยของเกณฑก์ารผา่นขั :นตํLา (minimal 
passing level, MPL) ซึLง อฝส.วฉ.อาจพจิารณาเสนอใชค้ะแนนตามสดัสว่นของทุกสว่นหรอืทุกขั :นตอน
รวมกนั หรอืพจิารณาแยกแต่ละสว่นหรอืขั :นตอนกไ็ด ้ทั :งนี:โดยความเหน็ชอบของ วฉท. แลว้รายงานให้
แพทยสภาทราบ และประกาศใหผู้จ้ะมสีทิธขิา้รบัการสอบนั :นทราบลว่งหน้าก่อนวนัสอบในสว่นแรกหรอื
ขั :นตอนแรกไมน้่อยกวา่ ๖ เดอืน 
                ค. การสอบภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบติั เมืLอสอบผา่นแต่ละภาคมสีทิธเิกบ็ผลการ
สอบไวใ้ชไ้ดอ้กีสามปี หากสอบผา่นไดไ้มค่รบตามกาํหนดในอกีสามปีตอ้งสอบใหม ่
 
 

๗.๕ การวดัและประเมินผลเพื4ออนุมัติบัตรฯ 

กองอุบติัเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา้ไม่มีแผนฝึกอบรมเพืDอหนงัสืออนุมติับตัร 
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๘. การรบัและคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น 
๘.๑ คณุสมบติัของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
๑. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี: 

1.1 ไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ หรอืเทยีบเทา่ทีLแพทยสภารบัรอง 
1.2 ไดร้บัการขึ:นทะเบยีนประกอบวชิาชพีเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ 
1.3 ผา่นการอบรมแพทยเ์พิLมพนูทกัษะเป็นเวลา 1 ปี  

๒. มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 
๓. มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์รมแพทยท์หารบก และ กอบ.รพ.รร.๖ 
๔. แพทยผ์ูม้ตีน้สงักดั เมืLอไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น จะตอ้งทาํสญัญาลาศกึษากบั
หน่วยงานตน้สงักดัใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเขา้รบัการฝึกอบรม และมหีนงัสอืรบัรองการรบัเป็นตน้สงักดัจาก
สถานพยาบาลทีLเป็นหน่วยงานของรฐั 
๕.ผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งมคีวามรูด้า้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื:นฐานและความรูพ้ื:นฐานดา้นเวช
กรรมฉุกเฉิน รวมถงึทกัษะและเจตคตทิีLดต่ีองานดา้นเวชกรรมฉุกเฉินจากการศกึษาในระดบัก่อนปรญิญา  
๘.๒ การคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
คณะอนุกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ประกอบด้วย 
๑. ผูอ้าํนวยการกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
๒. รองผูอ้าํนวยการกองกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
๓. ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
๔. อาจารยแ์พทยก์องอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
๕. หวัหน้ากลุม่งานอุบตัเิหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร 
๖ หวัหน้ากลุม่งานอุบตัเิหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสระบุร ี
 
๘.๓ หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูส้มคัรเข้ารบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 
วิธีการคดัเลือกดาํเนินการโดยใช้วิธีสอบสมัภาษณ์ สอบปฏิบติั และสอบข้อเขียน โดยใช้เกณฑ์
การสอบคดัเลือกดงันีn  
๑. คะแนนจากการสอบสมัภาษณ์และสอบปฏบิตั ิ๖๐๐ คะแนน    ( คดิเป็น ๘๐% )                                                                                                                              

๑.๑ การสอบสมัภาษณ์โดยอาจารยท์ีLปรกึษาและประธานในการจดัสอบคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้น 
(๑๐๐ คะแนน) 

๑.๑.๑ บุคลกิลกัษณะและการแต่งกาย (๑๕ คะแนน) 
         *บุคลกิภาพเหมาะสมในการเป็นแพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉิน 
         *การแต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ยเหมาะสมในการเป็นแพทยท์ีLด ี
๑.๑.๒ ประวตักิารเรยีนและการทาํงาน (๑๐ คะแนน) 

* ใบรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืคณาจารย ์
*การมสีว่นรว่มในกจิกรรมของ รพ. หรอืหน่วยงานทีLปฏบิตังิานอยู ่เชน่ 
คณะกรรมการ HA,QA, HPH, IC , risk management, ISO, สทิธผิูป่้วย 
*การมสีว่นรว่มในกจิกรรมสว่นรวมหรอืเพืLอสงัคมในขณะทาํงาน 
*คะแนนเกรดเฉลีLยรวม GPA (๑๐ คะแนน) 

GPA ๓.๘๐ - ๔.๐๐ = ๑๐ คะแนน , GPA ๓.๗๙ - ๓.๕๐ = ๙ คะแนน  
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GPA ๓.๔๙ - ๓.๒๕ =  ๘ คะแนน, GPA ๓.๒๔ - ๓.๐๐ = ๗ คะแนน  
GPA ๒.๙๙ - ๒.๕๐ = ๖ คะแนน , GPA ๒.๔๙ - ๒.๐๐ = ๕ คะแนน 
๑.๑.๓ เจตคต ิ(๕๕ คะแนน) 

* การตดัสนิใจ ปฏภิาณไหวพรบิ การตดัสนิใจ (๒๐ คะแนน) 
* ทศันคตต่ิอวชิาชพีเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (๒๐ คะแนน) 
* ทศันคตต่ิอการปฏบิตังิานและผูร้ว่มงาน (๑๕ คะแนน) 

๑.๑.๔ วสิยัทศัน์ (๒๐ คะแนน) 
* จุดมุง่หมายภายหลงัจากเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
เชน่  ทุน  รพ.จงัหวดั,ชมุชน,รฐับาลหรอืเอกชนต่างจงัหวดั,หน่วยแพทยเ์คลืLอนทีL 
* ความตั :งใจและมุง่มั Lนในการเขา้รบัการฝึกอบรม 
* แนวทางและการปฏบิตัติวัเองในการเขา้รบัการฝึกอบรม เชน่ การทาํงานพเิศษ Private 
practice, การทาํงานเป็นทมี,การยอมรบัระบบอาวโุสแพทยป์ระจาํบา้น ชั :นปีทีL ๑,๒,๓ 
เป็นตน้ 

๑.๒  สอบปฏบิตั ิโดย 
๑.๒.๑ จาํลองสถานการณ์การชว่ยชวีติขั :นสงู  (๑๐๐ คะแนน) 
๑.๒.๒ จาํลองสถานการณ์การชว่ยชวีติและการดแูลผูป่้วยอุบตัเิหตุ  (๑๐๐ คะแนน) 
๑.๒.๓ จาํลองสถานการณ์การตดัสนิใจ  (๑๐๐ คะแนน) 
๑.๒.๔  แสดงความคดิสรา้งสรรค ์ (๑๐๐ คะแนน) 
๑.๒.๕  จาํลองสถานการณ์ จรยิธรรมทางการแพทย ์  (๑๐๐ คะแนน) 

๒. คะแนนจากการสอบขอ้เขยีน ทางดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ( ๒๐ % ) 
๓. ผา่นการทดสอบทางจติวทิยา (โดยกองจติเวชและประสาทวทิยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้) 
 
สรปุ    
๑. หลกัเกณฑก์ารรบัสมคัรแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ตอ้งผา่นการทดสอบทาง
จติวทิยา 
๒. คะแนนในการสอบตอ้งมากกวา่ ๕๐ %  ของคะแนนสอบสมัภาษณ์และสอบขอ้เขยีน 
๓. มตขิองคณะกรรมการถอืเป็นทีLสดุ 
 
 

การตดัสินผลการคดัเลือก 
การตดัสนิผลการคดัเลอืกเป็นการดาํเนินงานตามเกณฑท์ีLผา่นมตเิหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการ 
ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  โดยตั :งอยูบ่นพื:นฐานของ
ความ 
เสมอภาค โปรง่ใสตรวจสอบได ้และถอืเป็นทีLสิ:นสดุ 
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จาํนวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
วทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทย ไดก้าํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกกอบรมไดใ้น
สดัสว่นปีละชั :นละ ๒ คน ต่ออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลา ๓ คนสาํหรบัตาํแหน่งแรก และปีละชั :นละ 
๑ คน สาํหรบัตาํแหน่งต่อจากนั :นไมเ่กนิ ๘ ตาํแหน่ง และปีละชั :นละ ๒ คน สาํหรบัตาํแหน่งต่อจากนั :น  
กรณีสถาบนัฝึกอบรมจาํเป็นตอ้งจดัใหม้อีาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมปฏบิตังิานแบบบางเวลาดว้ย ให ้
ใชห้ลกัเกณฑใ์นการคาํนวณอาจารยเ์ทยีบเทา่เตม็เวลา รวมทั :งตอ้งมปีรมิาณงานบรกิารของสาขาทีLใหก้าร 
ฝึกอบรมตามทีLระบุไวใ้นเกณฑเ์ฉพาะสาํหรบัสถาบนัฝึกอบรม  
กรณีสถาบนัฝึกอบรมอบรมใดมสีถานภาพเป็นสถาบนัรว่มฝึกอบรม หรอืสถาบนัฝึกอบรมสมทบใหก้บั 
หลายหลกัสตูรในสาขาเดยีวกนั จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีLจะปฏบิตังิานในสถาบนัฝึกอบรมแหง่นั :นใน
เวลา 
หนึLง ๆ ตอ้งไมเ่กนิศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั :นๆ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กรมแพทยท์หารบก โดยกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน ผา่นการประเมนิ
ศกัยภาพและไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภา ใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
ในปีการศกึษา ๒๕๔๗ เป็นปีแรกโดยรบัแพทยป์ระจาํบา้นเขา้ฝึกอบรม ได ้ชั :นปีละ ๖ คน จนมาถงึในปี
การศกึษา ๒๕๖๐ สามารถรบัแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ไดจ้าํนวน ๑๐ คน รว่มกบั
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศรและโรงพยาบาลศนูยส์ระบุร ีซึLงเป็นโรงพยาบาลสมทบ ๒ คน รวมเป็น 
๑๒ คน 
ตารางคาํนวณศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

 
 

 
  ๘.๔  ค่าตอบแทน 
 

ในช่วงเวลาทีDฝึกอบรม แพทยป์ระจาํบา้นจะไดรั้บเงินเดือนจากทางตน้สังกดั (ถา้มีตน้สังกดั) หรือจากโรงพยาบาล

พระมงกุฏเกลา้ (ในกรณีอิสระ) ตามระเบียบของสถานทีDให้ทุน ในกรณีทีDหมุนเวียนและขึNนเวรนอกเวลาทีDโรงพยาบาลพระ

มงกุฏเกลา้ จะมีเงินค่าเวร ซึD งจ่าย เหมาจ่ายเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ถา้กรณีทีDหมุนเวียนและขึNนเวรนอกเวลาทีDโรงพยาบาลอืDน 

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนของโรงพยาบาลนัNนๆ  

 



๔๐ 

 

                     ประเภทคา่ตอบแทน แพทยป์ระจาํ
บา้นมตีน้สงักดั 

แพทยป์ระจาํบา้น 
ไมม่ตีน้สงักดั(อสิระ) 

เงนิเดอืน √ √ 

เงนิคา่ตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ √ √ 

เงนิ พ.ต.ส. - - 
เงนิสาํหรบัแพทยผ์ูไ้มท่าํเวชปฏบิตั ิ - - 
เงนิ P4P - - 

 
๘.๕ การโอนย้าย  
ใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี: 

(๑) แพทยป์ระจําบา้น ตดิต่อสอบถามและแจง้ความจํานงขอโอนยา้ยการฝึกอบรมทีLสถาบนัใหม่ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดอืนก่อนเริLมปีการฝึกอบรมใหม่ และชี:แจงเหตุผลในการขอโอนยา้ย เมืLอไดร้บัมติ
เหน็ชอบใหร้บัโอนยา้ยจากสถาบนัใหม่ แพทยป์ระจําบา้นตอ้งดําเนินการชี:แจงเหตุผลในการโอนยา้ยต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน โดยคณะอนุกรรมการอาจพจิารณา
ปฏเิสธการโอนยา้ยของแพทยป์ระจาํบา้นได ้หากเหตุผลในการขอโอนยา้ยไมม่นํี:าหนกั 

(๒) เมืLอมมีตคิณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ใหแ้พทย์
ประจาํบา้นยา้ยออก ใหด้าํเนินการสง่เอกสารการขอโอนยา้ย โดยแนบ 

- แบบประเมินสมรรถนะการฝึกอบรม ของแพทยป์ระจาํบา้นทีLผา่นการประเมนิจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน เพืLอระบุระดบัชั nน
ของแพทยป์ระจาํบา้น 

- ตารางการหมนุเวยีนของแพทยป์ระจาํบา้น 
- ผลการประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม รายงานกจิกรรม, logbook, Portfolio ทั :งหมด 

ไปยงัสถาบนัแหง่ใหม ่โดยตอ้งดาํเนินการใหเ้สรจ็สิ:นอยา่งน้อย ๔ เดอืนก่อนเริLมปีการฝึกอบรม
ใหม ่

(๓) เมืLอไดร้บัหนงัสอืตอบรบัจากสถาบนัใหม ่ให้Lแนบหนงัสอืการอนุมตัโิอนยา้ยของแพทยป์ระจาํ
บา้น ถงืคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน เพืLอชี:แจงเหตุผลการขอโอนยา้ยของ
แพทยป์ระจาํบา้น ใหแ้ลว้เสรจ็อยา่งน้อย ๓ เดอืนก่อนเริLมปีการฝึกอบรมใหม ่

(๔) คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินจะพจิารณาดาํเนินการ และเสนอ
เรืLองต่อคณะกรรมการกลางฝึกอบรมและสอบฯของแพทยสภาเพืLอขออนุมตัโิอนยา้ย 

(๕) เมืLอไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ จะดาํเนินการสง่หนงัสอืแจง้ตน้
สงักดัของแพทยป์ระจาํบา้นทีLขอโอนยา้ยใหเ้สรจ็สิ:นอยา่งน้อย ๒ เดอืนก่อนเริLมปีการฝึกอบรมใหม ่
 (๖) แพทยป์ระจาํบา้ตอ้งตดิตามหนงัสอือนุมตัโิอนยา้ย จากทั :ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
สถาบนัใหม ่มตคิณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน มตคิณะอนุกรรมการกลาง
ฝึกอบรมและสอบฯของแพทยสภา ตน้สงักดั (กระทรวงสาธารณสขุ หรอืตน้สงักดัอืLน) เพืLอรวบรวม
หลกัฐานการโอนยา้ยใหเ้สรจ็สิ:นอยา่งน้อย ๑ เดอืนก่อนเริLมปีการฝึกอบรมใหม ่
 (๗) รายงานตวัเขา้รบัการฝึกอบรมทีLสถาบนัใหมต่ามระเบยีบทีLสถาบนันั :นๆกาํหนด 
 



๔๑ 

 

๘.๖ การลาออกจากการฝึกอบรม 
   แพทยป์ระจาํบา้นทีLมคีวามประสงคจ์ะลาออกจากการฝึกอบรม ใหด้าํเนินการดงันี: 
   ก. ชีnแจงเหตผุลการลาออกต่ออาจารยที์AปรึกษาเพืLอชว่ยในการแกไ้ขปัญหาทีLสามารถ
ดาํเนินการแกไ้ขได ้
   ข. ยืAนใบลาออก ต่อ หวัหน้าผูด้แูลแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน โดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สามารถพจิารณาระงบัการลาออกของแพทยป์ระจาํบา้นได้
ไมเ่กนิ ๓๐ วนั ผูอ้าํนวยการกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน  ตอ้งนําเรืLองเขา้สูท่ีLประชมุ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน เพืLอพจิาณาลงมตใินการลาออกของ
แพทยป์ระจาํบา้นเพืLอชว่ยในการแกไ้ขปัญหาทีLสามารถดาํเนินการแกไ้ขได ้
   ค. คณะอนุกรรมการฯมีมติอนุมติัการลาออก หากเหตุผลมนํี:าหนกัเพยีงพอ และไมส่ามารถ
แกไ้ขปัญหาได ้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ทาํหนงัสอืแจง้คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น
โรงพยาบาล   พระมงกุฎเกลา้ และนําเขา้ทีLประชมุ เพืLอลงมตริบัทราบการลาออกของแพทยป์ระจาํบา้น 
และดาํเนินการแจง้ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล เพืLอทราบต่อไป 
   ง. แจ้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน แพทยป์ระจาํบา้นอาจ
สิ:นสดุการปฏบิตังิาน หลงัไดร้บัหนงัสอือนุมตักิารลาออกจาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ทั :งนี: 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ตอ้งทาํหนงัสอืนําเรยีน เจา้กรมแพทยท์หารบก และทาํหนงัสอืแจง้ต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน โดยแนบเอกสารใบลาออก และหนงัสอื
อนุมตักิารลาออกของโรงพยาบาลไปดว้ย 
 จ. แจ้งแพทยสภา คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินดาํเนินการแจง้
คณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมและสอบฯของแพทยสภา เพืLอลงมตริบัทราบ ทั :งนี: แพทยป์ระจาํบา้นทีL
ลาออกจากการฝึกอบรม อาจโดนตดัสทิธิ ©การสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นในปีการฝึกอบรม
ถดัไปตามเกณฑแ์ละมตขิองแพทยสภา 
 
๘.๗ บทลงโทษ 
ก. การปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบ  

หากแพทยป์ระจาํบา้นมกีารปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบ เชน่ มาปฏบิตังิานสาย เลกิงาน
ก่อนเวลา ขาดงานโดยไมม่สีาเหตุ ใหบ้รบิาลผูป่้วยโดยไมม่คีวามรบัผดิชอบต่อผูป่้วยไมส่ง่เวร ไมบ่นัทกึ
เวชระเบยีน ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบของกลุม่งานเวชศาสตรฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ หรอื 
หน่วยงานอืLนๆ    หากสบืทราบหรอืมมีลูความผดิกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉินมขี ั :นตอนการปฏบิตั ิ
ดงันี: 

   ๑. วา่กลา่วตกัเตอืน จาํนวนไมเ่กนิ ๓ ครั :ง โดยมอบใหอ้าจารยท์ีLปรกึษาดาํเนินการ หากไมเ่ป็น
ผลมอบคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นดาํเนินการ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํ
บา้นอาจพจิารณาทาํโทษใหป้ฏบิตังิานเพิLมเตมิตามทีLระเบยีบทีLกาํหนดไว ้โดยไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนเพิLม 
แต่ยงัถอืเป็นระยะเวลาในการฝึกอบรม  

   ๒. หากยงัมคีวามผดิต่อเนืLอง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอาจพจิารณาทาํทณัฑ์
บนตลอดการฝึกอบรม โดยแพทยป์ระจาํบา้น ตอ้งบนัทกึเอกสารทณัฑบ์นไวก้บัคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นยนืยนัวา่จะไมท่าํผดิซํ:าอกี 



๔๒ 

 

   ๓. หากยงัมคีวามผดิต่อเนืLอง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอาจพจิารณาทาํ
ภาคทณัฑ ์และรายงานต่อตน้สงักดัตาม พรบ.ขา้ราชการพลเรอืน รวมถงึรายงานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินของแพทยสภา เพืLอบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๔. หากยงัมคีวามผดิต่อเนืLองจนโดนภาคทณัฑม์ากกวา่ ๒ ครั :งต่อระยะเวลาการฝึกอบรม หรอื 
เป็นความผดิรา้ยแรง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น อาจมมีตพิจิารณาใหล้าออกจากการ
ฝึกอบรม โดยแจง้ใหผู้อ้าํนวยการโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินทราบ 

 
 
 

ข. ปัญหาดา้นเวชจรยิธรรมและศลีธรรม  
แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีเวชกรรม ตามประกาศของแพทยสภา

อยา่งเครง่ครดั เขา้ใจในหลกัการของเวชจรยิศาสตร ์และสามารถตดัสนิใจบนพื:นฐานของเวชจรยิศาสตร์
อยา่งถกูตอ้ง เชน่ การเคารพในการตดัสนิใจของผูป่้วยและญาต ิการรกัษาความลบัของผูป่้วย การไม่
ก่อใหเ้กดิผลรา้ยต่อผูป่้วย มคีวามปรารถนาดทีีLจะใหผู้ป่้วยไดร้บัประโยชน์จากการรกัษา มคีวามเป็นกลาง
และปฏบิตัติามกฎหมายทางเวชกรรม เป็นตน้ 

แพทยป์ระจาํบา้นหา้มมใิหท้าํผดิกฎหมาย กระทาํการอนัขดัต่อศลีธรรมอนัด ีขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และบรรทดัฐานทางสงัคม ยกตวัอยา่งเชน่ การผดิกฎหมายอาญา ลกัทรพัย ์ชอ่โกง ทะเลาะ
ววิาท ทาํรา้ยรา่งกาย ชูส้าว เป็นตน้ 

หากแพทยป์ระจาํบา้นการกระทาํอนัไรจ้รรยาบรรณ ขาดจรยิธรรม ผดิกฎหมายอาญารา้ยแรง 
กลุม่งานเวชศาสตรฉุ์กเฉินมขี ั :นตอนการปฏบิตั ิดงันี: 

   ๑. หากเป็นความผดิลหโุทษ พจิารณาตกัเตอืน ไมเ่กนิ ๓ ครั :ง โดยมอบใหอ้าจารยท์ีLปรกึษา
ดาํเนินการ หากไมเ่ป็นผลมอบใหห้วัหน้ากลุม่งานดาํเนินการ หากไมเ่ป็นผลมอบคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นดาํเนินการ  

   ๒. หากยงัมคีวามผดิต่อเนืLอง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอาจพจิารณาทาํทณัฑ์
บน1ตลอดการฝึกอบรม โดยแพทยป์ระจาํบา้นตอ้งบนัทกึเอกสารทณัฑบ์นไวก้บัคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นยนืยนัวา่จะไมท่าํผดิซํ:าอกี 

   ๓. หากยงัมคีวามผดิต่อเนืLอง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอาจพจิารณาทาํ
ภาคทณัฑ์2  และรายงานต่อตน้สงักดัตาม พรบ.ขา้ราชการพลเรอืน รวมถงึรายงานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินของแพทยสภา เพืLอบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๔. หากยงัมคีวามผดิต่อเนืLองซํ:าคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น อาจมมีตพิจิารณา
ใหล้าออกจากการฝึกอบรม 

 
1 ทณัฑบ์น เป็นสญัญาอยา่งหนึLงระหวา่งผูก้ระทาํความผดิกบัผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั เป็นการบนัทกึวา่ผูก้ระทาํความผดิไดส้าํนึกตนในการ

กระทาํความผดิและไดท้าํทณัฑบ์น(สญัญา)ไวว้า่จะไมป่ระพฤตตินทีLฝ่าฝืนระเบยีบของหน่วยงานนั :นๆอกี เชน่ นกัเรยีนทาํผดิผูป้กครองมาทาํ
ทณัฑบ์นรบัรองไวเ้ป็นตน้ การทาํทณัฑบ์นถอืวา่ยงัไมม่คีวามผดิตามกฎหมายแต่หากมกีารฝ่าฝืน อาจมคีวามผดิโดยการใหภ้าคทณัฑ ์ตดั
เงนิเดอืน ลดขั :นเงนิเดอืน ปลดออกหรอืใหอ้อกตามความหนกัเบาของความผดิได ้ 
2 ภาคฑณัฑ ์ตามพรบ.ขา้ราชการพลเรอืนและพรบ.ขา้ราชการ.ครแูละบุคลากรทางการศกึษา เป็นการลงโทษสถานเบาของขา้ราชการ แต่ใน

ปีนั :นผูท้ีLถกูลงโทษอาจจะไมร่บัการเลืLอนขั :นเงนิเดอืนตามปกต ิภาคทณัฑเ์ป็นโทษอยา่งหนึLงของทางราชการ.ตอ้งบนัทกึไวใ้นทะเบยีนประวตั ิ

 



๔๓ 

 

๕. หากเป็นความผดิดา้นจรรยาบรรณหรอืศลีธรรมอยา่งรา้ยแรง หรอื ไดร้บัการพพิากษาจากศาล
วา่มคีวามผดิทางอาญา คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น อาจมมีตพิจิารณาใหอ้อกจากการ
ฝึกอบรมทนัททีีLพสิจูน์พบความผดิ 

 ค. การสิ:นสดุการฝึกอบรมของแพทยป์ระจาํบา้น ใหเ้ป็นไปตามมตขิองคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  โดยแจง้ใหผู้อ้าํนวยการโรงพยาบาล และ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินทราบ  
 
การทาํภาคทณัฑ ์

 ดาํเนินการโดยใหแ้พทยป์ระจาํบา้นปฏบิตังิานในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา้ ในความดแูลของคณาจารยป์ระจาํกลุม่งานอยา่งใกลช้ดิ กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัชี:วดัการ
ประเมนิตามโทษทีLแพทยป์ระจาํบา้นกระทาํความผดิไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 
ระยะเวลาทาํภาคทณัฑ ์

 กรณีการปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบ กาํหนดระยะในการทาํภาคทณัฑ ์ไม่เกิน ๒ 
ครั nงต่อระยะเวลาการฝึกอบรม ครั nงละไม่เกิน ๓ เดือน  

 กรณีปัญหาดา้นเวชจรยิธรรมและศลีธรรม กําหนดระยะในการทําภาคทณัฑ ์ไม่เกิน ๖ 
เดือน  
ทั :งนี:ระหวา่งระยะเวลาทาํภาคทณัฑใ์หถ้อืวา่ ระยะเวลาดงักลา่วไมใ่ชร่ะยะเวลาการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 
หากระยะเวลาการฝึกอบรมไมค่รบตามหลกัสตูร อาจสง่ผลใหไ้มม่สีทิธิ ©เขา้รบัการประเมนิเพืLอวฒุบิตัรฯ  
โดยเมืLอหมดภาคทณัฑแ์พทยป์ระจาํบา้นตอ้งปฏบิตังิานต่อจนครบตามระยะเวลาทีLกาํหนดไวใ้นหลกัสตูร
จงึจะมสีทิธิ © 
 
การต่อสญัญาลาศึกษาต่อ 

 สบืเนืLองจากผลของภาคทณัฑ ์แพทยป์ระจาํบา้นจะจบการฝึกอบรมชา้กวา่ทีLกาํหนดไว ้ใน
สญัญาลาศกึษาต่อตามระเบยีบ กพ. วา่ดว้ย การลาศกึษาต่อของขา้ราชการ หรอืระเบยีบอืLนของตน้สงักดั
ของแพทย์ประจําบ้านนั :นๆ แพทย์ประจําบ้านต้องดําเนินการต่อสญัญาลาศึกษาต่อกบัต้นสงักดัเพืLอ
ดาํเนินการฝึกอบรมต่อเนืLองทีLโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ตามจาํนวนเวลาทีLทาํภาคทณัฑใ์หค้รบถว้น 
หากไมม่ตีน้สงักดั แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งดาํเนินการต่อสญัญาจา้งกบัโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ตาม
ระยะเวลาทีLตอ้งปฏบิตังิานเพิLมเตมิจากการโดนภาคทณัฑ ์
 
๘.๘ การอทุธรณ์ 
  กรณีแพทยป์ระจาํบา้น มขีอ้สงสยัในคาํตดัสนิใดของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์
ประจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ สามารถดาํเนินการยืLนขออุทธรณ์คาํ
ตดัสนิไดด้งันี: 
 
ข้อบง่ชีnในการอทุธรณ์ 

๑. ไดร้บัการประเมนิวา่ “ไม่ผา่นการคดัเลือก” เป็นแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 



๔๔ 

 

๒. ไดร้บัการพจิารณาวา่ “มีความผิด” ในระหวา่งการปฏบิตังิาน ทั :งความผดิฐานปฏบิตังิาน
อยา่งขาดความรบัผดิชอบ หรอืมคีวามผดิฐานขาดจรรยาบรรณหรอืจรยิธรรม 

๓. ไดร้บัการประมนิวา่ “ไม่ผา่นการประเมิน” ผลการฝึกอบรมตามมติทิีLกาํหนดไวใ้นหลกัสตูร 

๔. ไดร้บัการประเมนิวา่ “ไม่ได้เลืAอนระดบัชั nน” 

๕. ปัญหาอืLนๆ ทีLแพทยผ์ูส้มคัร/หรอืแพทยป์ระจาํบา้นไมเ่หน็ดว้ยกบัการดาํเนินการของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

 

ขั nนตอนในการดาํเนินการอทุธรณ์ 

 ๑. ผูอุ้ทธรณ์ตอ้งขออุทธรณ์ตามขอ้บ่งชี:ภายใน ๓๐ วนัหลงัการประกาศ และทราบผลการคดัเลอืก 
ประกาศโทษ ประกาศผลการประเมนิ ประกาศการเลืLอนระดบัชั :น หากไมด่าํเนินการใดๆภายในระยะเวลา 
ถอืวา่ ยอมรบัผลการประกาศดงักลา่วของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

 ๒. เขยีนแบบบนัทกึการขออุทธรณ์สง่ทีLกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา้ โดยกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ตอ้งดาํเนินการชี:แจงเหตุผลการ
ตดัสนิดงักลา่ว ภายใน ๑๕ วนัหลงัไดร้บัเอกสาร ทั :งนี: หากผูข้ออุทธรณ์ยงัไมย่อมรบัเหตุผลดงักลา่ว กอง
อุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ตอ้งสง่เรืLองสูค่ณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์
ประจาํบา้นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ภายใน ๓๐ วนัหลงัการยืLนเอกสาร 

 ๓. คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ตอ้งพจิารณาการ
อุทธรณ์ดงักลา่ว ภายในเวลา ๓๐ วนัหลงัไดร้บัเอกสาร โดยอาจขยายเวลาไดห้นึLงครั :งไมเ่กนิ ๑๕ วนั โดย 

ก. อาจพจิารณาไมร่บัเรืLองอุทธรณ์ หากหลกัฐานการอุทธรณ์มคีวามชดัเจนเพยีงพอ 

ข. หากหลกัฐานไมช่ดัเจน จาํเป็นตอ้งมกีารตดัสนิผลใหม ่ตอ้งแต่งตั :งคณะกรรมาธกิารพจิารณา
ขอ้อุทธรณ์ เพืLอตดัสนิผลดงักลา่ว จากเอกสารและหลกัฐานทีLม ีหรอือาจเรยีกผูเ้กีLยวขอ้งมาใหค้วามเหน็ใน
กรณีดงักลา่ว 

๔. หากคณะกรรมาธกิารมคีวามเหน็แยง้ ใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น  สาขา
เวชศาสตรฉุ์กเฉิน ดาํเนินตามความเหน็ของคณะกรรมาธกิาร 

๕. หากการตดัสนิผลยงัตดัสนิผลตามมตขิองคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขา
เวชศาสตรฉุ์กเฉิน ผูอุ้ทธรณ์สามารถยืLนอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินของแพทยสภา ตามขั :นตอนของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯกาํหนด 

๖. คาํตดัสนิของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินของแพทยสภาถอื
เป็นทีLสิ:นสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

แผนภมูแิสดงขั :นตอนการยืLนอุทธรณ์ 

 
 

 
 
 
 

 
๙. อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
๙.๑ คณุสมบติัของประธานการฝึกอบรม 
๑. เป็นแพทยซ์ึLงไดร้บัวฒุบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัเิพืLอแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวช
กรรมสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
๒. ปฏบิตังิานดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินอยา่งน้อย ๕ ปี ภายหลงัไดร้บัวฒุบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัฯิ 
 
 
๙.๒ คณุสมบติัของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
๑. เป็นแพทยซ์ึLงไดร้บัวฒุบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัเิพืLอแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวช
กรรมสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
๒. เป็นสมาชกิสามญัของวทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทย 
๓. มคีวามรูค้วามสามารถทางวชิาการ และความรูด้า้นแพทยศาสตรศ์กึษาสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละ
ประเมนิผลการศกึษาได ้



๔๖ 

 

๔. มคีวามเชีLยวชาญในการปฏบิตัหิตัถการ และมทีกัษะในการบรบิาลเวชกรรมฉุกเฉินอยา่งมคีณุภาพ 
๕. มคีวามรู ้และความเขา้ใจในเวชกรรมโดยใชเ้วชศาสตรอ์งิหลกัฐานประจกัษ์ (Evidence-based 
medicine) 
๖. มอีธัยาศยัด ีมคีวามสามารถในการสืLอสาร ประสานงาน ทาํงานเป็นทมี 
๗. มคีวามเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กองทพับก กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสขุ และวนิยัขา้ราชการ 
๘. มจีรรยาบรรณ ประพฤตติวัอยูใ่นศลีธรรมอนัด ีปฏบิตัติามขนบธรรมเนียม ประเพณี และ 
บรรทดัฐานทางสงัคม เป็นแบบอยา่งทีLดต่ีอแพทยป์ระจาํบา้น 
๙. ปฏบิตังิานบนพื:นฐานของระบบ (System-based practice) ทั :งงานคณุภาพ ความปลอดภยัของผูป่้วย 
การจดัการแผนกฉุกเฉิน การจดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ทั :งภาวะปกต ิและภาวะภยัพบิตั ิ
๑๐. มคีวามภาคภมูใิจในความเป็นแพทยฉุ์กเฉินและดาํรงไวซ้ึLงศกัดิ ©ศรขีองการเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง 
 
๙.๓ จาํนวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
 
ในปีการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ มอีาจารย์
แพทยฉุ์กเฉินเตม็เวลาทั :งสิ:น ๑๓ คน (ภาคผนวก ๔) 
ตามแผนการพฒันาบุคลากรแพทยข์องกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
จาํเป็นตอ้งมแีพทยฉุ์กเฉินอยา่งน้อยจาํนวน ๑๕ คน โดยมกีระบวนการรบั ประเมนิ และคดัเลอืกผูท้ีLมี
ความเหมาะสมตามเกณฑข์องคณะกรรมการ 
 
๙.๔ นโยบายสรรหาและคดัเลือกอาจารย ์
การสรรหาและคดัเลอืกอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา้ มนีโยบายในการคดัเลอืกดงันี: 
แผนการรบัอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ มแีผนการรบัอาจารยภ์ายใตก้ารกาํกบัดแูล
ของศนูยบ์รหิารงานวชิาการและวเิทศสมัพนัธ ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โดยบุคลากรทีLจะคดัเลอืกมาทาํ
หน้าทีLอาจารยแ์พทยป์ระจาํกองอุบตัเิหตุฯ และ ใหก้ารฝึกอบรมมภีารกจิดงัต่อไปนี:: 
·. บรบิาลผูป่้วยฉุกเฉินทีLมารบัการรกัษาทีLหอ้งฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
¸. บรบิาลผูป่้วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ภายใตร้ะบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency 
medical service: EMS) 
¹. ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น, นกัเรยีนแพทยท์หาร, นกัศกึษาแพทย ์บุคลากรการแพทยฉุ์กเฉินในระดบั
ต่างๆ และประชาชนทั Lวไป ทั :งในและนอกโรงพยาบาล 
º. การเตรยีมพรอ้มดา้นการแพทยใ์นสถานการณ์ฉุกเฉิน และภยัพบิตั ิ
». พฒันาระบบบรบิาลผูป่้วยฉุกเฉิน ทั :งในระดบัโรงพยาบาล และระดบัชาต ิ
กระบวนการรบัสมคัรอาจารย ์
·. ผูส้มคัร แจง้ความประสงคข์อรบัตาํแหน่งแพทยใ์นกองอุบตัเิหตุฯ และสง่หลกัฐานแสดงคณุสมบตัทิกีอง
บงัคบัการกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน(บก.กอบ.รพ.รร.๖) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
¸. คณะกรรมการคดัเลอืกประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการกองอุบตัเิหตุฯ รองผูอ้าํนวยการกองอุบตัเิหตุฯ ผูช้ว่ย
ผูอ้าํนวยการกองอุบตัเิหตุ และแพทยส์งักดักองอุบตัเิหตุฯ พจิารณาคณุสมบตั ิและสมัภาษณ์ 



๔๗ 

 

¹. เมืLอผา่นการอนุมตัภิายในกองแลว้ กรรมการวชิาการของกองอุบตัเิหตุจะนําผลการพจิารณาเขา้แจง้ทีL
ประชมุคณะกรรมการวชิาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้เพืLอพจิารณารบัรองในคณุสมบตั ิหลงัจากนั :นให้
ผูส้มคัรดาํเนินการสมคัรเขา้รบัตาํแหน่งโดยการปรบัยา้ยหรอืบรรจุตามขั :นตอนของโรงพยาบาลต่อไป 
 
๙.๕ หน้าทีAและความรบัผิดชอบของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม มหีน้าทีLดงัต่อไปนี: 
 
ด้านการบริบาลผูป่้วยฉุกเฉินและการปฏิบติังานในห้องฉุกเฉิน 
๑. รบัผดิชอบในการศกึษาคน้ควา้ความรูด้า้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินดว้ยตนเองใหม้คีวามทนัสมยัอยา่ง 
สมํLาเสมอ 
๒. ใหบ้รบิาลเวชกรรมโดยใชเ้วชศาสตรอ์งิหลกัฐานประจกัษ์ (Evident based medicine) 
๓. ฝึกฝนตนเองใหม้ทีกัษะความเชีLยวชาญในการปฏบิตัหิตัถการอยา่งต่อเนืLอง 
๔. การทาํการศกึษาวจิยัดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
๕. รบัผดิชอบงานบรบิาลเวชกรรมฉุกเฉินตามทีLไดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 
๖. มอีธัยาศยัอนัด ีสามารถดาํเนินการประสานงานกบัแพทยต่์างแผนก และทาํงานเป็นทมีรว่มกบัผู ้
รว่มงานวชิาชพีอืLนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๗. ปฏบิตังิานบนพื:นฐานของระบบ (System-based practice) ทั :งงานคณุภาพ ความปลอดภยัของผู ้
ป่วย การจดัการแผนกฉุกเฉิน การจดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ทั :งภาวะปกต ิและภยัพบิตั ิรวมถงึการ
รบัผดิชอบงานดา้นนโยบายของกองอุบตัเิหตุฯตามทีLไดร้บัมอบหมายจากผูอ้าํนวยการกองอุบตัเิหตุและ 
เวชกรรมฉุกเฉิน 
๘. ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา้ กรมแพทยท์หารบก กองทพับก กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสขุ และวนิยัขา้ราชการ 
๙. มจีรรยาบรรณ ประพฤตติวัอยูใ่นศลีธรรมอนัด ีปฏบิตัติามขนบธรรมเนียม ประเพณี และบรรทดัฐาน
ทางสงัคม เป็นแบบอยา่งทีLดต่ีอแพทยป์ระจาํบา้น แพทยเ์พิLมพนูทกัษะ นกัเรยีนแพทยท์หารและนกัศกึษา
แพทย ์
 
ด้านการฝึกอบรม 
๑. เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน และปฏบิตัิ
ตามหน้าทีLของคณะอนุกรรมการ 
๒. เป็นอาจารยท์ีLปรกึษาของแพทยป์ระจาํบา้นตามทีLคณะอนุกรรมการฯกาํหนด และปฏบิตัติามหน้าทีLของ
อาจารยท์ีLปรกึษา 
๓. เป็นอาจารยป์ระจาํเวรใหค้วามรูแ้ละทกัษะดา้นเวชกรรมฉุกเฉินแก่แพทยป์ระจาํบา้น แพทยเ์พิLมพนู
ทกัษะ นกัเรยีนแพทยท์หารและนกัศกึษาแพทยท์ีLปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉิน และปฏบิตัติามหน้าทีLของ
อาจารยป์ระจาํเวร 
๔. ประเมนิผลการปฏบิตังิานและฝึกอบรมตามเกณฑท์ีLหลกัสตูรกาํหนด 
๕. ศกึษาและเขา้ใจปรชัญา เป้าหมายของหลกัสตูรฝึกอบรม เพืLอใชใ้นการประเมนิผลและพฒันา 
หลกัสตูรต่อไป 
๖. ศกึษาคน้ควา้ความรูด้า้นแพทยศาสตรศ์กึษา (Medical education) และนําความรูท้ีLไดม้าใชใ้น 
การการจดัการศกึษาและฝึกอบรม 



๔๘ 

 

๗. ใหบ้รกิารทางวชิาการ โดยเป็นวทิยากรบรรยายหรอืฝึกปฏบิตัดิา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินแก่แพทย ์
ประจาํบา้น แพทยเ์พิLมพนูทกัษะ นกัเรยีนแพทยท์หารและนกัศกึษาแพทย ์ตลอดจนแพทยฉุ์กเฉินหรอื
แพทยส์าขาอืLนๆ พยาบาล นกัปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย ์เจา้หน้าทีLดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน และบุคคล
ทั Lวไป 
๘. ประเมนิผลการฝึกอบรมของแพทยป์ระจาํบา้น แพทยเ์พิLมพนูทกัษะ นกัเรยีนแพทยท์หารและนกัศกึษา
แพทยท์ีLปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉิน ตามทีLคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินกาํหนด 
๙. เป็นทีLปรกึษาแก่แพทยป์ระจาํบา้นทั :งในเรืLองทั Lวไป เรืLองทีLเกีLยวขอ้งกบัการฝึกอบรม เรืLองการทาํวจิยั 
เป็นตน้  
 
ภาระงานของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
จาํนวนชั Lวโมงปฏบิตังิาน: ๔๐ ชั Lวโมง/สปัดาห ์
สดัสว่นการปฏบิตังิาน: 

● ภารกจิบรบิาลผูป่้วยฉุกเฉิน: ๕๐% 

● ภารกจินอกเหนืองานบรบิาลผูป่้วยฉุกเฉิน: ๕๐% ซึLงอาจประกอบไปดว้ย 
  - การบรบิาลผูป่้วยตามความเชีLยวชาญเฉพาะดา้น 
  - การปฏบิตัหิน้าทีLบรบิาลผูป่้วยนอกโรงพยาบาลตามไดร้บัมอบหมายจากโรงพยาบาล 
  - การบรหิารองคก์ร (ทั :งในและนอกกองอุบตัเิหตุฯ) 
  - ภารกจิวจิยั บทความ และผลงานทางวชิาการ 
  - ภารกจิเป็นวทิยากรใหค้วามรูด้า้นเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
   - ภารกจิเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการตามเกณฑห์ลกัสตูรฝึกอบรม 
สดัสว่นของภาระงานสาํหรบัอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
 
 สดัสว่น จํานวนชั6วโมง/สปัดาห์ 

งานบรบิาลผูป่้วยฉุกเฉิน ๕๐% ๒๐ 
งานนอกเหนืองานบรบิาลผูป่้วยฉุกเฉิน ๕๐% ๒๐ 
รวม ๑๐๐% ๔๐ 

 
ทั :งนี:สดัสว่นอาจมกีารเปลีLยนแปลงตามภาระงานทีLนอกเหนืองานบรบิาลผูป่้วยฉุกเฉินตามทีLไดร้บั
มอบหมาย 
๙.๖ การประเมินอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
  การประเมนิอาจารยผ์ูใ้หก้ารอบรม ใชก้ระบวนการประเมนิตามระเบยีบกองทพับกวา่ดว้ยการ
ประเมนิคา่การปฏบิตังิานขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ พ.ศ. ๒๕๔๕ ทาํการประเมนิราย ๖ เดอืน โดย
ผูอ้าํนวยการกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉินซึLงเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงประเมนิรว่มกบัคณะกรรมการ
ทีLผูอ้าํนวยการกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉินแต่งตั :งใหเ้ป็นผูป้ระเมนิรว่มอกี ๒ ทา่น และทาํการ
ประเมนิราย ๖ เดอืน โดยใชแ้บบฟอรม์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๗ กาํหนดสดัสว่นตวัชี:วดัการประเมนิตามประเภท
ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 



๔๙ 

 

 
๙.๗ การพฒันาอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
๙.๗.๑ การพฒันาสมรรถนะทั Aวไปจากการประเมิน 
หลงัการประเมนิเสรจ็สิ:นแจง้ผลใหอ้าจารยผ์ูถ้กูประเมนิรบัทราบการประเมนิ โดยระบุจุดเดน่ สิLงทีLควร
ปรบัปรงุแกไ้ข/พฒันา แนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ข/พฒันา รวมถงึหากผลการประเมนิไมผ่า่นตวัชี:วดั 
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมมหีน้าทีLเขยีนรายงาน และแผนการพฒันาสมรรถนะของตนเอง แจง้ให้
ผูอ้าํนวยการกองฯทราบ รวมถงึเขยีนโครงการการพฒันาตนเอง เพืLอของบประมาณ ในการพฒันา เชน่ 
การฝึกอบรมระยะสั :น ขอ้ตกลงในการพฒันางานหรอืโครงการทีLรบัผดิชอบ เป็นตน้ โดยผูอ้าํนวยการกอง
อุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน มหีน้าทีLสนบัสนุนกระบวนการพฒันาตนเองเพืLอบรรลุตวัชี:วดัทีLกาํหนดไว้
ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม รวมถงึประเมนิผลการพฒันาของอาจารย ์ในรอบการประเมนิถดัไป 
๙.๗.๒ การพฒันาสมรรถนะต่อยอด 
กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉินมนีโยบายสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจาํกองอุบตัเิหตุฯ สามารถศกึษา 
พฒันา 
สมรรถนะต่อยอดในดา้นทีLตนเองสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบบรบิาลผูป่้วยฉุกเฉิน และ 
การฝึกอบรม เชน่ เวชบาํบดัวกิฤต ิพษิวทิยา ระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน 
 

๙.๘ หน้าทีAอาจารยที์Aปรึกษา  
(๑) ใหก้ารฝึกอบรมตามกลวธิใีนหลกัสตูร  
(๒) สอดสอ่งดแูลและตกัเตอืนพฤตกิรรมของแพทยป์ระจาํบา้น  
(๓) เป็นทีLปรกึษา ใหค้วามสนใจและใหข้อ้คดิ เมืLอแพทยป์ระจาํบา้นมปัีญหาในเรืLองทางสงัคม 
การเงนิ และความตอ้งการสว่นบุคคล ตามความเหมาะสม 
(๔) ใหค้าํแนะนําและแนะแนวดา้นวชิาชพีและการวางแผนในอนาคต 
(๕) ประเมนิและตดัสนิผลการฝึกอบรม ใหข้อ้มลูป้อนกลบั (feedback) ใหข้อ้แนะนํา แกไ้ข และ
ตดิตาม  
(๖) สนบัสนุนกระบวนการศกึษา ฝึกอบรม และการวจิยัของแพทยป์ระจาํบา้น กระตุน้ใหแ้พทย์
ประจาํบา้นมคีวามคดิสรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่
(๗) การจดัและดาํเนินโครงการทีLเกีLยวขอ้งกบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน  
(๘) งานอืLนๆทีLไดร้บัมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรบแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 
การใหค้าํปรกึษาในเรืLองสว่นตวั ตอ้งกระทาํอยา่งเหมาะสม อาจารยท์ีLปรกึษาตอ้งเคารพสทิธคิวาม

เป็นสว่นตวั และรกัษาความลบัในการใหค้าํปรกึษาและสนบัสนุน/ชว่ยเหลอื 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

๑๐. ทรพัยากรทางการศึกษา 
เพืLอใหเ้ป็นไปตามตามเกณฑท์ั Lวไป (แบบบนัทกึขอ้มลูฉบบั ก) และเกณฑเ์ฉพาะ (แบบบนัทกึ

ขอ้มลูฉบบั ข) สาํหรบัการเป็นสถาบนัฝึกอบรมทั Lวไปของแพทยสภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ จดัใหม้ี
สิLงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพแสดงดงัตาราง แสดงสิLงอาํนวยความสะดวกดา้นกายภาพ 

 รายการ สถานทีL 

๑ หอ้งเรยีน/หอ้งประชมุ ชั :น ๒ อาคารศนูยว์จิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร ์

ชั :น ๘ อาคารทา่นผูห้ญงิประภาศร ีกาํลงัเอก 

๒ อาคารเรยีน อาคารศนูยว์จิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร ์

๓ หอ้งสมดุ ชั :น ๖ อาคารตกึ 8 ชั :น 
ชั :น ๖ อาคารทา่นผูผู้ห้ญงิประภาศร ีกาํลงัเอก 

๔ หอพกัแพทย ์ อาคารศนูยว์จิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร ์

๕ สนามกฬีาและศนูยส์นัทนาการ วพม.และ รพ.รร.๖ 

๖ สาํนกังานกลุม่งานและหอ้งพกัอาจารย ์ อาคารทา่นผูห้ญงิประภาศร ีกาํลงัเอก 

๗ หอ้งพกัแพทยป์ระจาํบา้น อาคารศนูยว์จิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร ์

๘ หอ้งฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ชั :น ๑ - ๒ อาคารทา่นผูห้ญงิประภาศร ีกาํลงั
เอก 

 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้มหีอ้งสมดุ และระบบสารสนเทศทางคลนิิก http://library.pmk.ac.th 

หากมคีวามตอ้งการขอ้มลูทางวขิาการนอกเหนือจากนี:บรรณารกัษ์ สามารถขอใชฐ้านขอ้มลูทางการแพทย์
ไดจ้ากหอ้งสมดุกรมแพทยท์หารบก วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

มหีอ้งปฏบิตักิารทกัษะทางคลนิิกและหุน่จาํลองฝึกทกัษะทางคลนิิกโดยใชท้รพัยากรรว่มกบัศนูย์
ฝึกอบรมสถานการณ์จาํลองทางการแพทย ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ (Phramongkutklao Simulation 
Center) 

ดา้นการฝึกอบรมนอกเหนือจากการฝึกอบรมในหน่วยงาน กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ มกีารประสานงานดา้นวชิาการอยา่งแน่นแฟ้นกบักองอืLนๆ และภาควชิา
ต่างๆ ของ วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ในการแลกเปลีLยนความรูท้างวชิาการทั :งในดา้น
วทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื:นฐานและความรูท้างคลนิิก เพืLอทาํใหแ้น่ใจวา่ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้
ทกัษะ และเจตคตใินการเป็นแพทยฉุ์กเฉินทีLมคีณุภาพ 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

๑๑. การประเมินแผนการฝึกอบรมและหลกัสตูร 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรมฯ จดัใหม้กีระบวนการกาํกบัดแูลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม 
หลกัสตูรฯ อยา่งสมํLาเสมอเป็นระยะ และมกีระบวนการตดิตามเพืLอประเมนิหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ ทีL
สามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิซึLงครอบคลุมหวัขอ้สาํคญั ไดแ้ก่ 
 
๑) พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
๒) ผลลพัธข์องการเรยีนรูท้ีLพงึประสงค ์
๓) แผนการฝึกอบรม 
๔) ขั :นตอนการดาํเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
๕) การวดั และประเมนิผล 
๖) พฒันาการของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
๗) ทรพัยากรทางการศกึษา 
๘) คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
๙) ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และความตอ้งการของระบบสขุภาพ 
๑๐) สถาบนัรว่มฝึกอบรม หรอืสถาบนัฝึกอบรมสมทบ 
๑๑) ขอ้ควรปรบัปรงุ 
นอกจากนี:ยงัมกีารหาขอ้มลูป้อนกลบัเกีLยวกบัหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ จากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ผูใ้หก้าร 
ฝึกอบรม นายจา้ง หรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ รวมถงึจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัเพืLอทีLจะนําขอ้มลูป้อนกลบัเกีLยวกบั
ความสามารถในการปฏบิตังิานของแพทยผ์ูส้าํเรจ็การฝึกอบรมมาใชใ้นการประเมนิหลกัสตูรการฝึกอบรม
ฯ 

 
 
 



๕๒ 

 

๑๒. การทบทวน/พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมฯ จดัใหม้กีารทบทวน และพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ อยา่ง

สมํLาเสมอทุกปี เพืLอนําขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรงุกระบวนการ โครงสรา้ง เนื:อหา ผลลพัธ ์สมรรถนะหลกั
ของผูส้าํเรจ็การฝึกอบรม การวดัและการประเมนิผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรมใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีLพบตามทีLมขีอ้มลูอา้งองิ และมกีารแจง้ผลการทบทวน และ
พฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ 

ทั :งนี:กระบวนการทบทวน และพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ เป็นไปตามแนวทางทีLแพทยสภา
กาํหนดโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน วทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉิน
แหง่ประเทศไทยเป็นผูร้บัผดิชอบในการตดิตามดแูลสถาบนัฝึกอบรมหลกั สถาบนัฝึกอบรมสมทบ และ
สถาบนัรว่มฝึกอบรมทีLไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ปิดการฝึกอบรมไดแ้ละเป็นผูนํ้าเสนอรายงานผา่นวทิยาลยั
แพทยฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทยเพืLอทีLจะมกีารแจง้ผลใหแ้พทยสภารบัทราบเป็นระยะๆ หรอือยา่งน้อยทุก ๕ 
ปี 
 
๑๓. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 
 
๑๓.๑. หลกัสตูรการฝึกอบรมฯ มกีารบรหิารจดัการแผนการฝึกอบรมฯ แต่ละหวัขอ้ใหส้อดคลอ้งกบั
กฎระเบยีบทีLกาํหนดไวไ้ดแ้ก่ 

๑.๑. การรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม รวมทั :งเกณฑก์ารคดัเลอืก และจาํนวนทีLรบั 
๑.๒ กระบวนการฝึกอบรม 
๑.๓ การวดัและประเมนิผล 
๑.๔ ผลลพัธท์ีLพงึประสงคข์องการฝึกอบรม 
๑.๕ การออกเอกสารทีLแสดงถงึความสาํเรจ็ของการฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรอืหลกัฐานอืLนๆ ทีL
เป็น 
ทางการ และสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวา่ผา่นการฝึกอบรมในระดบันั :นไดท้ั :งภายในประเทศ 
และ 
ต่างประเทศ 

๑๓.๒. หลกัสตูรการฝึกอบรมฯ มกีารกาํหนดหน้าทีLความรบัผดิชอบ และอาํนาจในการบรหิารจดัการ
งบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูรทีLมคีวามสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นดา้นการฝึกอบรม 
๑๓.๓. หลกัสตูรการฝึกอบรมฯ มบุีคลากรทีLปฏบิตังิาน และมคีวามเชีLยวชาญอยา่งเหมาะสมเพืLอสนบัสนุน
การ 
ดาํเนินการฝึกอบรม และกจิกรรมอืLนทีLเกีLยวขอ้ง รวมถงึมกีารบรหิารจดัการทีLด ีและใชท้รพัยากรไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 
๑๓.๔. หลกัสตูรการฝึกอบรมฯ จดัใหม้จีาํนวนสาขาความเชีLยวชาญทางการแพทย ์และหน่วยงาน
สนบัสนุนดา้นอืLนทีLเกีLยวขอ้งอยา่งครบถว้นซึLงสอดคลอ้งกบัเกณฑข์อ้บงัคบั และประกาศของแพทยสภาวา่
ดว้ยเกณฑข์องสถาบนัฝึกอบรม และการขอเป็นสถาบนัฝึกอบรม 
 
 
 
 



๕๓ 

 

๑๔. การประกนัคณุภาพการศึกษา 
หลกัสตูรการฝึกอบรมฯ มกีารประกนัคณุภาพการฝึกอบรมตามกรอบของวทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแหง่
ประเทศไทยทีLกาํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมทีLจะไดร้บัการอนุมตัใิหจ้ดัการฝึกอบรมจะตอ้งผา่นการประเมนิ
ความพรอ้มในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัใหม้กีารประกนัคณุภาพของการ
ฝึกอบรมอยา่งต่อเนืLองดงันี: 
๑) การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายใน ใหส้ถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัใหม้รีะบบ และกลไกในการประกนั 
คณุภาพการฝึกอบรมภายในอยา่งน้อยทุก ๒ ปี 
๒) การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมภายนอก ใหส้ถาบนัฝึกอบรมตอ้งไดร้บัการประเมนิคณุภาพจาก 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อยา่งน้อยทุก ๕ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

ภาคผนวก ๑ 

คาํจาํกดัความและเนืnอหาของรายวิชา 

 

๑. รายวิชาการปฏิบติังานเวชกรรมฉุกเฉิน (Emergency medicine) 
 หมายถงึ รายวชิาหลกัในการปฏบิตังิานทีLกลุม่งานเวชศาสตรฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้
และสถาบนัสมทบโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศรและโรงพยาบาลศนูยส์ระบุร ีตามเกณฑห์ลกัสตูรการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขา
เวชศาสตรฉุ์กเฉิน ฉบบัปรบัปรงุครั :งทีL ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งผา่นการฝึกอบรมในรายวชิานี:ไมต่ํLากวา่ ๘๐ สปัดาหต่์อการฝึกอบรม 

วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 

 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางเวชกรรมฉุกเฉิน ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ตามทีLกาํหนดไวใ้นหลกัสตูร 

๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉิน 

๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกอืLนๆ 

เนืnอหาของรายวิชา วิธีการฝึกอบรม วิธีการประเมินผล และเกณฑก์ารประเมิน เป็นไปตามเกณฑ์
หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
๒. รายวิชาบงัคบัตามหลกัสตูร 
 ไดแ้ก่ รายวชิาทีLเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพืLอวฒุบิตัรแสดงความรูค้วาม
ชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ฉบบัปรบัปรงุครั :งทีL ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กาํหนดไวใ้หแ้พทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งผา่นตามหลกัสตูร ดงันี: 
 (๑) เวชบดัวกิฤตทิางอายรุกรรม (intensive care in internal medicine) 
 (๒) เวชบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม (intensive care in surgery) 
 (๓) เวชบาํบดัวกิฤตทางกุมารเวชกรรม (intensive care in pediatric) 
 (๔) เวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชทารกแรกเกดิ (Neonatal intensive care) 
 (๕) การปฏบิตักิารสั Lงการการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS medical commander) 
(๖) การปฏบิตักิารอาํนวยการการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS medical director) 
๓. รายวิชาบงัคบัเลือก (Selective) 

หมายถงึ รายวชิาเสรมิทีLกองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ พจิารณา
วา่ มคีวามสาํคญัควรใหแ้พทยป์ระจาํบา้นไดม้โีอกาสฝึกประสบการณ์ โดยใหแ้พทยป์ระจาํบา้นมโีอกาส
เลอืกการฝึกอบรมในรายวชิาทีLตนเองสนใจ จาํนวนอยา่งน้อย ๗ หวัขอ้ (๒๘ สปัดาห)์ โดยอาจเลอืก
ผสมผสานการฝึกอบรมหลายรายวชิา (ไมเ่กนิ ๒ รายวชิาต่อ ๔ สปัดาห)์ โดยไมแ่ยกชว่งเวลาปฏบิตังิาน
แต่ละสาขาจากกนั จากหวัขอ้ดงัต่อไปนี:   

(๑) อายรุศาสตรฉุ์กเฉิน (internal emergency medicine) 
(๒) ศลัยศาสตรฉุ์กเฉิน (Surgical emergency medicine) 
(๓) สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชฉุกเฉิน (obstetrics & gynecological emergency medicine) 



๕๕ 

 

(๔) กุมารเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (pediatric emergency medicine) 
 (๕) ออรโ์ธปิดกิสฉุ์กเฉิน (orthopedics emergency medicine) 
 (๖) วสิญัญวีทิยาฉุกเฉิน (anesthesiological emergency medicine) 

(๗) จกัษุวทิยาฉุกเฉิน (ophthalmological emergency medicine) 
(๘) โสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยาฉุกเฉิน (otolaryngological emergency medicine) 

 (๙) จติเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (psychiatric emergency medicine) 
 (๑๐) นิตเิวชศาสตรฉุ์กเฉิน (clinical forensic & legal emergency medicine) 
 (๑๑) ภาพวนิิจฉยัเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (diagnostic body imaging emergency medicine) 

(๑๒) เวชศาสตรก์ารบาดเจบ็ฉุกเฉิน (traumatic emergency medicine) 
(๑๓) เวชศาสตรฉุ์กเฉินหวัใจและหลอดเลอืด (cardiovascular emergency medicine) 
(๑๔) เวชประสาทวทิยาฉุกเฉิน (neurological emergency medicine) 
(๑๕) เวชเภสชัวทิยา และพษิวทิยาฉุกเฉิน (emergency pharmacology and toxicology) 

 

๔. รายวิชาเลือกเสรี (Elective) 
หมายถงึ รายวชิาเสรมิทีL วฉท. กาํหนดใหแ้พทยป์ระจาํบา้นมโีอกาสเลอืกการฝึกอบรมในรายวชิา

ทีLตนเองสนใจ โดยใหแ้พทยป์ระจาํบา้นเลอืกรายวชิาทีLตนเองสนใจ จาํนวนอยา่งน้อย ๒ หวัขอ้ (๘ 
สปัดาห)์ โดยอาจเลอืกผสมผสานการฝึกอบรมหลายรายวชิา (ไมเ่กนิ ๒ รายวชิาต่อ ๔ สปัดาห)์ โดยไม่
แยกชว่งเวลาปฏบิตังิานแต่ละสาขาจากกนั จากหวัขอ้ดงัต่อไปนี:   
 (๑) วทิยาการลาํเลยีงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ (aero-medical transport) 
 (๒) วทิยาการควบคมุความเจบ็ป่วยฉุกเฉิน (emergency illness and injury control) 
 (๓) วทิยาการจดัการสาธารณสขุฉุกเฉิน (public health emergency medicine) 
 (๔) วทิยาการจดัการแพทยฉุ์กเฉินในพื:นทีLทุรกนัดาร (frontier area emergency medical  

     management) 
 (๕) วทิยาการบรหิารเวชกรรมฉุกเฉิน (administrative emergency medicine) 

(๖) เวชวจิยัฉุกเฉิน (clinical research in emergency medicine) 
 (๗) เวชวทิยาการระบาดฉุกเฉิน (epidemiological medicine) 

(๘) เวชศาสตรฉุ์กเฉินการกฬีา (sport emergency medicine) 
(๙) เวชศาสตรก์ารคลงัเลอืดฉุกเฉิน (blood transfusion emergency medicine) 
(๑๐) เวชศาสตรฉุ์กเฉินการทหาร (military emergency medicine) 
(๑๑) เวชศาสตรก์ารอาชพีและสิLงแวดลอ้มฉุกเฉิน (occupational & environment emergency   
      medicine) 
(๑๒) เวชศาสตรฉุ์กเฉินนนัทนาการและการผจญภยั (recreation & wilderness emergency 
medicine)  
(๑๓) เวชศาสตรฉุ์กเฉินผูส้งูอาย ุ(geriatric emergency medicine) 

 (๑๔) เวชศาสตรฉุ์กเฉินระหวา่งประเทศ (global international emergency medicine)  
 (๑๕) เวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงู (hyperbaric emergency medicine) 
 (๑๖) เวชศาสตรฉุ์กเฉินศกึษา (educational emergency medicine) 
 (๑๗) เวชศาสตรภ์ยัพบิตัแิละกลุม่ชน (disaster and mass gathering emergency medicine) 
 (๑๘) เวชสารสนเทศฉุกเฉิน (emergency medical informatics) 



๕๖ 

 

 

วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 
วตัถุประสงคห์ลกัของการฝึกอบรมในรายวชิาบงัคบัเลอืกและรายวชิาเลอืกเสร ีคอื การพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะดา้นอืLนทีLนอกเหนือจากดา้นเวชกรรมฉุกเฉิน และในบรบิททีLไมส่ามารถศกึษาเรยีนรูแ้ละ
ฝึกปฏบิตัไิดใ้นแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ แก่แพทยป์ระจาํบา้น โดยใหแ้พทยป์ระจาํบา้นมี
สทิธิ ©ในการพจิารณาการฝึกอบรมในรายวชิาต่างๆตามทีLกาํหนดไวด้ว้นตนเอง 

ทั :งนี:กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน ไดก้าํหนด 

● คาํจาํกดัความ 

● วตัถุประสงคแ์ละเนื:อหาขั :นตํLา (หมายความวา่ สามารถเพิLมวตัถุประสงคแ์ละเนื:อหาได้
ดว้ยตนเอง) 

● ตวัอยา่งการปฏบิตังิานและและวธิกีารฝึกอบรม  
● การประเมนิผลการฝึกอบรม 

● ผลทีLคาดวา่จะไดร้บัจากการฝึกอบรม  
ของการฝึกอบรมในรายวชิาต่างๆ ซึLงแพทยป์ระจาํบา้นตอ้งศกึษาเนื:อหาของการฝึกอบรมในแต่

ละรายวขิา และพจิารณาศกัยภาพของตนเองรวมถงึเหตุผลในการเลอืกฝึกอบรมในรายวขิาทีLตนเองสนใจ 
หรอืมสีว่นขาดทีLตอ้งการเสรมิเพืLอพฒันาศกัยภาพในการเป็นแพทยเ์ฉพาะทางฉุกเฉินตามสมรรถนะทีL
กาํหนดไวใ้นหลกัสตูร  
 
 
 

ข้อปฏิบติัในการฝึกอบรมรายวิชาบงัคบัเลือกและรายวิชาเลือกเสรี 
ก. การเลอืกรายวชิาควรเลอืกดว้ยความตั :งใจ และมวีตัถุประสงคใ์นการเลอืกทีLชดัเจน เพืLอกาํหนด

เป้าหมายในการฝึกอบรมในแต่ละขว่งใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

ข. แพทยป์ระจาํบา้นต้องวางแผนการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีLระบุไวด้ว้ยตนเอง 

ค. แจง้ใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบในสถานทีLฝึกอบรมทีLขอเขา้รบัการฝึกอบรมทราบถงึวตัถุประสงคท์ีL
ตอ้งการในการฝึกอบรมในหน่วยงานนั :นๆ และแจง้แผนการฝึกอบรมใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัแผนการ
ปฏบิตังิานของแต่ละหน่วยงาน 

จ. ประเมนิประสบการณ์การเรยีนรูใ้นแต่ละรายวชิา และสว่นขาดทีLพบในระหวา่งการฝึกอบรม 
เพืLอจะไดค้น้หาโอกาสในการเรยีนรู ้และฝึกปฏบิตัอิยา่งเหมาะสมเพยีงพอ 

 

สถานทีAฝึกอบรม 
แพทยป์ระจาํบา้นสามารถเลอืกสถานทีLฝึกอบรมทีLสนใจ เพืLอฝึกปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง โดยอาจ

เป็นสถานทีLฝึกอบรมในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ นอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ หรอืต่างประเทศกไ็ด ้
ทั :งนี:การขออนุมตัสิถานทีLฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามกระบวนการขออนุมตักิารฝึกอบรมทีLกาํหนดไว ้ 
กระบวนการขออนุมติัการฝึกอบรมในรายวิชาบงัคบัเลือก/วิชาเลือกเสรี 
 แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งดาํเนินการขออนุมตัริายวชิาทีLเลอืกฝึกอบรมผา่นอาจารยท์ีLปรกึษา และตอ้ง
ผา่นการเหน็ชอบจากคณะอาจารยใ์นกลุม่งาน  

เมืLอไดร้บัการอนุมตั ิ 



๕๗ 

 

ก. กรณีเป็นการฝึกอบรมในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน จะ
ดาํเนินการตดิต่อประสานงานเป็นการภายในให ้

ข. กรณีเป็นการฝึกอบรมในประเทศนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งเป็น
ผูร้บัผดิชอบดาํเนินการตดิต่อสถาบนัทีLจะขอเขา้รบัการฝึกอบรม โดยตอ้งดาํเนินการตดิต่อทางวาจาก่อน
แลว้ประสานงานกบักองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน เพืLอดาํเนินการทางเอกสารในการขออนุมตักิาร
เดนิทาง  

ค. กรณีเป็นการฝึกอบรมนอกประเทศ แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการตดิต่อ
สถาบนัทีLจะขอเขา้รบัการฝึกอบรมดว้ยตนเองทั :งหมด ทั :งกรณีมทุีนหรอืรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดว้ยตนเอง 
กองอุบตัเิหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ จะสนบัสนุนกระบวนการต่างๆ เทา่ทีL
สามารถดาํเนินการได ้โดยใหด้าํเนินการดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในเดอืนกนัยายนของทุกปี  

กรณีมคีวามผดิพลาดหรอืประสบเหตุไมค่าดคดิ แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรบีดาํเนินการแกไ้ข และ
ตอ้งดาํเนินการต่างๆใหแ้ลว้เสรจ็ลว่งหน้าอยา่งน้อย ๓ เดอืนก่อนเดนิทาง  

หลงัจบการปฏบิตังิาน แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งสง่รายงานการปฏบิตังิาน ใหอ้าจารยท์ีLปรกึษาภายใน 
๓๐ วนั หลงัจบการปฏบิตังิาน เพืLอเสนอใหค้ณะอาจารยร์บัรองผลต่อไป 

 
 
 

รายวิชาบงัคบั 
 
รายวิชาบงัคบั ๐๑ เวชบาํบดัวิกฤติทางอายรุกรรม (intensive care in internal medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรม การตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายุ
รกรรม  มคีวามเขา้ใจในงานเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรม ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่ง
แผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรม 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรม  
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรม 
๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรม 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์
ประจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒)  
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรม เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การ
ใหก้ารดแูลรกัษา การใหผู้ป่้วยนอนในแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิการดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยเวชบาํบดัวกิฤต ิ
และ การจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรม เชน่ การเปิดเสน้เลอืดแดง การใสส่ายเขา้



๕๘ 

 

ในเสน้เลอืดแดง การเปิดเสน้เลอืดดาํใหญ่ (Central venous access) และการตดิตามคา่สญัญาณชพี
ต่างๆในแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิการใชเ้ครืLองชว่ยหายใจชนิดควบคมุปรมิาตรอากาศและชนิดควบคมุ
แรงดนัรวมถงึการแกปั้ญหาจากความผดิพลาดของเครืLองชว่ยหายใจ การใชย้าพยงุสญัญาณชพี การใหย้า
ระงบัปวดและยาระงบัประสาท การดแูลทอ่ทางเดนิหายใจ การจาํหน่ายผูป่้วยออกจากแผนกเวชบาํบดั
วกิฤต ิการใหอ้าหารและสารนํ:าทางเสน้เลอืด การสอ่งกลอ้งทางหลอดลม การสอ่งกลอ้งทางหลอดอาหาร 
การควบคมุอุณหภมูหิลงัการชว่ยกูช้พี 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรม 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรมทั :งการตรวจเยีLยม
ผูป่้วยทีLหอผูป่้วย การปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การทาํหตัถการ การ
แปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการดแูลผูป่้วยใน
หอผูป่้วย โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรมกบั
แผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรม รว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรมเพืLอ
พจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นเวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรมของตนเอง 

และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกดา้นอายรุกรรม และมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นอายรุกรรม อนัจะสง่ผลต่อ

ความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 
รายวิชาบงัคบั ๐๒ เวชบาํบดัวิกฤติทางศลัยกรรม (intensive care in surgery) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม การตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการเวชบาํบดัวกิฤตทิาง
ศลัยกรรม   มคีวามเขา้ใจในงานเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม  ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่ง
แผนกฉุกเฉินและแผนกศลัยกรรม  
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 



๕๙ 

 

 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม  ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม  
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม  
๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกศลัยกรรม  
 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์
ประจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒)  
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม  เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การให้
การดแูลรกัษา การใหผู้ป่้วยนอนในแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิการดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยเวชบาํบดัวกิฤต ิและ 
การจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม  เชน่ การเปิดเสน้เลอืดแดง การใสส่ายเขา้ใน
เสน้เลอืดแดง การเปิดเสน้เลอืดดาํใหญ่ (Central venous access) และการตดิตามคา่สญัญาณชพีต่างๆ
ในแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิการใชเ้ครืLองชว่ยหายใจชนิดควบคมุปรมิาตรอากาศและชนิดควบคมุแรงดนั
รวมถงึการแกปั้ญหาจากความผดิพลาดของเครืLองชว่ยหายใจ การใชย้าพยงุสญัญาณชพี การใหย้าระงบั
ปวดและยาระงบัประสาท การดแูลทอ่ทางเดนิหายใจ การจาํหน่ายผูป่้วยออกจากแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิ
การจดัการบาดแผล การใชเ้ลอืดปรมิาณมาก และภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดั การใหอ้าหารและสารนํ:า
ทางเสน้เลอืด 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกศลัยกรรม  
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม ทั :งการตรวจเยีLยม
ผูป่้วยทีLหอผูป่้วย การปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การทาํหตัถการ การ
แปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการดแูลผูป่้วยใน
หอผูป่้วย โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม กบั
แผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม รว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม เพืLอ
พจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 



๖๐ 

 

๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นเวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม ของตนเอง 
และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๒. มทีกัษะทางคลนิิกดา้นศลัยกรรม  และมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นศลัยกรรม อนัจะสง่ผลต่อ
ความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
รายวิชาบงัคบั ๐๓ เวชบาํบดัวิกฤตทางกมุารเวชกรรม (intensive care in pediatric) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม การตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการเวชบาํบดัวกิฤตทิาง
กุมารเวชกรรม  มคีวามเขา้ใจในงานเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม ทกัษะในการสืLอสารประสานงาน
ระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม  
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม 
๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์
ประจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒)  
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม เชน่ การตรวจวนิิจฉยั 
การใหก้ารดแูลรกัษา การใหผู้ป่้วยนอนในแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิการดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยเวชบาํบดั
วกิฤต ิและ การจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม เชน่ การเปิดเสน้เลอืดแดง 
การใสส่ายเขา้ในเสน้เลอืดแดง การเปิดเสน้เลอืดดาํใหญ่ (Central venous access) และการตดิตามคา่
สญัญาณชพีต่างๆในแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิการใชเ้ครืLองชว่ยหายใจชนิดควบคมุปรมิาตรอากาศและชนิด
ควบคมุแรงดนัรวมถงึการแกปั้ญหาจากความผดิพลาดของเครืLองชว่ยหายใจ การใชย้าพยงุสญัญาณชพี 
การใหย้าระงบัปวดและยาระงบัประสาท การดแูลทอ่ทางเดนิหายใจ การใสท่อ่ทางเดนิหายใจเดก็ การให้
อาหารและสารนํ:าในเดก็ การจาํหน่ายผูป่้วยออกจากแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิซึLงมคีวามจาํเพาะทั :งขนาดยา
และกระบวนการจดัการ 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมทั :งการตรวจเยีLยม
ผูป่้วยทีLหอผูป่้วย การปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การทาํหตัถการ การ
แปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการดแูลผูป่้วยใน
หอผูป่้วย โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม
กบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม รว่มอภปิรายผูป่้วย 



๖๑ 

 

 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม
เพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมของตนเอง 

และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกดา้นกุมารเวชกรรม  และมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นกุมารเวชกรรม อนัจะสง่ผล

ต่อความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 
 

รายวิชาบงัคบั ๐๔ เวชบาํบดัวิกฤติทางกมุารเวชทารกแรกเกิด (Neonatal intensive care) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกดิ การตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการเวช
บาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกดิ  มคีวามเขา้ใจในงานเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม
ทารกแรกเกดิ ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกดิ ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํ
บา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกดิ 
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกดิ 
๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรมทารก 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกดิ ตามเกณฑห์ลกัสตูรการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒) เชน่ preterm labor, complex 
heart disease, congenital anomaly, inborn error of metabolism 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม เชน่ การตรวจวนิิจฉยั 
การใหก้ารดแูลรกัษา การใหผู้ป่้วยนอนในแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิการดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยเวชบาํบดั
วกิฤต ิและ การจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกดิ เชน่ การเปิดเสน้
เลอืดแดง การใสส่ายเขา้ในเสน้เลอืดแดงและเสน้เลอืดดาํทางสะดอื (Umbilical catheterilzation) และการ



๖๒ 

 

ตดิตามคา่สญัญาณชพีต่างๆในแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิการใชเ้ครืLองชว่ยหายใจชนิดควบคมุปรมิาตรอากาศ
และชนิดควบคมุแรงดนัรวมถงึการแกปั้ญหาจากความผดิพลาดของเครืLองชว่ยหายใจ การใชย้าพยงุ
สญัญาณชพี การใหย้าระงบัปวดและยาระงบัประสาท การดแูลทอ่ทางเดนิหายใจทารก การใสท่อ่ทางเดนิ
หายใจทารก การใหอ้าหารและสารนํ:าในทารกแรกเกดิ การจาํหน่ายผูป่้วยออกจากแผนกเวชบาํบดัวกิฤต ิ
ซึLงมคีวามจาํเพาะทั :งขนาดยาและกระบวนการจดัการ 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกดิ ทั :ง
การตรวจเยีLยมผูป่้วยทีLหอผูป่้วย การปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การทาํ
หตัถการ การแปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการ
ดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วย โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิาง
กุมารเวชกรรมกบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมทารกแรกเกดิและรว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรม
ทารกแรกเกดิเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 
 
 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นเวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชกรรมทารกแรก

เกดิของตนเอง และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกดา้นกุมารเวชกรรม และมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นกุมารเวชกรรม อนัจะสง่ผล

ต่อความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 
รายวิชาบงัคบั ๐๕ การปฏิบติัการสั Aงการการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS medical commander) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม ในการสั Lงการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน การตดัสนิใจทางคลนิิก ทกัษะ
ในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและหน่วยปฏบิตักิารการแพทยฉุ์กเฉิน 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. สามารถบอกถงึการทาํงานของระบบการแพทยฉุ์กเฉินได ้ 



๖๓ 

 

๒. สามารถบอกถงึความสามารถและขอ้จาํกดัของหน่วยปฏบิตักิารฉุกเฉิน พยาบาล และผูช้ว่ย
เวชกรรม ระดบัต่าง ๆได ้

๓. สามารถดแูลผูป่้วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลในฐานะหวัหน้าหน่วยปฏบิตักิารขั :นสงูได ้จนถงึ
การยกเคลืLอนยา้ยและนําสง่โรงพยาบาลทีLเหมาะสม 

๔. สามารถประเมนิการปฏบิตังิานของหน่วยปฏบิตักิารฉุกเฉินได ้(EMS Audit)  
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. ความรูแ้ละทกัษะเกีLยวกบัระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์
ประจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒)  
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางในการสืLอสารสั Lงการ ออกปฏบิตักิารในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
 ๓. ทกัษะการยกเคลืLอนยา้ย และการประสานการลาํเลยีงสง่โรงพยาบาล 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. เขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรการปฏบิตักิารสั Lงการการแพทยฉุ์กเฉิน จดัโดยวทิยาลยัแพทย์
ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย 

๒. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกฉุกเฉินและออกปฏบิตักิารการแพทยฉุ์กเฉิน 
ตลอดจนมสีว่นในการประสารสั Lงการระบบการแพทยฉุ์กเฉินในหน่วยงาน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในงานการแพทยฉุ์กเฉินเพืLอพจิารณา
กระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นการแพทยฉุ์กเฉินของตนเอง และ
สามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม มทีกัษะทางคลนิิกดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน และมเีจตคติ
ทีLดต่ีองานดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 
 
รายวิชาบงัคบั ๐๖ การปฏิบติัการอาํนวยการการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS medical director) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม ในการอาํนวยการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน การตดัสนิใจทางคลนิิก 
ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและหน่วยปฏบิตักิารการแพทยฉุ์กเฉิน 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. สามารถบอกถงึระบบการทาํงานของศนูยร์บัแจง้เหตุและสั Lงการได ้

๒. สามารถทาํการอาํนวยการตรง และการอาํนวยการทั Lวไปได ้(Online/ Offline medical 
direction) 



๖๔ 

 

๓. สามารถเป็นผูนํ้าการทาํงานดแูลคณุภาพหรอืบรหิารความเสีLยงในหน่วยปฏบิตักิารฉุกเฉิน ขั :น
สงูได ้

๔. สามารถสอนความรู/้ทกัษะ พยาบาล ผูช้ว่ยเวชกรรมในหน่วยปฏบิตักิารฉุกเฉินได ้
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. ความรูแ้ละทกัษะเกีLยวกบัระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์
ประจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒)  
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางในการสืLอสารสั Lงการ อาํนวยการในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
 ๓. ทกัษะการดาํเนินงานเชงิคณุภาพ และการจดัการเรยีนการสอนในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. เขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรการปฏบิตักิารอาํนวยการแพทยฉุ์กเฉิน จดัโดยวทิยาลยัแพทย์
ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย 

๒. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกฉุกเฉินและดาํนวยการการแพทยฉุ์กเฉิน ตลอดจนมี
สว่นในการประสารงานและควบคมุคณุภาพระบบการแพทยฉุ์กเฉินในหน่วยงาน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในงานการแพทยฉุ์กเฉินเพืLอพจิารณา
กระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นการแพทยฉุ์กเฉินของตนเอง และ
สามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม มทีกัษะทางคลนิิกดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน และมเีจตคติ
ทีLดต่ีองานดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 

 
รายวิชาบงัคบัเลือก 

 
รายวิชาบงัคบัเลือก ๐๑ อายรุศาสตรฉุ์กเฉิน (internal emergency medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางอายรุกรรม เชน่ โรคตดิเชื:อ โรคระบบทางเดนิอาหาร โรคทางระบบหวัใจและระบบไหลเวยีน
โลหติ  โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคทางระบบประสาท โรคระบบต่อมไรท้อ่ โรคระบบภมูคิุม้กนั โรคไต 
โรคขอ้ โรคผวิหนงั โรคมะเรง็และโรคเลอืด รวมทั :งภาวะแทรกซอ้นจากโรคเรื:อรงั การตดัสนิใจทางคลนิิก 



๖๕ 

 

กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางอายรุกรรม  มคีวามเขา้ใจในงานดา้นอายกุรรม ทกัษะในการสืLอสาร
ประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรม 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางอายรุกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางอายรุกรรม เพืLอเพิLมความเขา้ใจในงานดา้นอายกุรรม 
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางอายรุกรรม 
๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรม 
 
 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางอายรุกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางอายรุกรรม เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การใหก้ารดแูลรกัษา การ
ใหผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาล การดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วย และ การจดัการภาวะฉุกเฉินทางอายรุกรรม 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรม 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกอายรุกรรม ทั :งการตรวจเยีLยมผูป่้วยทีLหอผูป่้วย การ
ออกตรวจผูป่้วยนอก การปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การทาํหตัถการ 
การแปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการดแูลผูป่้วย
ในหอผูป่้วย โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกอายรุกรรมกบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางอายรุกรรม รว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกอายรุกรรมเพืLอพจิารณากระบวนการ
เรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นอายรุศาสตรฉุ์กเฉินของตนเอง และสามารถ

ดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกดา้นอายรุกรรม และมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นอายรุกรรม อนัจะสง่ผลต่อ

ความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 



๖๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาบงัคบัเลือก ๐๒ ศลัยศาสตรฉุ์กเฉิน (Surgical emergency medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางศลัยกรรม เชน่ ภาวะฉุกเฉินทางศลัยกรรมชอ่งทอ้งและระบบทางเดนิอาหาร ศลัยกรรมหวัใจ
หลอดเลอืดและทรวงอก ศลัยกรรมพลาสตกิ ศลัยกรรมทางเดนิปัสสาวะ ศลักรรมมะเรง็วทิยา กุมาร
ศลัยกรรม ศลัยกรรมประสาท รวมไปถงึการตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทาง
ศลัยกรรม การเตรยีมการผา่ตดั และการดแูลผูป่้วยหลงัการผา่ตดั ภาวะแทรกซอ้นทีLเกดิขึ:นหลงัการผา่ตดั 
มคีวามเขา้ใจในงานดา้นศลัยกรรม ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนก
ศลัยกรรม 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางศลัยกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางศลัยกรรมเพืLอเพิLมความเขา้ใจในงานดา้นศลัยกรรม 
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางศลัยกรรม 
๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกศลัยกรรม 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางศลัยกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางศลัยกรรม เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การใหก้ารดแูลรกัษา การ
ใหผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาล การดแูลผูป่้วยก่อนและหลงัการผา่ตดั ภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดั การ
จดัการบาดแผลทางศลัยกรรมทีLมคีวามซบัซอ้นและการหา้มเลอืด การจดัการภาวะฉุกเฉินทางศลัยกรรม 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกศลัยกรรม 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกศลัยกรรมตามทีLไดร้บัมอบหมาย ทั :งการตรวจเยีLยม
ผูป่้วยทีLหอผูป่้วย การออกตรวจผูป่้วยนอก การปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย หรอื หอ้งผา่ตดั การสั Lงการตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิาร การชว่ยเตรยีมการผา่ตดั การทาํหตัถการ การแปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึ
เวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วย โดยพจิารณาถงึความเกีLยว
โยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกศลัยกรรมกบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางศลัยกรรม รว่มอภปิรายผูป่้วย 



๖๗ 

 

 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกศลัยกรรมเพืLอพจิารณากระบวนการ
เรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นศลัยศาสตรฉุ์กเฉินของตนเอง และสามารถ

ดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกดา้นศลัยกรรมและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นศลัยกรรมอนัจะสง่ผลต่อ

ความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 
รายวิชาบงัคบัเลือก ๐๓ สติูศาสตรแ์ละนรีเวชฉุกเฉิน (obstetrics & gynecological emergency 
medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางสตูกิรรมและนรเีวชฉุกเฉิน เชน่ ภาวะแทรกซอ้นจากการตั :งครรภใ์นทุกระยะ ภาวะแทรกซอ้น
จากการชว่ยเจรญิพนัธ ์การทาํคลอดฉุกเฉินรวมถงึการคลอดทีLผดิปกต ิการดแูลมารดาหลงัคลอด  
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ภาวะปวดทอ้งทางนรเีวช ภาวะเลอืดออกทางชอ่งคลอด มะเรง็นรเีวชและ
ภาวะแทรกซอ้นจากมะเรง็ การตรวจรา่งกายกรณีถกูลว่งละเมดิทางเพศ การคมุกาํเนิดฉุกเฉิน การ
ตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสตูกิรรมและนรเีวชการเตรยีมการผา่ตดั และการ
ดแูลผูป่้วยหลงัการผา่ตดั มคีวามเขา้ใจในงานดา้นสตูกิรรมและนรเีวช ทกัษะในการสืLอสารประสานงาน
ระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกสตูกิรรมและนรเีวช 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางสตูกิรรมและนรเีวช ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางสตูกิรรมและนรเีวชเพืLอเพิLมความเขา้ใจในงานดา้นสตูิ
กรรมและนรเีวช โดยเฉพาะอยา่งยิLง การตรวจภายในใหม้คีวามแมน่ยาํน่าเชืLอถอื การตรวจคลืLนเสยีง
ความถีLสงูในโรคหรอืภาวะทางสตูกิรรมและนรเีวช 

๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสตูกิรรมและนรเีวช 
๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกสตูกิรรมและนรเีวช 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางสตูกิรรมและนรเีวช ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น
สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 



๖๘ 

 

 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางสตูกิรรมและนรเีวช เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การใหก้ารดแูล
รกัษา การใหผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาล การดแูลผูป่้วยก่อนและหลงัการผา่ตดั และ การจดัการภาวะฉุกเฉิน
ทางสตูกิรรมและนรเีวช 
 ๓. ทกัษะการตรวจภายในใหม้คีวามแมน่ยาํน่าเชืLอถอื  

๔. ทกัษะการตรวจคลืLนเสยีงความถีLสงูในโรคหรอืภาวะทางสตูกิรรมและนรเีวช 
 ๕. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกสตูกิรรมและนรเีวช 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกสตูกิรรมและนรเีวชตามทีLไดร้บัมอบหมาย ทั :งการ
ตรวจเยีLยมผูป่้วยทีLหอผูป่้วย การออกตรวจผูป่้วยนอก การออกตรวจคลนิิกฝากครรภ ์การปฏบิตังิานบน
หอผูป่้วย หอ้งคลอด หรอื หอ้งผา่ตดั การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การชว่ยเตรยีมการผา่ตดั การ
ทาํหตัถการ การแปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าใน
การดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วย โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกสตูกิรรมและนรเีวช
กบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางสตูกิรรมและนรเีวช รว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. ฝึกปฏบิตักิารตรวจภายใน การตรวจคลืLนเสยีงความถีLสงูในโรคหรอืภาวะทางสตูกิรรมและนรี
เวช 
 ๔. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๕. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกสตูกิรรมและนรเีวชเพืLอพจิารณา
กระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๖. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นสตูศิาสตรแ์ละนรเีวชฉุกเฉินของตนเอง และ

สามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกดา้นสตูกิรรมและนรเีวชและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นสตูกิรรมและนรเีวชอนัจะ

สง่ผลต่อความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 

รายวิชาบงัคบัเลือก ๐๔ กมุารเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (pediatric emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางกุมารเวชกรรม เชน่ โรคตดิเชื:อ โรคระบบทางเดนิอาหาร โรคทางระบบหวัใจและระบบ
ไหลเวยีนโลหติ  โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคทางระบบประสาท โรคระบบต่อมไรท้อ่ โรคระบบภมูคิุม้กนั 
โรคไต โรคผวิหนงั โรคมะเรง็และโรคเลอืด พฒันาการเดก็ รวมทั :ง การตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการ



๖๙ 

 

จดัการภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชกรรม  มคีวามเขา้ใจในงานดา้นกุมารเวชกรรม ทกัษะในการสืLอสาร
ประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางกุมารเวชกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางกุมารเวชกรรมเพืLอเพิLมความเขา้ใจในงานดา้นกุมาร
เวชกรรม 

๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชกรรม 
๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางกุมารเวชกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางกุมารเวชกรรม เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การใหก้ารดแูลรกัษา 
โดยเฉพาะอยา่งยิLงการคาํนวณขนาดยาในเดก็ การใหผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาล การดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วย 
และ การจดัการภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชกรรม 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกกุมารเวชกรรม 
วิธีการฝึกอบรม 
รปูแบบทีA ๑  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกกุมารเวชกรรม ทั :งการตรวจเยีLยมผูป่้วยทีLหอผูป่้วย 
การออกตรวจผูป่้วยนอก การปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การทาํหตัถการ 
การแปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการดแูลผูป่้วย
ในหอผูป่้วย โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกกุมารเวชกรรมกบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางกุมารเวชกรรม รว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกกุมารเวชกรรมเพืLอพจิารณา
กระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
รปูแบบทีA ๒  
 ๑. ปฏบิตังิานในหอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นกุมารเวช ฝึกการซกัประวตั ิตรวจ
รา่งกาย ใหก้ารวนิิจฉยั การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การทาํหตัถการ การแปลผลทาง
หอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีน โดยอาจมโีอกาสไดต้รวจเยีLยมอาการของผูป่้วยในหอผูป่้วย  
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํแผนกฉุกเฉินเพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางกุมารเวชกรรมรว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 



๗๐ 

 

 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกฉุกเฉินกุมารเวชกรรมเพืLอพจิารณา
กระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นกุมารเวชกรรมของตนเอง และสามารถดาํเนิน

การศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกดา้นกุมารเวชกรรม และมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นกุมารเวชกรรม อนัจะสง่ผล

ต่อความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 
รายวิชาบงัคบัเลือก ๐๕ ออรโ์ธปิดิคสฉุ์กเฉิน (Orthopedics emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์เชน่ โรคของกระดกู ขอ้ ผงัผดื และกลา้มเนื:อ การบาดเจบ็ของกระดกู
และขอ้ทั :งในผูใ้หญ่และเดก็ การบาดเจบ็ของกระดกูสนัหลงั ความรูเ้บื:องตน้ดา้นเวชศาสตรฟื์:นฟูและการ
เคลืLอนไหว ภาพถ่ายรงัสขีองกระดกูและขอ้ รวมไปถงึการตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินทางศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์การเตรยีมการผา่ตดั และการดแูลผูป่้วยหลงัการผา่ตดั 
ภาวะแทรกซอ้นทีLเกดิขึ:นหลงัการผา่ตดั มคีวามเขา้ใจในงานดา้นศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์ทกัษะในการ
สืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิสเ์พืLอเพิLมความเขา้ใจในงานดา้น
ศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์

๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์
๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น
สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การอ่าน
ภาพถ่ายรงัสขีองกระดกูและขอ้ การใหก้ารดแูลรกัษา การใหผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาล การดแูลผูป่้วยก่อน
และหลงัการผา่ตดั ภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดั การดามกระดกู และการฟื:นฟูสภาพ การจดัการภาวะ
ฉุกเฉินทางศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์



๗๑ 

 

วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกศลัยกรรมอรโ์ธปิดกิสต์ามทีLไดร้บัมอบหมาย ทั :งการ
ตรวจเยีLยมผูป่้วยทีLหอผูป่้วย การออกตรวจผูป่้วยนอก การปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย หรอื หอ้งผา่ตดั การสั Lง
การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การชว่ยเตรยีมการผา่ตดั การทาํหตัถการ การแปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร 
การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วย โดยพจิารณาถงึ
ความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกศลัยกรรมอรโ์ธปิดกิสก์บัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางศลัยกรรมอรโ์ธปิดกิส ์รว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกศลัยกรรมอรโ์ธปิดกิสเ์พืLอพจิารณา
กระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นศลัยศาสตรอ์รโ์ธปิดกิสฉุ์กเฉินของตนเอง และ

สามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกดา้นศลัยกรรมอรโ์ธปิดกิสแ์ละมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นศลัยกรรมอรโ์ธปิดกิส์

อนัจะสง่ผลต่อความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 
รายวิชาเลือก ๐๖ วิสญัญีวิทยาฉุกเฉิน (Anesthesiological emergency medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางวสิญัญ ีเชน่ การประเมนิและจดัการทางเดนิหายใจทั :งรปูแบบปกตแิละทีLมคีวามซบัซอ้น การ
พยงุสญัญาณชพี การใหส้ารนํ:า และการใหเ้ลอืดในผูป่้วยวกิฤต การระงบัปวดทั :งเฉพาะทีL เฉพาะสว่น และ
การใชย้า การใชย้าระงบัความรูส้กึสาํหรบัทาํหตัถการ ภาวะแทรกซอ้นจากการระงบัปวดและระงบัสต ิ
ผลขา้งเคยีงจากยาทางวสิญัญ ีการเตรยีมการผา่ตดั และการดแูลผูป่้วยก่อนและหลงัการผา่ตดั มคีวาม
เขา้ใจในงานดา้นวสิญัญ ีทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกวสิญัญ ี 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางวสิญัญ ี ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก 
๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางวสิญัญ ีเพืLอเพิLมความเขา้ใจในงานดา้นวสิญัญ ี 
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางวสิญัญ ี 



๗๒ 

 

๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกวสิญัญ ี 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางวสิญัญ ี ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
 ๒. ทกัษะและการตดัสนิใจทางคลนิิกทางวสิญัญ ี เชน่  

ก. การประเมนิทางเดนิหายใจและการจดัการทางเดนิหายใจควรไดฝึ้กการทาํ Rapid sequence 
intubation และการดแูลทางเดนิหายใจยาก เชน่ Gum elastic boogey, VDO laryngoscpe, 
Fiberoptic layngoscpe การดแูลหลงัใสท่อ่ทางเดนิหายใจ 
* หากมโีอกาสควรไดส้งัเกต หรอืชว่ยทาํ Criothytodotomy หรอื ฝึกปฏบิตักิบัหุน่จาํลอง 
ข. การพยงุสญัญาณชพีและการใหส้ารนํ:า ทั :งการใชย้าหดหลอดเลอืด หรอืยาเพิLมความดนั การ
ประเมนิการใหส้ารนํ:าและเลอืดในระหวา่งการดแูลทางวสิญัญ ี
ค. การระงบัปวดเฉพาะทีL (Local) เฉพาะสว่น (Regional) และการใชย้าระงบัปวดชนิดต่างๆ ขอ้
บ่งชี: ขอ้บ่งหา้ม ผลขา้งเคยีง 
ง. การใชย้าระงบัความรูส้กึตวัสาํหรบัทาํหตัถการ (Procedural sedation analgesia) ระบุขอ้บ่งชี: 
ขอ้บ่งหา้ม กลไกการออกฤทธิ ©ของยาทีLใช ้การดแูลหลงัใชย้าระงบัความรูส้กึ  
๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกวสิญัญ ี 
 

วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกวสิญัญตีามทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การตรวจเยีLยม
ผูป่้วยทีLหอผูป่้วยก่อนการผา่ตดั (Premed)  การออกตรวจผูป่้วยนอกคลนิิกระงบัปวด การปฏบิตังิาน
วสิญัญใีนหอ้งผา่ตดั การชว่ยเตรยีมการทาํวสิญัญ ีการบนัทกึเวชระเบยีน โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยง
ของการดแูลผูป่้วยในแผนกวสิญัญกีบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. หาโอกาสฝึกปฏบิตัหิตัถการอยา่งน้อยดงันี: 
 ก. Rapid sequence intubation 
 ข. Difficult airway management เชน่ VDO laryngoscopy 
 ค. Local/Regional anesthesia 
 ง. Procedural sedation analgesia 

๓. ตดิตามอาจารยว์สิญัญ ีเพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการดแูลผูป่้วยทางวสิญัญแีละรว่ม
อภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกวสิญัญ ีเพืLอพจิารณากระบวนการ
เรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 



๗๓ 

 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นวสิญัญ ีของตนเอง และสามารถดาํเนิน

การศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกดา้นวสิญัญแีละมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นวสิญัญ ีอนัจะสง่ผลต่อความสมัพนัธ์

อนัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 

 
รายวิชาบงัคบัเลือก ๐๗ จกัษุวิทยาฉุกเฉิน (ophthalmological emergency medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางจกัษุวทิยา รวมไปถงึการตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางจกัษุวทิยา 
ภาวะแทรกซอ้นทีLเกดิขึ:นหลงัการผา่ตดัทางจกัษุวทิยา มคีวามเขา้ใจในงานดา้นจกัษุวทิยา ทกัษะในการ
สืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกจกัษุวทิยา 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางจกัษุวทิยา ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางจกัษุวทิยาเพืLอเพิLมความเขา้ใจในงานดา้นจกัษุวทิยา 
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางจกัษุวทิยา 
๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกจกัษุวทิยา 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางจกัษุวทิยา ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) เชน่ orbital infection, periorbital cellulitis, chemical burn to 
eyes, corneal abrasion, corneal ulcer, UVK, bactrial uveitis, rupture globe, orbital trauma, 
Glaucoma, IOF, CRAO, CRVO,Hypertensive retiopathy, TON 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางจกัษุวทิยา เชน่ การตรวจทางจกัษุวทิยา ฝึกการใช้
เครืLองตรวจ Slit lamp เบื:องตน้ ฝึกทกัษะการใช ้Direct opthalmoscope การเอาสิLงแปลกปลอมออกจาก
กระจกตา การใหก้ารดแูลรกัษาทางจกัษุวทิยา ภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดัทางจกัษุวทิยา การจดัการ
ภาวะฉุกเฉินทางจกัษุวทิยา 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกจกัษุวทิยา 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในแผนกจกัษุวทิยาตามทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การออกตรวจผูป่้วยนอก มโีอกาส
สงัเกตหรอืฝึกปฏบิตัหิตัถการทางทางจกัษุวทิยา เชน่ I&C , repair eyelids, eye irrigation  ฝึกการใช้
เครืLองตรวจ Slit lamp เบื:องตน้ ฝึกทกัษะการใช ้Direct opthalmoscope การแปลผลการตรวจลานสายตา 
การวดัสายตา โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกจกัษุวทิยากบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 



๗๔ 

 

 ๓. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกจกัษุวทิยาเพืLอพจิารณากระบวนการ
เรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นจกัษุวทิยาของตนเอง และสามารถดาํเนิน

การศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นจกัษุวทิยาอนัจะสง่ผลต่อความสมัพนัธอ์นัดใีน

การปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 
รายวิชาบงัคบัเลือก ๐๘ โสต นาสิก และลาริงซวิ์ทยาฉุกเฉิน (otolaryngological emergency 
medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา รวมไปถงึการตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉิน
ทางโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา ภาวะแทรกซอ้นทีLเกดิขึ:นหลงัการผา่ตดัทางโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา 
มคีวามเขา้ใจในงานดา้นโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนก
ฉุกเฉินและแผนกโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางดา้นโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา เพืLอเพิLมความเขา้ใจ
ในงานดา้นโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา 

๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา 
๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา 
 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํ
บา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) เชน่ ear trauma, AOE, AOM, Tympanic 
membrane rupture, acute hearing loss, vertigo and dysequilibium, UAO, Deep neck infection, 
Foriegn body in ENT, Nasal trauma, Epistaxis, Sinusitis  
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา เชน่ การตรวจทางโสต นาสกิ 
และลารงิซว์ทิยา (Indirect laryngoscope, Otoscope, Nasoscope) การใหก้ารดแูลรกัษาทางโสต นาสกิ 



๗๕ 

 

และลารงิซว์ทิยา เชน่ การ Remove Foreign body, การทาํ Nasal packing ภาวะแทรกซอ้นหลงัการ
ผา่ตดัทางโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา การจดัการภาวะฉุกเฉินทางโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา 
 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในแผนกโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยาตามทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การออกตรวจ
ผูป่้วยนอก มโีอกาสสงัเกตหรอืฝึกปฏบิตัหิตัถการทางทางโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยา ฝึกการใช้
เครืLองตรวจ inderct laryngoscope, หรอื Fiberoptic scope เบื:องตน้ การแปลผลการตรวจการไดย้นิ การ
ตรวจ Tilt table test โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกโสต นาสกิ และลารงิซ์
วทิยากบัแผนกฉุกเฉิน 
 *หากมโีอกาส ควรไดเ้ขา้สงัเกตหรอืชว่ยทาํ Tracheostomy 
 ๒. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๓. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยาเพืLอ
พจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยาของตนเอง และ

สามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นโสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยาอนัจะสง่ผลต่อ

ความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 
รายวิชาบงัคบัเลือก ๐๙ จิตเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (psychiatric emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางจติเวช รวมไปถงึการตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางจติเวช 
ภาวะแทรกซอ้นทีLเกดิขึ:นจากการรกัษาทางจติเวช มคีวามเขา้ใจในงานดา้นจติเวช ทกัษะในการสืLอสาร
ประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกจติเวช 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางจติเวช ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก 
๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางจติเวช เพืLอเพิLมความเขา้ใจในงานดา้นจติเวช 
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางจติเวช 



๗๖ 

 

๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกจติเวช 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางจติเวช ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) เชน่ Mood disorder (Depression, Mania, Bipolar disorder, Suicidal), 
Psychotic disorder, Behavioral disorder, Substance abuse  
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางจติเวช เชน่ การตรวจทางจติเวช การใหก้ารดแูลรกัษาทาจติ
เวช เชน่ การใชย้าเพืLอควบคมุอาการทางจติเวช การทาํ Physical restraint, การประเมนิความรนุแรงของ
โรคทางจติเวช การประเมนิความเสีLยงจากการฆา่ตวัตาย การจดัการผูป่้วยทีLใชส้ารเสพตดิ 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกจติเวช 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในหอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลจติเวชตามทีLไดร้บัมอบหมาย และอาจตดิตามตรวจ
เยีLยมผูป่้วยทีLหอผุป่้วยจติเวช 
 ๒. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๓. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกจติเวชเพืLอพจิารณากระบวนการ
เรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
หมายเหต ุแนะนําใหเ้ลอืกปฏบิตังิานในโรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นจติเวช ทีLมแีผนกฉุกเฉิน เชน่ 
โรงพยาบาลสมเดจ็เจา้พระยา โรงพยาบาลศรธีญัญา โรงพยาบาลจติเวชของกรมสขุภาพจติ 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 
 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นจติเวชของตนเอง และสามารถดาํเนิน

การศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นจติเวชจะสง่ผลต่อความสมัพนัธอ์นัดใีนการ

ปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 
 
รายวิชาบงัคบัเลือก ๑๐ นิติเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (clinical forensic & legal emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม และเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉินและปัญหาทางนิตเิวช รวม
ไปถงึการตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางนิตเิวช มคีวามเขา้ใจในงานดา้นนิตเิวช 
ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกนิตเิวช 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 



๗๗ 

 

 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม และเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉินและปัญหาทางนิตเิวช 
ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการทางนิตเิวชทีLเกีLยวขอ้งกบัแผนกฉุกเฉิน เพืLอเพิLมความเขา้ใจในงาน
ดา้นนิตเิวช 

๓. มทีกัษะในการบนัทกึขอ้มลูทางนิตเิวช 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. ปัญหาทางนิตเิวช ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) เชน่ การชนัสตูรพลกิศพ การชนัสตูรบาดแผล การตรวจรา่งกายทางนิตเิวช การ
บนัทกึขอ้มลูทางนิตเิวช การใหค้วามเหน็ทางการแพทยใ์นการชนัสตูรพลกิศพและในผูป่้วยคด ีการเขยีน
ใบรบัรองการตาย 
 ๒. ความรูด้า้นกฎหมาย ทีLเกีLยวชอ้งกบังานดา้นนิตเิวช และสมัพนัธก์บัการจดัการผูป่้วยในแผนก
ฉุกเฉิน 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกนิตเิวช 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในแผนกนิตเิวชตามทีLไดร้บัมอบหมาย อาจเขา้รว่มการชนัสตูรพลกิศพ และฝึก
ทกัษะการใหค้วามเหน็ทางการแพทยใ์นการชนัสตูรพลกิศพและในผูป่้วยคด ี
 ๒. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๓. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกนิตเิวชเพืLอพจิารณากระบวนการ
เรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นนิตเิวชของตนเอง และสามารถดาํเนิน

การศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นนิตเิวชจะสง่ผลต่อความสมัพนัธอ์นัดใีนการ

ปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 

รายวิชาบงัคบัเลือก ๑๑ ภาพวินิจฉัยเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (diagnostic body imaging emergency 
medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้และทกัษะทางเวชกรรมทีLเกีLยวกบัการจดัการและการแปลผลภาพวนิิจฉยัทั :งทางรงัสี
วนิิจฉยัและการตรวจคลืLนเสยีงความถีLสงู มคีวามเขา้ใจในงานดา้นรงัสวีทิยา ทกัษะในการสืLอสาร
ประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกรงัสวีทิยา 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 



๗๘ 

 

 ๑. มคีวามรู ้และทกัษะทางเวชกรรม ทีLเกีLยวกบัการจดัการและการแปลผลภาพวนิิจฉยั ตาม
เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการและการแปลผลภาพวนิิจฉยัทีLเกีLยวขอ้งกบัแผนกฉุกเฉิน 
๓. มทีกัษะในการบนัทกึขอ้มลูทางรงัสวีทิยา 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. ความรู ้และทกัษะทางเวชกรรม ทีLเกีLยวกบัการจดัการและการแปลผลภาพวนิิจฉยั ตามเกณฑ์
หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒)  เชน่ การแปลผล
ภาพรงัสทีรวงอก ภาพรงัสรีะบบประสาท ภาพรงัสชีอ่งทอ้ง ภาพวนิิจฉยัพเิศษ เชน่ PET scan, MRI การ
ใชเ้ครืLองตรวจคลืLนเสยีงความถีLสงู 
 ๒. ความรูด้า้นรงัสวีทิยาทีLเกีLยวขอ้งกบัการจดัการผูป่้วยในแผนกฉุกเฉิน 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกรงัสวีทิยา 
 
 
 
 
 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในแผนกรงัสวีทิยาตามทีLไดร้บัมอบหมาย ฝึกทกัษะการการแปลผลภาพรงัสทีรวงอก 
ภาพรงัสรีะบบประสาท ภาพรงัสชีอ่งทอ้ง ภาพวนิิจฉยัพเิศษ เชน่ PET scan, MRI การใชเ้ครืLองตรวจคลืLน
เสยีงความถีLสงู 
 ๒. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๓. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกรงัสวีทิยาเพืLอพจิารณากระบวนการ
เรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 
 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นรงัสวีทิยาของตนเอง และสามารถดาํเนิน

การศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นรงัสวีทิยาจะสง่ผลต่อความสมัพนัธอ์นัดใีนการ

ปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 



๗๙ 

 

รายวิชาบงัคบัเลือก ๑๒ เวชศาสตรก์ารบาดเจบ็ฉุกเฉิน (traumatic emergency medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางศลัยกรรมอุบตัเิหตุ การตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางศลัยกรรม
อุบตัเิหตุ การเตรยีมการผา่ตดั และการดแูลผูป่้วยหลงัการผา่ตดั ภาวะแทรกซอ้นทีLเกดิขึ:นหลงัการผา่ตดั 
รวมไปถงึ การจดัการฐานขอ้มลูอุบตัเิหตุ (Injury survilance) ระบบการป้องกนัอุบตัเิหตุ (Injury 
prevention) ชอ่งทางดว่นทางอุบตัเิหตุ (Trauma FAST Track) การทบทวนการดแูลผูบ้าดเจบ็ (trauma 
audit) ความเขา้ใจในงานดา้นศลัยกรรมอุบตัเิหตุ ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉิน
และแผนกศลัยกรรมอุบตัเิหตุ 
 
 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัศลัยกรรมอุบตัเิหตุ 
ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางศลัยกรรมอุบตัเิหตุ 
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางศลัยกรรมอุบตัเิหตุ 
๔. เรยีนรู ้ตระหนกัถงึความสาํคญั และเขา้ใจกระบวนการ Trauma system ตั :งแต่กระบวนการ 

Injury prevention, Injury surveillance, trauma fast track, trauma audit 
๕. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกศลัยกรรมอุบตัเิหตุ 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางศลัยกรรมอุบตัเิหตุ ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขา
เวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางศลัยกรรมอุบตัเิหตุ เชน่ การประเมนิผูป่้วยตามแนวทางของ 
ATLS, การตรวจวนิิจฉยั การใหก้ารดแูลรกัษา การดแูลผูป่้วยก่อนและหลงัการผา่ตดั ภาวะแทรกซอ้นหลงั
การผา่ตดั หตัถการฉุกเฉินทางศลัยกรรมอุบตัเิหตุ  

*หากมโีอกาสควรไดส้งัเกตหรอืชว่ยศลัยแพทยใ์นการทาํ ER thoracotomy + Open cardiac 
massage 
 ๓. กระบวนการ Trauma system ตั :งแต่กระบวนการ Injury prevention, Injury surveillance, 
trauma fast track, trauma audit 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกศลัยกรรมอุบตัเิหตุ 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกศลัยกรรมอุบตัเิหตุตามทีLไดร้บัมอบหมาย ทั :งการ
ตรวจเยีLยมผูป่้วยทีLหอผูป่้วยศลัยกรรมอุบตัเิหตุ การออกตรวจผูป่้วยนอก การปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย หรอื 
หอ้งผา่ตดั การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การชว่ยเตรยีมการผา่ตดั การทาํหตัถการ การแปลผลทาง
หอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วย 
โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกศลัยกรรมอุบตัเิหตุกบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางศลัยกรรมอุบตัเิหตุ รว่มอภปิรายผูป่้วย 



๘๐ 

 

 ๓. เป็นสว่นหนึLงของทมี Trauma Fast track เพืLอสงัเกตการทาํงานและชว่ยปฏบิตังิาน และ
สามารถประยกุตใ์ชก้บัการดแูลผูป่้วยในแผนกฉุกเฉิน 
 ๔. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๕. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกศลัยกรรมอุบตัเิหตุเพืLอพจิารณา
กระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๖. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นศลัยกรรมอุบตัเิหตุของตนเอง และสามารถ

ดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นศลัยกรรมอุบตัเิหตุอนัจะสง่ผลต่อความสมัพนัธ์

อนัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
  

รายวิชาบงัคบัเลือก ๑๓ เวชศาสตรฉุ์กเฉินหวัใจและหลอดเลือด (cardiovascular emergency 
medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางอายรุกรรมโรคหวัใจ เชน่ หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ โรคกลา้มเนื:อหวัใจขาดเลอืด ภาวะแทรกซอ้น
จากโรคหวัใจเรื:อรงั การตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางอายรุกรรมโรคหวัใจ  มี
ความเขา้ใจในงานดา้นอายกุรรมโรคหวัใจ ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและ
แผนกอายรุกรรมโรคหวัใจ 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทาง 
อายรุกรรมโรคหวัใจ ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉนิ (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางอายรุกรรมโรคหวัใจ การตดัสนิใจในการวนิิจฉยัโรค
หลอดเลอืดหวัใจจากอาการนําของผูป่้วย 

๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางอายรุกรรมโรคหวัใจ เชน่ การจดัการฐานขอ้มลู
โรคหวัใจ, STEMI Fast track, ระบบการใหย้าละลายลิLมเลอืดและการเปิดหลอดเลอืดหวัใจปฐมภมู ิ
(Primary PCI) ทีLเกีLยวขอ้งกบัการดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน 

๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรมโรคหวัใจ 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 



๘๑ 

 

 ๑. โรคและปัญหาทางอายรุกรรมโรคหวัใจ ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น
สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางอายรุกรรมโรคหวัใจ เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การตดัสนิใจใน
การวนิิจฉยัโรคหลอดเลอืดหวัใจจากอาการนําของผูป่้วย การตดัสนิใจในการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีL
มคีวามจาํเป็นในการแยกโรคหวัใจ การใหก้ารดแูลรกัษา การใหผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาล การดแูลผูป่้วยใน
หอผูป่้วย และ การจดัการภาวะฉุกเฉินทางอายรุกรรมโรคหวัใจ 
 ๓. อธบิายพยาธสิรรีะวทิยาของคลืLนไฟฟ้าหวัใจ เพืLอใหม้ทีกัษะการแปลผลคลืLนไฟฟ้าหวัใจได้
อยา่งแมน่ยาํ  
 ๔. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรมโรคหวัใจ 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกอายรุกรรมโรคหวัใจ ทั :งการตรวจเยีLยมผูป่้วยทีLหอ
ผูป่้วยวกิฤตโิรคหวัใจ การรบัปรกึษาจากหอผูป่้วยอายรุกรรมทั Lวไป  การออกตรวจผูป่้วยนอก การ
ปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การทาํหตัถการ การแปลผลทาง
หอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วย 
โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกอายรุกรรมโรคหวัใจกบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางอายรุกรรมโรคหวัใจ รว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. ฝึกทกัษะการแปลผลคลืLนไฟฟ้าหวัใจ 
 ๔. เขา้เป็นสว่นหนึLงของทมี STEMI Fast track เพืLอสงัเกตกระบวนการทาํงานและประยกุตใ์ชใ้น
แผนกฉุกเฉินได ้
 ๕. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๖. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกอายรุกรรมโรคหวัใจเพืLอพจิารณา
กระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๗. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นอายรุศาสตรโ์รคหวัใจของตนเอง และสามารถ

ดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นอายรุกรรมโรคหวัใจ อนัจะสง่ผลต่อ

ความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 

รายวิชาบงัคบัเลือก ๑๔ เวชประสาทวิทยาฉุกเฉิน (neurological emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 



๘๒ 

 

  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางอายรุกรรมโรคระบบประสาท เชน่ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคชกั ความผดิปกตขิองระบบ
ประสาทสว่นกลาง ภาวะแทรกซอ้นจากโรคระบบประสาทเรื:อรงั การตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการ
จดัการภาวะฉุกเฉินทางอายรุกรรมโรคระบบประสาท  มคีวามเขา้ใจในงานดา้นอายกุรรมโรคระบบ
ประสาท ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรมโรคระบบประสาท 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางอายรุกรรมโรคระบบประสาท ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางอายรุกรรมโรคระบบประสาท การตดัสนิใจในการ
วนิิจฉยัโรคหลอดเลอืดสมองจากอาการนําของผูป่้วย การตดัสนิใจในการรกัษาโดยการควบคมุอุณหภมูิ
หลงัการชว่ยกูช้พี (Target temperature controlled) 

๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางอายรุกรรมโรคหวัใจ เชน่ การจดัการฐานขอ้มลูโรค
หลอดเลอืดสมอง, StrokeI Fast track, ระบบการใหย้าละลายลิLมเลอืด, การควบคมุอุณหภมูหิลงัการชว่ยกู้
ชพี ทีLเกีLยวขอ้งกบัการดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน 

๔. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรมโรคระบบ
ประสาท 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางอายรุกรรมโรคระบบประสาท ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํ
บา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางอายรุกรรมโรคระบบประสาท เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การ
ตดัสนิใจในการวนิิจฉยัโรคหลอดเลอืดสมองจากอาการนําของผูป่้วย การตดัสนิใจในการสง่ตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารทีLมคีวามจาํเป็น การใหก้ารดแูลรกัษา การใหผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาล การดแูลผูป่้วยในหอ
ผูป่้วย และ การจดัการภาวะฉุกเฉินทางอายรุกรรมโรคระบบประสาท 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกอายรุกรรมโรคระบบประสาท 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกอายรุกรรมโรคระบบประสาท ทั :งการตรวจเยีLยม
ผูป่้วยทีLหอผูป่้วยวกิฤตโิรคระบบประสาท การรบัปรกึษาจากหอผูป่้วยอายรุกรรมทั Lวไป การออกตรวจ
ผูป่้วยนอก การปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การทาํหตัถการ การแปลผล
ทางหอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วย 
โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกอายรุกรรมโรคระบบประสาทกบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางอายรุกรรมโรคระบบประสาท รว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้เป็นสว่นหนึLงของทมี Stroke Fast track เพืLอสงัเกตกระบวนการทาํงานและประยกุตใ์ชใ้น
แผนกฉุกเฉินได ้
 ๔. เขา้เป็นสว่นหนึLงของทมีทาํ TTM เพืLอสงัเกตกระบวนการทาํงานและประยกุตใ์ชใ้นแผนก
ฉุกเฉินได ้

๕. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 



๘๓ 

 

 ๖. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกอายรุกรรมโรคระบบประสาทเพืLอ
พจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๗. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นอายรุศาสตรโ์รคระบบประสาทของตนเอง 

และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นอายรุกรรมโรคระบบประสาท อนัจะสง่ผลต่อ

ความสมัพนัธอ์นัดใีนการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งแผนก 
 

รายวิชาบงัคบัเลือก ๑๕ เวชเภสชัวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน (emergency pharmacology and 
toxicology) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน การตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉิน
ทางเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน  มคีวามเขา้ใจในงานดา้นเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน  
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. ทฤษฎทีางชวีเคม ีเภสชัจลนศาสตร ์เภสชักลศาสตรท์ีLเกีLยวขอ้งและผลทางพยาธสิรรีะวทิยาต่อ
รา่งกายมนุษย ์ 

๒. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขา
เวชศาสตรฉุ์กเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒)  

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน  
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉินทีLเกีLยวขอ้งกบั

การดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาทางเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรม
แพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒) เชน่ พษิจากยา พษิจากสารเคมใีน
ชวีติประจาํวนั พษิจากสารเคมใีนกระบวนการทางอุตสาหกรรม พษิจากอาวธุเคมชีวีภาพ พษิจากพชื พษิ
จากสตัว ์
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน เชน่ การตรวจวนิิจฉยั 
การตดัสนิใจในการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีLมคีวามจาํเป็น การใหก้ารดแูลรกัษา ตั :งแต่การประเมนิ 
การใหก้ารดแูลทางเดนิหายใจและการหายใจ การดแูลระบบไหลเวยีนโลหติ การใหย้าตา้นพษิ การเรง่ขบั
พษิ การใหผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาล การดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วย รวมไปถงึการจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวช



๘๔ 

 

เภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉินทั :งในภาวะปกต ิภาวะทีLมกีารปนเปื:อนของพษิปรมิาณหรอืภาวะทีLมผีู้
ไดร้บัสารพษิปรมิาณมาก 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินและแผนกเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยา
ฉุกเฉิน 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในแผนกเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน ทั :งการตรวจ
เยีLยมผูป่้วยทีLหอผูท้ีLรบัปรกึษา การปฏบิตังิานบนหอผูป่้วย การสั Lงการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การทาํ
หตัถการ การแปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร การบนัทกึเวชระเบยีนและการเขยีนบนัทกึความกา้วหน้าในการ
ดแูลผูป่้วย โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของการดแูลผูป่้วยในแผนกเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน
กบัแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามแพทยป์ระจาํบา้นปีสงูกวา่ หรอือาจารยป์ระจาํหอผูป่้วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการ
กระบวนการดแูลผูป่้วยทางเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน รว่มอภปิรายผูป่้วย 

๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๖. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองในแผนกเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน
เพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวางแผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๗. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉินของ

ตนเอง และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยาฉุกเฉิน 

 
รายวิชาเลือกเสรี 

 

รายวิชาเลือกเสรี ๐๑ วิทยาการลาํเลียงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ (aero-medical transport) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษา และระบบบรหิารจดัการทางวทิยาการลาํเลยีงเวช
กรรมฉุกเฉินทางอากาศ การตดัสนิใจทางคลนิิก ความเขา้ใจในงานดา้นวทิยาการลาํเลยีงเวชกรรมฉุกเฉิน
ทางอากาศ  
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม ทางวทิยาการลาํเลยีงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ ตามเกณฑ์
หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางวทิยาการลาํเลยีงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ  



๘๕ 

 

๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางวทิยาการลาํเลยีงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศทีL
เกีLยวขอ้งกบัการดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. ปัญหาทางวทิยาการลาํเลยีงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรม
แพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒). 
 ๒. ทฤษฎทีางฟิสกิสท์ีLเกีLยวชอ้งกบัการลาํเลยีงทางอากาศ 

๓. ตระหนกัถงึความสาํคญั ขอ้บง่ชี: ขอ้บง่หา้มในการลาํเลยีงทางอากาศ รวมถงึความคุม้คา่ 
 ๓. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางวทิยาการลาํเลยีงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ เชน่ การ
ประเมนิความสามารถในการลาํเลยีงทางอากาศทั :งผูล้าํเลยีงและผูถ้กูลาํเลยีง การตรวจวนิิจฉยัโรคทีL
เกีLยวขอ้งกบัการลาํเลยีงทางอากาศ การตดัสนิใจในการใหก้ารดแูลรกัษาระหวา่งการลาํเลยีงขอ้จาํกดัใน
การดแูลผูป่้วยทีLลาํเลยีงทางอากาศ 
 ๔. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานในการลาํเลยีงเวชกรรมฉุกเฉินทางอากาศ 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยในการลาํเลยีงทางอากาศ โดยพจิารณาถงึความเกีLยวโยงของ
การดแูลผูป่้วยในแผนกฉุกเฉิน 
 ๒. ตดิตามอาจารยเ์พืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการดแูลผูป่้วยทางวทิยาการลาํเลยีงเวช
กรรมฉุกเฉินทางอากาศรว่มอภปิรายผูป่้วย หากมโีอกาสใหร้ว่มปฏบิตักิารลาํเลยีงทางอากาศรว่มกบัทมี 

๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๖. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๗. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  
           ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  

การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้ และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นวทิยาการลาํเลยีงเวชกรรมฉุกเฉิน
ทางอากาศของตนเอง และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รายวิชาเลือกเสรี ๐๒ วิทยาการควบคมุความเจบ็ป่วยฉุกเฉิน (emergency illness and injury 
control) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะในการจดัการในวทิยาการควบคมุความเจบ็ป่วยฉุกเฉิน เชน่ การจดัการฐานขอ้มลู
อุบตัเิหตุ (Injury survilance) ระบบการป้องกนัอุบตัเิหตุ (Injury prevention) ชอ่งทางดว่นทางอุบตัเิหตุ 
(Trauma FAST Track) การทบทวนการดแูลผูบ้าดเจบ็ (trauma audit) ทกัษะในการสืLอสารประสานงาน 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัการในวทิยาการควบคมุความเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ตามเกณฑห์ลกัสตูร
การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 



๘๖ 

 

๒. ฝึกฝนทกัษะการบรหิารจดัการ เรยีนรู ้ตระหนกัถงึความสาํคญั และเขา้ใจกระบวนการ 
Trauma system ตั :งแต่กระบวนการ Injury prevention, Injury surveillance, trauma fast track, trauma 
audit 

๓. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงาน 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. กระบวนการ Trauma system ตั :งแต่กระบวนการ Injury prevention, Injury surveillance, 
trauma fast track, trauma audit 
 ๒. ทกัษะในการสืLอสารประสานงาน 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในหน่วยบรหิารจดัการระบบอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน (Trauma and Emergency 
administration unit) ประสานงาน และจดัการฐานขอ้มลูอุบตัเิหตุ (Injury survilance) ระบบการป้องกนั
อุบตัเิหตุ (Injury prevention) ชอ่งทางดว่นทางอุบตัเิหตุ (Trauma FAST Track) การทบทวนการดแูล
ผูบ้าดเจบ็ (trauma audit) เป็นตน้ 
 ๒. ตดิตามอาจารยป์ระจาํหน่วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการบรหิารจดัการ 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๖. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นการจดัการในวทิยาการควบคมุ
ความเจบ็ป่วยฉุกเฉินของตนเอง และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รายวิชาเลือกเสรี ๐๓ วิทยาการจดัการสาธารณสขุฉุกเฉิน (public health emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะในการจดัการสาธารณสขุฉุกเฉิน โดยการใชห้ลกัการทางระบาดวทิยามา
ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการป้องกนัและใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนทีLมคีวามเสีLยง รวมถงึการเลอืกวธิกีาร
ป้องกนัโรคและการบาดเจบ็ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัการในวทิยาการจดัการสาธารณสขุฉุกเฉิน ตามเกณฑห์ลกัสตูร
การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการใชห้ลกัการทางระบาดวทิยามาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการป้องกนัและให้
การศกึษาแก่ประชาชนทีLมคีวามเสีLยง รวมถงึการเลอืกวธิกีารป้องกนัโรคและการบาดเจบ็ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. หลกัการทางระบาดวทิยาทีLเกีLยวขอ้งกบัเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 



๘๗ 

 

 ๒. หลกัการใหก้ารศกึษาต่อประชาชน 
 ๓. วธิกีารป้องกนัโรคและการบาดเจบ็ดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในหน่วยระบาดวทิยา หรอืคณะสาธารณสขุศาสตร ์ทีLมคีวามชาํนาญในการ
ประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางระบาดวทิยาในกระบวนการป้องกนัและใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนทีLมคีวาม
เสีLยง รวมถงึการเลอืกวธิกีารป้องกนัโรคและการบาดเจบ็ 
 ๒. ตดิตามอาจารยป์ระจาํหน่วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการศกึษาทางระบาดวทิยาดา้น
เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๖. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 
 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูก้ารใชห้ลกัการทางระบาดวทิยามาประยกุตใ์ชใ้น

กระบวนการป้องกนัและใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนทีLมคีวามเสีLยง รวมถงึการเลอืกวธิกีารป้องกนัโรคและ
การบาดเจบ็ของตนเอง และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
รายวิชาเลือกเสรี ๐๔ วิทยาการจดัการแพทยฉุ์กเฉินในพืnนทีAทุรกนัดาร (frontier area emergency 
medical management) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินในพื:นทีLชนบท เชน่ ในโรงพยาบาลชมุชน เขา้ใจถงึความจาํกดัดา้นทรพัยากร 
และการตดัสนิใจทางคลนิิก รวมถงึทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งโรงพยาบาลชมุชนและ
โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทั Lวไป 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบรบิทของโรงพยาบาลในพื:นทีL
ชนบท 

๓. มทีกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาล
ศนูย/์โรงพยาบาลทั Lวไป 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 



๘๘ 

 

 ๑. โรคและปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ในบรบิทของโรงพยาบาลในพื:นทีLชนบท 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การตดัสนิใจในการ
สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีLมคีวามจาํเป็น การใหก้ารดแูลรกัษา การใหผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาล การดแูล
ผูป่้วยในหอผูป่้วย และ การจดัการภาวะฉุกเฉินในบรบิทของโรงพยาบาลในพื:นทีLชนบท 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานระหวา่งแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลศนูย/์
โรงพยาบาล 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะแพทยป์ระจาํบา้นในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลชมุชน ทีLมแีพทยฉุ์กเฉิน
ปฏบิตังิานอยู ่
 ๒. ตดิตามอาจารย ์เพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการดแูลผูป่้วยและรว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก (ถา้ม)ี และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การ
เตรยีมการนําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๗. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูข้องตนเองในบรบิทของโรงพยาบาลในพื:นทีL

ชนบท และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกและมเีจตคตทิีLดต่ีองานฉุกเฉินในโรงพยาบาลชมุชน 
 

รายวิชาเลือกเสรี ๐๕ วิทยาการบริหารเวชกรรมฉุกเฉิน (administrative emergency medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 

ความรู ้ทกัษะในการบรหิารเวชกรรมฉุกเฉิน โดยการใชห้ลกัการการบรหิารจดัการ เชน่ การเชยีน
แผน การจดัองคก์ร การวางแผนยทุธศาสตร ์การจดัการความเสีLยง กระบวนการเชงิคณุภาพ การจดัการ
งบประมาณ ครภุณัฑ ์และบุคลากร ธรรมาภบิาลในการบรหิาร นโยบายสาธารณสขุ การเขยีนโครงการ 
การเขยีนแผนปฏบิตักิาร การประเมนิผล และการพฒันาหน่วยงานอยา่งต่อเนืLอง  

 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 ความรูท้างเวชกรรมฉุกเฉินนั :น มไิดม้เีพยีงแคก่ารใหก้ารดแูลรกัษาผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินทีLตอ้งการ
การบรบิาลทางเวชกรรมฉุกเฉินแต่เพยีงอยา่งเดยีว เนืLองจาก แพทยฉุ์กเฉินทีLปฏบิตังิานในแผนกฉุกเฉิน



๘๙ 

 

มกัไดร้บัความคาดหวงัจากผูบ้รหิารสถานพยาบาล ในงานทีLเกีLยวขอ้งกบัแผนกฉุกเฉินทุกประเภท แพทย์
ฉุกเฉินจงึจาํเป็นตอ้งมคีวามสามารถในการแกไ้ขปัญหาทีLเกดิขึ:นในแผนกฉุกเฉิน ทั :งปัญหาทางเวชกรรม
และปัญหาทีLไมใ่ชปั่ญหาทางเวชกรรม ทั :งปัญหาภายในแผนก ปัญหาทีLเกดิขึ:นระหวา่งแผนกและปัญหาทีL
เกดิขึ:นกบัชมุชน หรอืแมก้ระทั Lงปัญหาเชงิระบบ รวมถงึ ปัญหาเชงิบรหิาร เชน่ การวางแผนยทุธศาสตร ์
การจดัการความเสีLยง งบประมาณ การจดัการดา้นครภุณัฑ ์งานดา้นบุคลากร เป็นตน้  

การบรหิารจดัการทางเวชกรรมฉุกเฉิน (Administrative emergency medicine) เป็นองคค์วามรูท้ีL
เกีLยวเนืLองกบั แนวคดิดา้นบรหิารทีLเกีLยวขอ้งกบัการบรบิาลและการจดัการแผนกฉุกเฉินอยา่งมธีรรมาภิ
บาล ตลอดจนองคค์วามรูด้า้นนโยบายสาธารณสขุระดบัประเทศและหน่วยงาน การวางแผนยทุธศาสตร ์
การวางแผนปฏบิตักิาร กระบวนการทางงบประมาณ การจดัซื:อจดัจา้ง การเขยีนโครงการ การนําแผนไป
ประยกุตใ์ชแ้ละดาํเนินการ และการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผน เพืLอใหก้ารดาํเนินงานในแผนก
ฉุกเฉินเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมกีารพฒันาอยา่งต่อเนืLอง นอกจากนี: ยงัเกีLยวขอ้งกบักระบวนการ
เชงิคณุภาพ ความปลอดภยั กฎระเบยีบทีLเกีLยวขอ้ง ซึLงเป็นสว่นทีLสาํคญันอกเหนือจากความรูด้า้นเวช
กรรมฉุกเฉินทั Lวไป 
วตัถปุระสงคแ์ละเนืnอหา 
๑. ความรู ้(Cognitive) เมืLอเสรจ็สิ:นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งสามารถอธบิายเกีLยวกบั 
 ๑.๑ ความรูท้ ั LวไปเกีLยวกบัการบรหิารจดัการทางเวชกรรมฉุกเฉิน เชน่ Organizational system 
and policy of emergency care service, Facility categorization, Emergency department design, 
Financial and logistic process, Emergency department system, Patient care process in ED, 
Disaster and mass casualty management in ED 

๑.๒ การเขยีนประเมนิศกัยภาพของหน่วยงานและการเขยีนแผนยทุธศาสตร ์
๑.๓. ปัญหา กระบวนการวเิคราะหปั์ญหา และการวางแผนในการแกไ้ขปัญหาเชงิระบบ 
๑.๔  การเขยีนโครงการ 
๑.๕  กระบวนการทางงบประมาณ การจดัซื:อจดัจา้งภาครฐั 
๑.๖  การประเมนิผลการดาํเนินงาน 
๑.๗  กระบวนการเชงิคณุภาพ และความปลอดภยั 
๑.๘  กฎหมายระเบยีบทีLเกีLยวขอ้งกบักระบวนการบรหิาร  

๒. ทกัษะ (Psychomotor) เมืLอเสรจ็สิ:นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งมทีกัษะเกีLยวกบั 
๒.๑ การประเมนิศกัยภาพของหน่วยงาน และเขยีนแผนเชงิยทุธศาสตร ์
๒.๒ การเขยีนโครงการ 
๒.๓ การนําเสนอและการนําแผนไปประยกุตใ์ช ้

๓. เจตคต ิ(Attitude) เมืLอเสรจ็สิ:นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้ง 
๓.๑ มทีศันคตทิีLดต่ีอการเป็นผูบ้รหิาร การดาํเนินงานเชงิคณุภาพ และความปลอดภยั 
๓.๒ มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีLไดร้บัมอบหมาย และมคีวามตรงต่อเวลา 
๓.๓ มคีวามเป็นผูนํ้า และสามารถทาํงานเป็นทมี 
๓.๔ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์กลา้แสดงออก 
๓.๕ มคีวามใฝ่รู ้และศกึษาดว้ยตนเองอยา่งต่อเนืLอง 

วิธีการฝึกอบรม 



๙๐ 

 

๑. จดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นปฏบิตังิานรว่มกบัอาจารยแ์พทยฉุ์กเฉินทีLมหีน้าทีLบรหิาร สงัเกตวธิกีาร
ดาํเนินงานของอาจารยใ์นการบรหิารงาน รบัผดิชอบงานทีLอาจารยม์อบหมาย อภปิรายเนื:อหาทีLอาจารย์
ถ่ายทอดใหต้ามวตัถุประสงค ์และตดิตามอาจารยเ์ขา้รว่มประชมุในบางการประชมุทีLสามารถเขา้รว่มได ้
วิธีการประเมินผล 

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูข้องตนเองในงานบรหิารและสามารถ
ดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

รายวิชาเลือกเสรี ๐๖ เวชวิจยัฉุกเฉิน (clinical research in emergency medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะในการวจิยั ตามหลกัการของระเบยีบวธิวีจิยั การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหง์านวจิยั
เพืLอนํามาใชป้ระโยขน์ในการบรบิาลเวชกรรมฉุกเฉิน 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการวจิยั ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการใชว้จิยั 
๓. ฝึกฝนทกัษะในการอ่านงานวจิยัอยา่งมวีจิารณญาณ 
 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. หลกัการทางวจิยัทีLเกีLยวขอ้งกบัเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
 ๒. หลกัการทาํ Critical appraisal และการประยกุตใ์ช ้
 
 
 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในหน่วยระบาดวทิยา หรอืหน่วยวจิยั 
 ๒. ตดิตามอาจารยป์ระจาํหน่วย เพืLอศกึษาและฝึกปฏบิตักิารอ่านงานวจิยั ชว่ยวจิยั 
 ๓. พฒันางานวจิยัของตนเอง(ถา้ม)ี 
 ๔. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๕. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๖. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 



๙๑ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้ และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูก้ารทาํงานวจิยั และสามารถดาํเนิน
การศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รายวิชาเลือกเสรี ๐๗ เวชวิทยาการระบาดฉุกเฉิน (epidemiological emergency medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะในการจดัการภาวะฉุกเฉินโดยการใชห้ลกัการทางระบาดวทิยามาประยกุตใ์ชใ้น
กระบวนการควบคมุการระบาดของโรคอุบตัใิหม ่อุบตัซิํ: Lาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัการโรคระบาด ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น
สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการใชห้ลกัการทางระบาดวทิยามาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการควบคมุการระบาด
ของโรคอุบตัใิหม ่อุบตัซิํ:าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. หลกัการทางระบาดวทิยาทีLเกีLยวขอ้งกบัเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
 ๒. หลกัการในการควบคมุโรคระบาด โรคอุบตัใิหม ่โรคอุบตัซิ ้
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในกรมควบคมุโรคหรอืหน่วยงานทีLมคีวามชาํนาญในการประยกุตใ์ชก้ระบวนการ
ทางระบาดวทิยาใชใ้นกระบวนการควบคมุการระบาดของโรคอุบตัใิหม ่อุบตัซิํ:าเชน่ สถาบนับาํราษนราดรู 
 ๒. ตดิตามอาจารยป์ระจาํหน่วย เพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการศกึษาทางระบาดวทิยาดา้น
เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๖. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูก้ารใชห้ลกัการทางระบาดวทิยามา
ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการควบคมุการระบาดของโรคอุบตัใิหม ่อุบตัซิํ:าไดอ้ยา่งถกูตอ้งของตนเอง และ
สามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
รายวิชาเลือกเสรี ๐๘ เวชศาสตรฉุ์กเฉินการกีฬา (sport emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 



๙๒ 

 

  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินทีLเกีLยวขอ้งการการกฬีา 
 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบรบิททีLเกีLยวขอ้งกบักฬีา 
๓. มทีกัษะในการสืLอสารประสาน 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ในบรบิททีLเกีLยวขอ้งกบักฬีา เชน่ โรคทีLเกดิจากกฬีา หรอืการบาดเจบ็จากกฬีา 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในบรบิททีLเกีLยวขอ้งกบักฬีา เชน่ การตรวจ
วนิิจฉยั การตดัสนิใจในการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีLมคีวามจาํเป็น การใหก้ารดแูลรกัษาและปฐม
พยาบาลเบื:องตน้ และ การจดัการภาวะฉุกเฉินในบรบิททีLเกีLยวขอ้งกบักฬีา 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงาน 
 
 
 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะแพทยป์ระจาํบา้นในแผนกฉุกเฉินทีLมอีาจารยป์ฏบิตังิานในบรบิททีLเกีLยวขอ้ง
กบักฬีา 
 ๒. ตดิตามอาจารย ์เพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการดแูลผูป่้วยและรว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก (ถา้ม)ี และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การ
เตรยีมการนําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๗. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูข้องตนเองในบรบิททีLเกีLยวขอ้งกบักฬีา 
และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รายวิชาเลือกเสรี ๐๙ เวชศาสตรก์ารคลงัเลือดฉุกเฉิน (blood transfusion emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 



๙๓ 

 

  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินทีLเกีLยวขอ้งกบัคลงัเลอืด การใหเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืด รวมถงึภาระ
ภาวะแทรกซอ้น 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉินในการให้
เลอืด โรคและปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบรบิททีLเกีLยวขอ้งทีLเกีLยวขอ้งกบั
คลงัเลอืด การใหเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืด รวมถงึภาระภาวะแทรกซอ้น 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ทีLเกีLยวขอ้งกบัคลงัเลอืด การใหเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืด รวมถงึภาระ
ภาวะแทรกซอ้น 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในบรบิททีLเกีLยวขอ้งกบัคลงัเลอืด การให้
เลอืดและสว่นประกอบของเลอืด รวมถงึภาระภาวะแทรกซอ้น 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะแพทยป์ระจาํบา้นในคลงัเลอืด 
 ๒. ตดิตามอาจารย ์เพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการดแูลผูป่้วยและรว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก (ถา้ม)ี และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การ
เตรยีมการนําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๗. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูข้องตนเองในบรบิททีLเกีLยวขอ้งกบัคลงั
เลอืดของตนเอง และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
รายวิชาเลือกเสรี ๑๐ เวชศาสตรฉุ์กเฉินการทหาร (military emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการ โรคและปัญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินทีL
เกีLยวกบัการทหารและยทุธการ 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 



๙๔ 

 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบรบิททีLเกีLยวกบัการทหารและ
ยทุธการ 

๓. มทีกัษะในการสืLอสารประสานทางยทุธการ 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ในบรบิททีLเกีLยวกบัการทหารและยทุธการ เชน่ การดแูลรกัษาผูป่้วยในระหวา่งการ
ยงิต่อสู ้บาดแผลจากอาวธุปืน และระเบดิ การจดัการเรืLองความปลอดภยั เชน่ สบืคน้และเผา้ระวงัจากวสัดุ
ระเบดิ 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในบรบิททีLเกีLยวกบัการทหารและยทุธการ 
เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การตดัสนิใจในการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีLมคีวามจาํเป็น การใหก้ารดแูล
รกัษาและปฐมพยาบาลเบื:องตน้ และ การจดัการภาวะฉุกเฉิน 
 ๓. ทกัษะในการสืLอสารประสานงานทางยทุธการ 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะแพทยป์ระจาํบา้นในแผนกฉุกเฉินทีLมอีาจารยป์ฏบิตังิานในบรบิททาง
การทหารและยทุธการ 
 ๒. ตดิตามอาจารย ์เพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการดแูลผูป่้วยและรว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก (ถา้ม)ี และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การ
เตรยีมการนําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๗. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูข้องตนเองในบรบิททีLเกีLยวขอ้งกบั
การทหารและยทุธการ และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รายวิชาเลือกเสรี ๑๑ เวชศาสตรก์ารอาชีพและสิAงแวดล้อมฉุกเฉิน (occupational & environment 
emergency medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการ โรคและปัญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินทีL
เกีLยวกบัอาชวีเวชศาสตรแ์ละโรคจากสิLงแวดลอ้ม 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัอาชวีเวชศาสตรแ์ละ
โรคจากสิLงแวดลอ้ม โรคและปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 



๙๕ 

 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบรบิททีLเกีLยวกบัอาชวีเวชศาสตร์
และโรคจากสิLงแวดลอ้ม 

๓. มทีกัษะในการสืLอสารประสานทางดา้นอาชวีเวชศาสตรแ์ละโรคจากสิLงแวดลอ้ม 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. โรคและปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ในบรบิททีLเกีLยวกบัอาชวีเวชศาสตรแ์ละโรคจากสิLงแวดลอ้ม เชน่ โรคจากการ
ทาํงาน โรคทีLเกดิจากสิLงแวดลอ้ม กฎหมายทีLเกีLยวขอ้งกบัการทาํงาน 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในบรบิททีLเกีLยวกบัอาชวีเวชศาสตรแ์ละโรค
จากสิLงแวดลอ้มเชน่ การตรวจวนิิจฉยั การตดัสนิใจในการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีLมคีวามจาํเป็น การ
ใหก้ารดแูลรกัษาและปฐมพยาบาลเบื:องตน้ และ การจดัการภาวะฉุกเฉิน 
 ๓. มทีกัษะในการสืLอสารประสานทางดา้นอาชวีเวชศาสตรแ์ละโรคจากสิLงแวดลอ้ม 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะแพทยป์ระจาํบา้นในแผนกฉุกเฉินทีLมอีาจารยป์ฏบิตังิานในบรบิททีLเกีLยวกบั
อาชวีเวขศาสตรแ์ละโรคจากสิLงแวดลอ้ม 
 ๒. ตดิตามอาจารย ์เพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการดแูลผูป่้วยและรว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก (ถา้ม)ี และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การ
เตรยีมการนําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูข้องตนเองในบรบิททีLเกีLยวกบัอาชวีเวช
ศาสตรแ์ละโรคจากสิLงแวดลอ้ม และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

รายวิชาเลือกเสรี ๑๒  เวชศาสตรฉุ์กเฉินนันทนาการและการผจญภยั (recreation & wilderness 
emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการ โรคและปัญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินทีL
เกีLยวกบัเวชศาสตรฉุ์กเฉินนนัทนาการและการผจญภยั 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัทีLเกีLยวกบัเวชศาสตร์
ฉุกเฉินนนัทนาการและการผจญภยั โรคและปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น
สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉิน ในบรบิททีLเกีLยวกบัเวชศาสตรฉุ์กเฉิน
นนัทนาการและการผจญภยั 



๙๖ 

 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. ทฤษฎฟิีสกิสท์ีLเกีLยวขอ้งกบัสถานทีLอนัตราย เชน่ แรงกดอากาศสงูหรอืตํLามาก พื:นทีLทีLมี
อุณหภมูแิละความชืLนสมัพทัธส์งูหรอืตํLามาก สภาวะแวดลอ้มทีLเป็นพษิต่อรา่งกาย และผลทางพยาธสิรรีะ
วทิยาต่อรา่งกายมนุษย ์

๒. โรคและปัญหาตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) ในบรบิททีLเกีLยวกบัเวชศาสตรฉุ์กเฉินนนัทนาการและการผจญภยั เชน่ โรคจาก
สตัวร์า้ยและสตัวม์พีษิ  โรคจากการเดนิป่าดบิชื:น โรคจากการเดนิทางในทะเลทราบ โรคจากการเดนิทาง
ขึ:นทีLสงู โรคจากการเดนิทางไปขั :วโลก 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในบรบิททีLเกีLยวกบัเวชศาสตรฉุ์กเฉิน
นนัทนาการและการผจญภยั เชน่ การตรวจวนิิจฉยั การตดัสนิใจในการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีLมี
ความจาํเป็น การใหก้ารดแูลรกัษาและปฐมพยาบาลเบื:องตน้ และ การจดัการภาวะฉุกเฉิน 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะแพทยป์ระจาํบา้นในแผนกฉุกเฉินทีLมอีาจารยป์ฏบิตังิานในบรบิททีLเกีLยวกบั
เวชศาสตรฉุ์กเฉินนนัทนาการและการผจญภยั 
 ๒. ตดิตามอาจารย ์เพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการดแูลผูป่้วยและรว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก (ถา้ม)ี และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การ
เตรยีมการนําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมินปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  

การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูข้องตนเองในบรบิททีLเกีLยวกบัเวช
ศาสตรฉุ์กเฉินนนัทนาการและการผจญภยั และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รายวิชาเลือกเสรี ๑๓ เวชศาสตรฉุ์กเฉินผูส้งูอาย ุ(geriatric emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้งูอาย ุการตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉิน  มคีวาม
เขา้ใจในงานดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินผูส้งูอาย ุ 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้งูอาย ุตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้งูอาย ุ 
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้งูอายทุีLเกีLยวขอ้ง 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 



๙๗ 

 

 ๑. โรคและปัญหาทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้งูอาย ุตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํ
บา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
 ๒. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้งูอาย ุเชน่ การตรวจวนิิจฉยั การ
ตดัสนิใจในการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีLมคีวามจาํเป็น การใหก้ารดแูลรกัษา การจาํหน่ายผูป่้วยออก
จากแผนกฉุกเฉิน และ การจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้งูอาย ุการจดัการสถานพกั
คนชรา นโยบายทีLเกีLยวขอ้งกบัการดแูลผูป่้วยในยดุสงัคมผูส้งูวยั 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะแพทยป์ระจาํบา้นในแผนกฉุกเฉินทีLมอีาจารยป์ฏบิตังิานในบรบิททีLเกีLยวขอ้ง
กบัเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้งูอาย ุ
 ๒. ตดิตามอาจารย ์เพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการดแูลผูป่้วยและรว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก (ถา้ม)ี และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การ
เตรยีมการนําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั 
๑. มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้งูอายขุองตนเอง และ

สามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. มทีกัษะทางคลนิิกและมเีจตคตทิีLดต่ีองานดา้นเวชกรรมฉุกเฉินในผูส้งูอายุ 
 
 
 

รายวิชาเลือกเสรี ๑๔ เวชศาสตรฉุ์กเฉินระหว่างประเทศ (global international emergency 
medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะในการจดัการระบบ การสรา้งและใหค้วามเหน็เขงินโยบายเกีLยวกบัการพฒันาและ
รเิริLมงานดา้นเวชกรรมฉุกเฉินในประเทศทีLยงัไมม่กีารพฒันางานดา้นเวชกรรมฉุกเฉิน รวมถงึการศกึษา
บรบิทของประเทศต่างๆในการรเิริLมนํางานดา้นเวชกรรมฉุกเฉินเขา้ไปในประเทศ เพืLอใหผู้ป่้วยฉุกเฉินทั Lว
โลกไดร้บัการบรบิาลเวชกรรมฉุกเฉินทีLไดม้าตรฐาน 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัการและบรหิารระบบ ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์
ประจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 



๙๘ 

 

 ๑. หลกัการสรา้งและใหค้วามเหน็เชงินโยบาย 
 ๒. การพฒันาและรเิริLมงานดา้นเวชกรรมฉุกเฉินในต่างประเทศ 
 ๓. กระบวนการศกึษาบรบิทของประเทศต่างๆในการรเิริLมงานดา้นเวชกรรมฉุกเฉินเขา้ไปใน
ประเทศ  
 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในหน่วยงานหรอืสถาบนัทีLมกีารฝึกอบรมดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินระหวา่งประเทศ 
 ๒. ตดิตามอาจารยป์ระจาํหน่วย เพืLอศกึษาและสงัเกตงานดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินระหวา่งประเทศ 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้ และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินระหวา่งประเทศ
ของตนเอง และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 
 

รายวิชาเลือกเสรี ๑๕ เวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงู (hyperbaric emergency medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางเวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงู การตดัสนิใจทางคลนิิก กระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉิน  
มคีวามเขา้ใจในงานดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงู 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษาและเวชหตัถการทีLเกีLยวกบัภาวะฉุกเฉิน โรคและ
ปัญหาทางเวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงู รวมถงึโรคทีLเกดิจากการดาํนํ:า อตัราจากสตัวม์พีษิใน
ทะเล ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกเวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงู 
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉินเวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงูทีLเกีLยวขอ้ง 

เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. ทฤษฎฟิีสกิสท์ีLเกีLยวขอ้งกบัแรงกดอากาศสงู และผลทางพยาธสิรรีะวทิยาต่อรา่งกายมนุษย ์

๒. โรคและปัญหาทางเวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงู รวมถงึโรคทีLเกดิจากการดาํนํ:า อตัรา
จากสตัวม์พีษิในทะเล ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน  
(ภาคผนวก ๑ และ ๒) 



๙๙ 

 

 ๓. ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกทางเวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงู เชน่ การตรวจวนิิจฉยั 
การตดัสนิใจในการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีLมคีวามจาํเป็น การใหก้ารดแูลรกัษา การจาํหน่ายผูป่้วย  
และ การจดัการภาวะฉุกเฉินทางเวชกรรมฉุกเฉินเวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงู รวมถงึโรคทีLเกดิ
จากการดาํนํ:า อตัราจากสตัวม์พีษิในทะเล 
 ๔. ทกัษะการใหก้ารรกัษาดว้ยเครืLองกาํเนิดแรงกดอากาศสงู (Hyperbaric chamber) ขอ้บ่งชี: ขอ้
บ่งหา้ม และประโยชน์จากการใชเ้ครืLองมอืดงักลา่ว 
 ๕. การสืLอสารและประสานงานกรณีลาํเลยีงผูป่้วยเพืLอรบับรกิารดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกด
อากาศสงู 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะแพทยป์ระจาํบา้นในแผนกฉุกเฉินทีLมอีาจารยป์ฏบิตังิานในบรบิททีLเกีLยวขอ้ง
กบัเวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศสงูและโรคจากการดาํนํ:า 
 ๒. ตดิตามอาจารย ์เพืLอศกึษาและสงัเกตการกระบวนการดแูลผูป่้วยและรว่มอภปิรายผูป่้วย 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก (ถา้ม)ี และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การ
เตรยีมการนําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
 
 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินแรงกดดนัอากาศ
สงูของตนเอง และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รายวิชาเลือกเสรี ๑๖  เวชศาสตรฉุ์กเฉินศึกษา (educational emergency medicine) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะในการจดัการระบบแพทยศาสตรศ์กึษาดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินทั :งในระดบัก่อนแล
หลงัปรญิญา รวมถงึการศกึษาและฝึกอบรมระยะสั :นแก่ประชาชนทั Lวไป และบุคลากรทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 

๑. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัการและบรหิารระบบ ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์
ประจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 

 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. หลกัการเบื:องตน้ดา้นแพทยศาสตรศ์กึษา ทั :งในระดบัก่อนแลหลงัปรญิญา ถงึการศกึษาและ
ฝึกอบรมระยะสั :น 



๑๐๐ 

 

 ๒. การดาํเนินงานดา้นแพทยศาสตรศ์กึษา เชน่ 
  ก. การวางแผนหลกัสตูร และการเขยีนหลกัสตูร(Curriculum planning) 
  ข. การจดัรายวชิา (Course syllabus) 
  ค. การเรยีนการสอน (Teaching and instruction) 
  ง. การประเมนิผลการเรยีนการสอน (Assessment) 
  จ. การพฒันาหลกัสตูร (Curriculum development) 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในหน่วยงานหรอืสถาบนัทีLมกีารฝึกอบรมดา้นแพทยศาสตรศกึษาหรอืมกีารจดั
การศกึษาฝึกอบรม 
 ๒. ตดิตามอาจารยป์ระจาํหน่วย เพืLอศกึษาและสงัเกตงานดา้นการศกึษา 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นการศกึษาของตนเอง และสามารถ
ดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รายวิชาเลือกเสรี ๑๗ เวชศาสตรภ์ยัพิบติัและกลุ่มชน (disaster and mass gathering emergency 
medicine) 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะในการจดัการระบบ เกีLยวกบัการจดัการดา้นเวชศาสตรภ์ยัพบิตัแิละกลุม่ชน 
 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัการและบรหิารระบบดา้นเวชศาสตรภ์ยัพบิตัแิละกลุม่ชน ตาม
เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. หลกัการดา้นเวชศาสตรภ์ยัพบิตัแิละกลุม่ชน 
 ๒. การจดัการภยัพบิตั ิ
  ก. การวางแผนการจดัการภยัพบิตั ิ(Planning) 
  ข. การป้องกนัและบรรเทาภยัพบิตั ิ(Prevention and Mitigation) 
  ค. การตอบโตภ้ยัพบิตั ิ(Response) ทั :งในชว่งฉบัพลนั ชว่งกึLงฉบัพลนั และหลงัเกดิภยั
พบิตั ิ
  ง. การฟื:นฟูสภาพ (Recovery) 
  จ. การทบทวนการจดัการ (Evaluation) 



๑๐๑ 

 

 ๓. หลกัการของระบบบญัชาการในระหวา่งเกดิเหตุ (Incident command system) 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในหน่วยงานหรอืสถาบนัทีLมกีารฝึกอบรมดา้นเวชศาสตรภ์ยัพบิตัแิละกลุ่มชน 
 ๒. ตดิตามอาจารยป์ระจาํหน่วย เพืLอศกึษาและสงัเกตงานดา้นเวชศาสตรภ์ยัพบิตัแิละกลุม่ชน 
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
 
 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นเวชศาสตรภ์ยัพบิตัแิละกลุม่ชนของ
ตนเอง และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
รายวิชาเลือกเสรี ๑๘ เวชสารสนเทศฉุกเฉิน (emergency medical informatics) 
 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการระบบเวชสารสนเทศทีLเกีLยวขอ้งกบังานดา้นเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน ในบรบิทของโลกในยคุดจิติอล และการวเิคราะหฐ์านขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big data analysis) 
 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัการและบรหิารระบบ ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์
ประจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน (ภาคผนวก ๑ และ ๒) 
เนืnอหาขั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการแพทย ์
 ๒. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศทางการแพทยใ์นบรบิทของงานดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
 ๓. หลกัการการวเิคราะหฐ์านขอ้มลูขนาดใหญ่ (◌Bฺig data analysis) 
วิธีการฝึกอบรม  
 ๑. ปฏบิตังิานในหน่วยงานหรอืสถาบนัทีLมกีารฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางการแพทย ์
 ๒. ตดิตามอาจารยป์ระจาํหน่วย เพืLอศกึษาและสงัเกตงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การแพทย ์
 ๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก(ถา้ม)ี และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การ
เตรยีมการนําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 



๑๐๒ 

 

 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิาน 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
วิธีการประเมินผล  

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  
การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 

ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้ และตระหนกัถงึชอ่งวา่งของความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การแพทยข์องตนเอง และสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

รายวิชาทีAสถาบนัสมทบ 
 

รายวิชา  สถาบนัสมทบร่วมการฝึกอบรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศรและโรงพยาบาล
สระบรีุ 
คาํจาํกดัความของรายวิชา 
  ความรู ้ทกัษะทางเวชกรรม การดแูลรกัษา และระบบบรหิารจดัการดา้นแพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉิน 
การตดัสนิใจทางคลนิิกและการอาํนวยการสั Lงการการบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน 
วตัถปุระสงคข์ั nนตํAาของรายวิชา 
 ๑. มคีวามรู ้ทกัษะทางเวชกรรม ตามเกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวช
ศาสตรฉุ์กเฉิน 

๒. ฝึกฝนทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิกการดแูลผูป่้วยฉุกเฉินและวกิฤตดิว้ยตนเอง  
๓. เรยีนรูก้ระบวนการจดัการหอ้งฉุกเฉินและอาํนวยการศนูยส์ั Lงการการบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน 

วิธีการฝึกอบรม 
ชั :นปีทีL 1  
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน โดยมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในการรกัษา 
 ๒. ชว่ยในการแนะนําและเป็นผูช้ว่ยอาจารยใ์หก้บัแพทยเ์พิLมพนูทกัษะและนกัเรยีนแพทย ์ในการ
ดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน 

๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
ชั :นปีทีL 2 
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะทมีดแูลผูป่้วยฉุกเฉินในหอ้งฉุกเฉินหรอืผูป่้วยวกิฤตใินหอผูป่้วยวกิฤต ิ โดย
มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในการรกัษาและสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเองในผูป่้วยทีLมคีวามซบัซอ้นไม่
มาก 
 ๒. ชว่ยในการแนะนําและเป็นผูช้ว่ยอาจารยใ์หก้บัแพทยเ์พิLมพนูทกัษะและนกัเรยีนแพทย ์ในการ
ดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน 



๑๐๓ 

 

๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
 
 
ชั :นปีทีL 3 
 ๑. ปฏบิตังิานในฐานะหวัหน้าทมีดแูลผูป่้วยฉุกเฉินในหอ้งฉุกเฉิน มกีารตดัสนิใจในการรกัษาและ
สามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเองในผูป่้วยทีLมคีวามซบัซอ้นมากและเป็นแพทยอ์าํนวยการของศุนยส์ั Lงการ
การบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน 
 ๒. ชว่ยในการแนะนําและเป็นผูช้ว่ยอาจารยใ์หก้บัแพทยเ์พิLมพนูทกัษะและนกัเรยีนแพทย ์ในการ
ดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน 

๓. เขา้รว่มประชมุวชิาการประจาํแผนก และรบัผดิชอบงานทีLไดร้บัมอบหมาย เชน่ การเตรยีมการ
นําเสนอรายงานผูป่้วย การนําเสนอหวัขอ้วชิาการทีLตนเองสนใจ 
 ๔. เขยีนรายงานทบทวนการปฏบิตังิานของตนเองเพืLอพจิารณากระบวนการเรยีนรูแ้ละวาง
แผนการปฏบิตังิานต่อไป 
 ๕. ศกึษาคน้ความความรูท้ีLตนเองสนใจดว้ยตนเอง 
 
 วิธีการประเมินผล  
           ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานทั :งเรืLองเวลาปฏบิตังิานและเจตคตโิดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เกณฑก์ารประเมิน ปฏบิตังิานอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐  

การประเมนิดา้นความรู ้การปฏบิตั ิและพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดขีึ:นไป 
ผลทีAคาดว่าจะได้รบั มคีวามรู ้ ความสามารถ ทกัษะดา้นหตัถการทีLสาํคญัและเจตคตใินการดแูลผูป่้วย
ฉุกเฉิน พรอ้มยงัสามารถดาํเนินการศกึษาต่อยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

สถานทีAปฏิบติังานทีAแนะนํา 
 

รายวิชาบงัคบัตามหลกัสตูร 
 

รายวชิา สถาบนั 



๑๐๔ 

 

เวชบาํบดัวกิฤตทิางอายรุกรรม (intensive care in internal 
medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

เวชบาํบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม (intensive care in surgery) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

เวชบาํบดัวกิฤตทางกุมารเวชกรรม (intensive care in pediatric) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

เวชบาํบดัวกิฤตทิางกุมารเวชทารกแรกเกดิ (Neonatal intensive 
care) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

การปฏบิตักิารสั Lงการการแพทยฉุ์กเฉนิ (EMS medical 
commander) 

ศนูยก์ูช้พีพระมงกุฎเกลา้ รพ.รร.๖ 
โรงพยาบาลสระบุร ี
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร 
โรงพยาบาลศริริาช (อ.นพ.ศรทัธา รยิาพนัธุ)์ 
โรงพยาบาลวชริะ (อ.นพ.จรีกติิ © เฮงรสัม)ี 
โรงพยาบาลราชวถิ ี
โรงพยาบาลชลบุร ี
โรงพยาบาลขอนแก่น 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 
โรงพยาบาลลาํปาง 
โรงพยาบาลนครพงิค ์
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา 

การปฏบิตักิารอาํนวยการการแพทยฉุ์กเฉนิ (EMS medical 
director) 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓. รายวิชาบงัคบัเลือก (Selective) 
 

รายวชิา สถาบนั 

(๑) อายรุศาสตรฉุ์กเฉนิ (internal emergency medicine) 
 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๒) ศลัยศาสตรฉุ์กเฉนิ (Surgical emergency medicine) 
 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 



๑๐๕ 

 

(๓) สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชฉุกเฉนิ (obstetrics & gynecological 
emergency medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๔) กุมารเวชศาสตรฉุ์กเฉนิ (pediatric emergency medicine) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิ ี
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๕) ออรโ์ธปิดกิสฉุ์กเฉนิ (orthopedics emergency medicine) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๖) วสิญัญวีทิยาฉุกเฉนิ (anesthesiological emergency 
medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๗) จกัษุวทิยาฉุกเฉนิ (ophthalmological emergency medicine) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๘) โสต นาสกิ และลารงิซว์ทิยาฉุกเฉนิ (otolaryngological 
emergency medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๙) จติเวชศาสตรฉุ์กเฉนิ (psychiatric emergency medicine) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
โรงพยาบาลสมเดจ็เจา้พระยา 
โรงพยาบาลศรธีญัญา 
โรงพยาบาลจติเวชต่างๆของกรมการแพทย ์

(๑๐) นิตเิวชศาสตรฉุ์กเฉนิ (clinical forensic & legal emergency 
medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๑๑) ภาพวนิิจฉยัเวชศาสตรฉุ์กเฉนิ (diagnostic body imaging 
emergency medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 
ภาควชิารงัสวีนิิจฉยั โรงพยาบาลรามาธบิด ี(หน่วนรงัสี
วทิยาฉุกเฉนิ) 

(๑๒) เวชศาสตรก์ารบาดเจบ็ฉุกเฉนิ (traumatic emergency 
medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
โรงพยาบาลขอนแก่น (ศนูยอ์ุบตัเิหตุและวกิฤตบิาํบดั) 
โรงพยาบาลชลบุร ี(อ.นพ.สมประสงค ์ทองมสี)ี 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๑๓) เวชศาสตรฉุ์กเฉนิหวัใจและหลอดเลอืด (cardiovascular 
emergency medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๑๔) เวชประสาทวทิยาฉุกเฉนิ (neurological emergency 
medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๑๕) เวชเภสชัวทิยา และพษิวทิยาฉุกเฉนิ (emergency 
pharmacology and toxicology) 

ศนูยเ์วชพษิวทิยา โรงพยาบาลศริริาช 
ศนูยเ์วชพษิวทิยา โรงพยาบาลรามาธบิด ี

 



๑๐๖ 

 

รายวิชาเลือกเสรี (Elective) 
 

รายวชิา สถาบนั 

(๑) วทิยาการลาํเลยีงเวชกรรมฉุกเฉนิทางอากาศ (aero-medical 
transport) 

คณะแพทยศาตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
โรงพยาบาลนครพงิค ์
ศนูยร์บัสง่ต่อผูป่้วยโรงพยาบาลกรงุเทพ (BDMS) 
 

(๒) วทิยาการควบคมุความเจบ็ป่วยฉุกเฉนิ (emergency illness 
and injury control) 

โรงพยาบาลขอนแก่น (ศนูยอ์ุบตัเิหตุและวกิฤตบิาํบดั) 
TEA unit โรงพยาบาลชลบุร ี(อ.นพ.สมประสงค ์ทองมสี)ี 

(๓) วทิยาการจดัการสาธารณสขุฉุกเฉนิ (public health 
emergency medicine) 

กองสาธารณสขุฉุกเฉนิ กระทรวงสาธารณสขุ 
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 

(๔) วทิยาการจดัการแพทยฉุ์กเฉนิในพื:นทีLทรุกนัดาร (frontier 
area emergency medical management) 

โรงพยาบาลชมุชนทีLมแีพทยฉุ์กเฉนิปฏบิตังิาน เชน่ 
โรงพยาบาลหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

(๕) วทิยาการบรหิารเวชกรรมฉุกเฉนิ (administrative 
emergency medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
ศนูยแ์พทยภ์ยัพบิตัแิละฉุกเฉนิเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์ 

(๖) เวชวจิยัฉุกเฉนิ (clinical research in emergency medicine) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
คลนิิกวจิยัของโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๗) เวชวทิยาการระบาดฉุกเฉนิ (epidemiological medicine) หน่วยระบาดวทิยาคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

(๘) เวชศาสตรฉุ์กเฉนิการกฬีา (sport emergency medicine) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ 
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๙) เวชศาสตรก์ารคลงัเลอืดฉุกเฉนิ (blood transfusion 
emergency medicine) 

คลงัเลอืด หรอืหน่วยโลหติวทิยาของโรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตรต์่างๆทีLสนใจ 

(๑๐) เวชศาสตรฉุ์กเฉนิการทหาร (military emergency 
medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระปิLนเกลา้ 
โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช 
 

(๑๑) เวชศาสตรก์ารอาชพีและสิLงแวดลอ้มฉุกเฉนิ (occupational 
& environment emergency medicine) 

โรงพยาบาลนพรตัน์ราชธานี 

(๑๒) เวชศาสตรฉุ์กเฉนินนัทนาการและการผจญภยั (recreation 
& wilderness emergency medicine) 

ยงัไมม่สีถาบนัทีLฝึกอบรมดา้นนี:ในประเทศไทย 

(๑๓) เวชศาสตรฉุ์กเฉนิผูส้งูอาย ุ(geriatric emergency 
medicine) 

โรงพยาบาลวชริะ (อ.พญ. จริาภรณ์ ศรอีอ่น) 



๑๐๗ 

 

(๑๔) เวชศาสตรฉุ์กเฉนิระหวา่งประเทศ (global international 
emergency medicine) 

ยงัไมม่สีถาบนัทีLฝึกอบรมดา้นนี:ในประเทศไทย 

(๑๕) เวชศาสตรฉุ์กเฉนิแรงกดดนัอากาศสงู (hyperbaric 
emergency medicine) 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระปิLนเกลา้ 

(๑๖) เวชศาสตรฉุ์กเฉนิศกึษา (educational emergency 
medicine) 

คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัต่างๆทีLสนใจ 

(๑๗) เวชศาสตรภ์ยัพบิตัแิละกลุม่ชน (disaster and mass 
gathering emergency medicine) 

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ 
(อ.นพ. ประสทิธิ © วฒุสิทุธเิมธาว)ี 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
(อ.พญ.ปิยธดิา กลัยาณมติร) 
ศนูยแ์พทยภ์ยัพบิตัแิละฉุกเฉนิเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์ 

(๑๘) เวชสารสนเทศฉุกเฉนิ (emergency medical informatics) ยงัไมม่สีถาบนัทีLฝึกอบรมดา้นนี:ในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

ภาคผนวก ๒  
แบบบนัทกึการอุทธรณ์ 

           กองอุบตัเิหตุและเวชกรรฉุกเฉนิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
      
 วนัทีL…………………………………………………………………….. 
เรืLอง ขออุทธรณ์  1  ผลการคดัเลอืก 1  ผลการพจิารณาความผดิ   1  ผลการประเมนิ   1  ผล
การเลืLอนระดบัชั :น 
เรยีน ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา้ 

ขา้พเจา้ นพ./พญ. ……………………………………………………………ผูส้มคัร/แพทยป์ระจาํบา้น 
ระดบัชั :นปีทีL ……….. 
ไดร้บัทราบผลการพจิารณาจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ เมืLอวนัทีL………………………………………….โดยระบุวา่ ขา้พเจา้ 

  ⃞   ไมผ่า่นการคดัเลอืก    ⃞   มคีวามผดิ    ⃞   ไมผ่า่นการประเมนิ    ⃞   ไมไ่ดเ้ลืLอนระดบัชั :น 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์ออุทธรณ์ผลการพจิารณาดงักลา่ว โดยมขีอ้สงสยั ดงัต่อไปนี: 
               1.  ………………………………………………………… ……………………………………. 
               2. ………………………………………………………………………………………………… 
               3. ………………………………………………………………………………………………… 
                    
 ทั :งนี: ขอใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นฯ ชี:แจงขอ้สงสยัและดาํเนินการตาม
ขั :นตอนการอุทธรณ์ต่อไปดว้ย 

 จงึเรยีนมาเพืLอโปรดทราบและดาํเนินการ 
       ขอแสดงความนบัถอื  

                                          ลงชืLอ  
                                                                       (                                   ) 
                                                                               ผูข้ออุทธรณ์ 
สาํหรบัเจ้าหน้าทีA          ผลการอทุธรณ์ 
รบัเรืAองอทุธรณ์ วนัทีA………………………………เวลา…………...น. 
ชีnแจงข้อสงสยั วนัทีA………………………………เวลา…………...น.     q  ยอมรบัผล      q ไม่ยอมรบัผล 
ขออทุธรณ์ครั nงทีA 1 
แจ้งผลการอทุธรณ์ ครั nงทีA 1 วนัทีA………………………………เวลา…………...น.          q ยอมรบัผล     q ไม่ยอมรบัผล 
ขออทุธรณ์ครั nงทีA 2 
แจ้งผลการอทุธรณ์ ครั nงทีA 2 วนัทีA………………………………เวลา…………...น. 
เจ้าหน้าทีAรบัแจ้ง……………………………….. 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

 
 

ภาคผนวก ๓  
ตาํรามาตรฐานและหนังสือแนะนํา 

ตำราภาษาไทย 

ช่ือหนังสือ Edition ผู[แต@ง/บรรณาธิการ 

Essential Procedure for Emergency Resuscitation 1st วฉท. 

เอกสารการประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทย)ฉุกเฉินแหCงประเทศ

ไทย 

 
วฉท. 

เอกสารประกอบการประชุม First Hour in Emergency 

Room  

 
คณะแพทยศาสตร) ศิริราช

พยาบาล 

 

ตำราภาษาต@างประเทศ 

ช่ือหนังสือ Edition ผู[แต@ง/

บรรณาธิการ 

Tintinalli’s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide 8th Judith E. 

Tintinalli 

Rosen’s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice 9th Ron Walls 

Roberts and Hedges Clinical Procedures in Emergency Medicine 6th James R. 

Roberts  

Emergency Medicine Procedures 2nd Eric F. 

Reichman 

Advanced Trauma Life Support 9th ATLS 

The Atlas of Emergency Medicine 4th Kevin J. 

Knoop 

Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2017 
  



๑๑๐ 

 

Principles of EMS System 3rd ACEP 

Koenig and Schultz’s Disaster Medicine Comprehensive Principles 

and Practice 

2nd Kristi L. Koenig 

Emergency Department Resuscitation of the Critically Ill 1st Michael E 

Winters 

Fleisher & Ludwig's Textbook of Pediatric Emergency Medicine 7th Richard G 

Bachur 

APLS: The Pediatric Emergency Medicine Resource 5th AAP/ACEP 

Wounds and Lacerations: Emergency Care and Closure 4th Alexander T. 

Trott 

Minor Emergencies 3rd Philip 

Buttaravoli 

Manual of Emergency Airway Management 4th Ron Walls 

Simon’s Emergency Orthopedics 7th Scott C. 

Sherman 

Electrocardiography in Emergency Medicine 1st Amal Mattu 

Electrocardiography in Emergency Physicians 1,2 1st Amal Mattu 

Ma and Mateer's Emergency Ultrasound 3rd O. John Ma 

Emergency Medicine Decision Making: Critical Issues in Chaotic 

Environments: Critical Choices in Chaotic Environments 

1st Scott Weingart 

Goldfrank's Toxicologic Emergencies 10th Robert S. 

Hoffman 

Poisoning and Drug Overdose 7th Kent R. Olson 

 

 



๑๑๑ 

 

ข[อมูลออนไลน̀ 

๑. 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation 

and Emergency Cardiovascular Care. รวมถึง Pediatric Advanced Life Support 

 Available on URL [http://circ.ahajournals.org/content/132/18_suppl_2] 

๒. American College of Emergency Physicians (ACEP) Clinical Topics 

American College of Emergency Physicians (ACEP) Practice Managements 

 Available on URL : http://www.acep.org 

๓. Emergency Medical Service System Articles 

 Available on URL : https://www.ems.gov 

๔. Institute for Emergency medical education 

 Available on URL : http://www.ifeme.com 

๕. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Emergency Response 

 Available on URL : https://www.atsdr.cdc.gov 

 

วารสาร 

1. New England Journal of Medicines (NEJM) 

2. Journal of the American Medical Association (JAMA) 

3. British Medical Journal (BMJ) 

4. Annals of Emergency Medicine 

5. Emergency Medicine Journal 

6. Journal of Emergency Medicine 

7. Academic Emergency Medicine 

8. American Journal of Emergency Medicine 

9. Emergency medicine clinic of North America 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

 

ภาคผนวก ๔ 
ตารางแสดงรายชืAออาจารยแ์พทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉิน 

 
ลาํดบั ชืAอ – สกลุ ปีทีAได้รบั

วฒิุบตัร/อนุมติั
บตัร 

คณุวฒิุ สถานะการฝึกอบรม 

๑ พลตร ีดาบศกัดิ ©  กองสมทุร ๒๕๔๙ วว.เวชปฏบิตัทิั Lวไป 
อว.เวชศาสตร์
ครอบครวั 
อว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

เตม็เวลา 

๒ พลตร ีหญงิ อญัชล ี เบี:ยวไขม่ขุ ๒๕๔๙ วว.กุมารเวชศาสตร ์
วว.อนุสาขากุมารเวช
ศาสตรป์ระสาทวทิยา 
อว.เวชศาสตร์
ครอบครวั 
อว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

เตม็เวลา 

๓ พนัเอก สทุธสิณัห ์ จนัทรข์จร ๒๕๔๙ วว.ศลัยศาสตร ์
วว.ศลัยศาสตรต์กแต่ง 
อว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

เตม็เวลา 

๔ พนัเอก นิต ิ เมธศีริวิฒัน์ ๒๕๔๙ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน เตม็เวลา 

๕ พนัเอก สธุ ี อนิทรชาต ิ ๒๕๕๐ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน เตม็เวลา 

๖ พนัโท วรอตั  ทวลีาภ ๒๕๔๙ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน เตม็เวลา 

๗ พนัโท กติศิกัดิ ©  แสนประเสรฐิ ๒๕๕๐ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
วว.อนุสาขาเวชเภสชั
วทิยาและพษิวทิยา 

เตม็เวลา 

๘ พนัโท ปณิธาน  กวางวโรภาส ๒๕๔๙ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน เตม็เวลา 

๙ พนัโท อนนัต ์ เลา้ชนิทอง ๒๕๕๓ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน เตม็เวลา 

๑๐ พนัโทหญงิ วรณิสร ์ อมรทรงชยั ๒๕๔๙ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน เตม็เวลา 

๑๑ พนัโท ธนานนัต ์ อศิรางกรู ณ 
อยธุยา 

๒๕๕๖ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน เตม็เวลา 

๑๒ พนัตรหีญงิ ปิยธดิา   
กลัยาณมติร 

๒๕๕๓ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน เตม็เวลา 

๑๓ ร.อ.หญงิ ธนัยพร  ตั :งตรงจติร ๒๕๖๑ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน เตม็เวลา 
 

 
 
 
 



๑๑๓ 

 

รายนามอาจารยที์Aปรึกษาของแพทยป์ระจาํบา้นและหมายเลขติดต่อ 
 

ลาํดบั ยศ-ชืAอ-สกลุ 
หมายเลข
โทรศพัท ์

คณุวฒิุ 

๑. พล.ต.ดาบศกัดิ ©           กองสมทุร ๐๘๙-๒๒๒-๙๘๗๗ วว.เวชศาสตรป์ฏบิตัทิั Lวไป 
อว.เวชศาสตรค์รอบครวั 
อว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

๒. พล.ต.หญงิ อญัชล ี      เบี:ยวไขม่ขุ ๐๘๖-๕๓๔-๐๒๒๐ วว.กุมารเวชศาสตร ์
อ.ว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
อ.ว.กุมารเวชศาสตร ์สาขา ประสาทวทิยา 
อ.ว.เวชศาสตรค์รอบครวั 

๓. พล.ต.คเชนทร ์       ปิLนสวุรรณ ๐๘๑-๘๓๙-๐๔๗๐ วว.ศลัยศาสตรท์ั Lวไป 

๔. พ.อ.ประเจษฎ์   เรอืงกาญจนเศรษฐ ์ ๐๘๑-๓๑๑-๗๘๑๕ อว.อายรุศาสตร ์
อว.อายรุศาสตรโ์รคไต 
Diplomate, American Board of Internal Medicine 
Diplomate, American Board of Nephrology 

๕. พ.อ.ภาสกร วริาวรรณ ๐๘๑-๔๐๖-๔๙๙๔ วว.ประสาทศลัยศาสตร ์
๖. พ.อ.เสกสรรค ์ ชายทวปี ๐๘๔-๖๔๙-๒๐๕๔ วว.นิตเิวชศาสตร ์
๗. พ.อ.หญงิ อุษา ตนัตแิพทยางกรู ๐๘๕-๑๔๐-๗๗๕๗ วว.กุมารเวชศาสตร ์
๘. พ.อ.อารญั สวสัดพิงษ์ ๐๘๑-๘๑๐-๔๐๙๕ วว.ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์
๙. พ.อ.ณฐั ไกรโรจนานนัท ์ ๐๘๑-๗๕๐-๑๕๒๔ วว.ศลัยศาสตรท์ั Lวไป 

อว.ศลัยศาสตรอุ์บตัเิหตุ 
๑๐. พ.อ.วนัชาต ิ นําประเสรฐิชยั ๐๘๖-๗๗๗-๙๗๕๕ ว.ว.อายรุศาสตร ์

ว.ว.อายรุศาสตรโ์รคหวัใจและหลอดเลอืด 
๑๑. พ.อ.ยศวรี ์ วงศเ์จรญิ ๐๘๑-๙๓๔-๒๘๘๙ วว. อายรุศาสตร ์

วว.อายรุศาสตรโ์รคหวัใจและหลอดเลอืด 
๑๒. พ.อ.สทุธสิณัห ์ จนัทรข์จร ๐๘๑-๕๐๑-๐๐๕๐ วว.ศลัยศาสตรท์ั Lวไป 

วว.ศลัยศาสตรต์กแต่ง 
อว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

๑๓. พ.อ.วนัปรดี ี ตนัเสนีย ์ ๐๘๑-๘๐๖-๑๖๖๘ วว.ศลัยศาสตรท์ั Lวไป 
๑๔. พ.อ.สธุ ี อนิทรชาต ิ ๐๙๕-๒๔๔-๑๖๖๙ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
๑๕. พ.อ.สขุมุ ทศันชยักุล ๐๙๑-๘๔๖-๘๔๒๗ วว.ศลัยศาสตรต์กแต่ง 
๑๖. พ.อ.นิต ิ เมธศีริวิฒัน์ ๐๘๔-๕๔๙-๙๑๐๐ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

Master degree of clinical epidermology 
๑๗. พ.ท.วรอตั ทวลีาภ ๐๘๑-๘๙๙-๖๙๔๕ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

Visiting scholar fellowship of simulation  
๑๘. พ.ท.กติศิกัดิ © แสนประเสรฐิ ๐๘๑-๖๘๙-๑๒๙๐ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

วว.พษิวทิยา 
๑๙. พ.ท.ปณิธาน กวางวโรภาส ๐๘๑-๖๘๕-๓๘๒๐ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 



๑๑๔ 

 

Visiting scholar fellowship of simulation 
based education and disaster management 

๒๐. พ.ท.อนนัต ์                เลา้ชนิทอง ๐๘๙-๑๕๔-๔๓๘๔ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
๒๑. พ.ท.ธาํรงรตัน์ ดษิฐแ์ยม้ ๐๘๑-๙๐๑-๘๙๔๐ วว.นิตเิวชศาสตร ์
๒๒. พ.ท.หญงิ วรณิสร ์ อมรทรงชยั ๐๘๐-๒๒๖-๘๘๘๘ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
๒๓. พ.ท. ธนานนัต ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา ๐๘๑-๖๒๑-๒๖๖๑ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
๒๔. พ.ต.พชิญก์ติก ์ เกา้เอี:ยน ๐๘๖-๓๗๐-๑๑๑๑ วว.นิตเิวชศาสตร ์
๒๕. พ.ต.หญงิ ปิยธดิา กลัยาณมติร ๐๘๑-๒๙๘-๒๒๒๒ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

Fellowship of Diaster Medicine 
and intensive/critical care medicine 

๒๖. ร.อ.หญงิ ธนัยพร   ตั :งตรงจติร ๐๘๔-๖๕๒-๕๓๓๖ วว.เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

 

 
 

 


