
๑ 

 

  
 
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 

 
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(แผน ก) 

 
 
 
 



๒ 

 

สารบญั 

เนื้อหา 

๑. ช่ือหลักสูตร ........................................................................................................................................ ๔ 

๒. ช่ือวุฒิบัตร ......................................................................................................................................... ๔ 

๓. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ....................................................................................................................... ๔ 

๔. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ............................................................................................. ๕ 

๕. ผลลัพธ์ของการฝกึอบรม .................................................................................................................... ๖ 

๖. แผนการฝึกอบรม ............................................................................................................................... ๘ 

๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม .................................................................................................................... ๑๒ 

๖.๑.๑ การจัดประสบการณ์เรียนรู ้............................................................................................. ๑๒ 

๖.๒ เนื้อหาการฝกึอบรม/หลกัสูตร ........................................................................................................ ๒๓ 

๖.๓ ระยะเวลาการฝึกอบรม .................................................................................................................. ๒๔ 

๖.๔ การบริหารการจัดการฝกึอบรม ...................................................................................................... ๒๕ 

๖.๕ การบริหารการจัดการฝกึอบรม ...................................................................................................... ๒๗ 

๗. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ........................................................................................................................ ๓๗ 

๘. อาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม ................................................................................................................. ๔๑ 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา ................................................................................................................... ๔๔ 

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร .......................................................................................... ๔๖ 

๑๑. การทบทวนและพฒันาอย่างตอ่เนื่อง................................................................................................ ๔๘ 

๑๒. การบริหารกจิการและธุรการ ........................................................................................................... ๔๙ 

๑๓.    การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ...................................................................................................... ๕๐ 

ภาคผนวก .................................................................................................................................................... ๕๑ 

ภาคผนวกที่ ๑ ....................................................................................................................................... ๕๒ 

Milestone และ Entrustable Performance Activities (EPA) .......................................................... ๕๒ 



๓ 

 

ภาคผนวก ๒ ......................................................................................................................................... ๘๕ 

กิจกรรมวิชาการส าหรบัแพทย์ประจ าบ้าน............................................................................................. ๘๕ 

ภาคผนวก ๓ ......................................................................................................................................... ๙๕ 

หัวข้อการสอน ....................................................................................................................................... ๙๕ 

ภาคผนวก ๔ ....................................................................................................................................... ๑๐๑ 

การท าวิจัย .......................................................................................................................................... ๑๐๑ 

ภาคผนวกที่ ๕ ..................................................................................................................................... ๑๐๓ 

ขอบเขตความรู้ของวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ............................................................................................ ๑๐๓ 

ภาคผนวก ๖ ....................................................................................................................................... ๑๔๙ 

ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน .................................................................................................................... ๑๔๙ 

ภาคผนวก ๗ ....................................................................................................................................... ๑๕๔ 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ......................................................... ๑๕๔ 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ............................................................................................................ ๑๕๔ 

ภาคผนวก ๘ ....................................................................................................................................... ๑๘๔ 

รายช่ือ และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน   
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ....................................................................... ๑๘๔ 

 

 
  



๔ 

 

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  หลักสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ  

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
(ภาษาอังกฤษ)  Residency Training in Emergency Medicine  

๒. ชื่อวุฒิบัตร 
ชื่อเต็ม 
(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
(ภาษาอังกฤษ)  Diploma, Thai Board of Emergency Medicine  
ชื่อย่อ   
(ภาษาไทย)  ว.ว. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน       
(ภาษาอังกฤษ)  Diploma, Thai Board of Emergency Medicine 

๓. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  
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๔. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นแขนงวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ทางเวชกรรม 

อย่างกว้างขวาง มีการบูรณาการองค์ความรู้เวชวิทยาการสาขาต่างๆและวิทยาการบริหารจัดการ ประกอบกับ
ทักษะในการบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน ได้แก่ การประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การ
ติดตอ่สื่อสาร การล าเลียงผู้ปุวย การตรวจ การแปลผล การวินิจฉัย การกู้ชีพ การรักษาเสถียรภาพ และการ
บ าบัดรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานพยาบาล ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีเหตุภัยพิบัติ 
รวมถึงการปูองกันการเจ็บปุวยที่อาจเกิดข้ึนฉุกเฉิน ที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปุวยใน
บริบทของความจ ากัดด้านทรัพยากรและข้อมูล แพทย์ฉุกเฉินจึงมีบทบาทที่ส าคัญต่อระบบบริการสาธารณสุข
อีกประการหนึ่ง คือ เป็นปากทางที่บุคคลเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขอื่นๆได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการสร้าง
เสริมงานเวชกรรมฉุกเฉินให้เข้มแข็งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระบบบริการสาธารณสุขโดยไม่จ าเป็นลงได้ 

นอกจากจากนี้ แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถและเจตคติในด้านต่างๆ อาทิ
เช่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ การบริหารจัดการ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ 
และกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ 
มองผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง มีจริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ปุวยต่อผู้ร่วมงานและต่อองค์กร   

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๔ แห่งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความส าคัญ ของ
การพัฒนา ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบรหิารจัดการภัยพิบัติ และการพัฒนาระบบบริการ และ
ระบบบริหารจัดการสุขภาพ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน เชิง
ยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้สร้าง
แรงจูงใจให้แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (เพื่อรองรับการด าเนินโครงการการดูแลผู้ปุวยวิกฤต และฉุกเฉิน) 
โดยการออกระเบียบเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ฉบับใหม่ และ
สนับสนุนความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ  

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิช้ันสูงของรัฐ  สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  เป็นโรงพยาบาล
ขนาด ๗๐๐ เตียง (เปิดด าเนินการ ๖๔๐ เตียง) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีแพทย์เฉพาะทาง สาขาหลักครบ
ทุกสาขาภารกิจด้านการบริบาลผู้ปุวยประกอบด้วยการให้การบริบาลทางการแพทย์  แก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง  

ส าหรับภารกิจด้านวิชาการและการศึกษาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษา
ช้ันคลินิกตามโครงการผลิตแพทย์ เพิ่ ม เพื่ อชาวชนบท  เ ริ่ มก่อตั้ ง ร่ วมกับคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการ
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เปิดการเรียนการสอนในระดับก่อนปริญญาในช้ันคลินิก (ปี๑-๓) ช้ันปีละ ๓๒ คน ส าหรับการฝึกอบรมหลัง
ปริญญา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เป็นโรงพยาบาลในการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะในหลากหลาย
สาขา  ซึ่งมีการเปิดการฝึกอบรมตั้งแต่ปีการฝึกอบรม ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นสถาบันในการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์  ซึ่งมีการเปิดการฝึกอบรมตั้งแต่ ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ 

 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มพีันธกิจในการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน 

ได้แก่ การผลิตวุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานผูม้ีความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑.  มีความรู้ความสามารถด้านทักษะและวิชาการในฐานะวุฒิแพทย์ฉุกเฉินมืออาชีพ สามารถน าความรู้และ

ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบวิชาชีพและพัฒนาสังคมที่ตนอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และมีการเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อไปปฏิบัติงานใน

โรงเรียนแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก และสถาบันฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๓.  มีความสามารถในการบริบาลผู้ปุวยฉุกเฉินและการดูแลผู้ปุวยก่อนถึงโรงพยาบาล ภายใต้บริบทและ

ระบบของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรในการดูแลรักษา

ของสถานพยาบาลหรือของผู้รับบริบาล 

๔.  มคุีณภาพและคุณธรรม 

๕.  มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย เพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือ

ผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม 

๖.  สามารถปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของ

ตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ปุวยและญาต ิ

๕. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม 
 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ก าหนดรายละเอียดผลลัพธ์ของการ
ฝึกอบรม โดยอ้างอิงตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ และพันธกิจของการ
ฝึกอบรมของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยแพทย์ที่จบการฝึกอบรม ต้องมี
คุณสมบัติและความรู้ ความสามารถข้ันต่ าตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังนี้ (ภาคผนวก ๑) 
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(๑) การดูแลรักษาผู้ปุวย (Patient care, PC) 

ก.  สามารถให้การตรวจรักษาเพื่อให้พ้นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ปุวยมีเสถียรภาพ (stabilization) 

รวมถึงทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในทุกกลุ่มอายุในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน PC1 

ข. มีทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกายที่ตรงประเด็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญในบริบทที่มีความจ ากัด

ต่าง ๆ รวมถึงการส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการ

วางแผนรักษาที่เหมาะสม  PC2 

ค. สามารถสังเกตอาการและการประเมินซ้ า รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัย และการรักษาตาม ข้อมูลที่

ได้ใหม่ สามารถตัดสินใจจ าหน่ายผู้ปุวยจากห้องฉุกเฉินอย่างเหมาะสม PC3 

ง. สามารถท างานในลักษณะของพหุภารกิจได้ PC4 

จ. ทักษะการท าหตัถการฉุกเฉิน เช่น การดูแลบาดแผล การเปิดหลอดเลือด (vascular access) การตรวจ

คลื่นความถ่ีสูงในการวินิจฉัยแบบตรงเปูา (goal-directed ultrasound) การดูแลทางเดินหายใจใน

ผู้ปุวยกลุ่มต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงผู้ปุวยที่ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงสูงมีระบบ

ไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ เป็นต้น โดยหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะท าให้เกิด ภาวะแทรกซ้อน และตระหนักถึง

ผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึน PC5 

(๒) ความรู้และทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skills, MK) 

ก.  มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เช่น หลักการทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับโรค และภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา 

อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น  MK1 

ข.  ความเช่ียวชาญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด เช่น ความรู้ด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติ การล าเลียง 

พิษวิทยา ความรู้ด้านโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น MK2 

(๓) ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication, ICS) 

ก. มีทักษะการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ผู้ร่วมงาน ผู้ปุวยและญาติ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข. มีทักษะในการน าเสนอทางวิชาการต่างๆและการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่น   

ค. เป็นผู้น าทีมในการให้การบริบาลโดยมีผู้ปุวยเป็นจุดศูนย์กลาง  

(๔) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice - based learning and improvement, PBLI) 

สามารถปรบัตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเองในด้านตอ่ไปนี้ 

ก. ระบบงานในแผนกฉุกเฉิน  
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ข. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ค. การดูแลผู้ปุวย  

ง. การท าวิจัย  

จ. การจดบันทึกข้อมูลทางการแพทย์  

(๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism, PF) 

ก. มีความเมตตา กรุณา เคารพผู้อื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร์  

ข. มีความรับผิดชอบต่อผู้ปุวย สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง  

(๖) การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (Systems - based practice, SBP) 

ก. มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของการแพทย์ทางเลือก ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  

ข.  ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ

การรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และกระบวนการ 

hospital accreditation การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา การดูแล

รักษาสุขภาพของตนเอง 

ค. ความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยาระดับชาติ บัญชียาหลัก

แห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นต้น  

ง. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ หลักการบริหารจัดการต่างๆ 

๖. แผนการฝึกอบรม 
กรอบโครงสร้าง (Educational frameworks) กรอบโครงสร้างของการฝึกอบรมการฝึกอบรมแพทย์ 

ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นไปตามเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ 
ประจ าบ้านที่แพทยสภา และวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยก าหนด ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมี
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและความรู้พืน้ฐานด้านเวชกรรมฉุกเฉิน รวมถึงทักษะและเจตคติที่ดี
ต่องานด้านเวชกรรมฉุกเฉินจากการศึกษาในระดับก่อนปริญญา รวมถึงผ่านการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของ
แพทยสภาอย่างน้อย ๑ ปี แพทย์ประจ าบ้านต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ สมรรถนะทั้ง ๖ ด้านในระดับที่ 
๓ ก่อนจบการฝึกอบรม เพื่อเข้ารับการสอบประเมินตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ต่อการศึกษาต่อเนื่อง การผลิตผลงานทาง วิชาการ และการวิจัย เพื่อให้เป็นแพทย์ฉุกเฉินที่มีสมรรถนะใน
ระดับที่ ๔ ต่อไปดังแผนภูมิต่อไปนี้  
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แผนภูมิแสดงกรอบโครงสรา้งของการฝึกอบรม 

หลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิต 

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ความรู้ (Cognitive 
domain) 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (Basic 
medical science)  
  ความรู้พื้นฐานด้าน
เวชกรรมฉกุเฉิน (Basic 
emergency medical) 

สมรรถนะ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ 
PC ให้การดูแลผูปุ้วย 

ฉุกเฉินได้ในกรณี
ที่มีความซับซ้อน
ไม่มาก สามารถ
บรหิารจัดการ 
ผู้ปุวยอย่าง
เหมาะสมได้เป็น
ราย ๆ ท า
หัตถการภายใต้
การควบคุมของ
แพทย์ที่มี
ประสบการณ์สงู
กว่า เป็นต้น 

ให้การดูแล
ผู้ปุวยที่มี
ความซับซ้อน
มากขึ้น 
สามารถ
บรหิารจัด 
การห้อง
ฉุกเฉินได้ ท า
หัตถการทีพ่บ
บ่อยได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
เป็นผู้น าใน
การช่วยกู้ชีพ 
เป็นต้น 

ให้การดูแล
ผู้ปุวยที่มี
ความซับซ้อน
มาก และไม่
พบบ่อยได ้
ด้วยตนเอง 
บรหิารจัดการ 
ปัญหาที่มี
ความซับซ้อน
ได้ วาง
แผนการรักษา 
จ าหน่ายผู้ปุวย
ได้เป็นอย่างดี 
รวมทั้ง
สามารถ
ควบคุมดูแล
แพทย์ประจ า
บ้านช้ันปีอื่น
ได้ เป็นต้น 

ให้การดูแล
ผู้ปุวยฉุกเฉิน
ได้ทุกรูปแบบ 
บรหิารจัดการ 
ปัญหาที่มี
ความซับซ้อน
ได้อย่างดี วาง
แผนการรักษา 
รวมทั้ง
สามารถ
ประสานงาน
กับแพทย์ 
เฉพาะทาง
สาขาอื่น ใน
ฐานะแพทย์ 
เฉพาะทางเต็ม 
ภาคภูมิ 

ทักษะ 
(Psychomotor 
domain) 
  ทักษะการรวบรวม
ข้อมูล (History taking, 
physical 
examination) 
  ทักษะการวินิจฉัยการ
ฉุกเฉิน (Clinical 
thinking and 
diagnosis) 
  ทักษะการรักษา
เสถียรภาพและการกู้
ชีพเบื้องต้น (Clinical 

MK ความรู้พื้นฐาน 
และประยุกต์ทาง 

ความรู้ด้าน
เวชศาสตร์

ความรู้ด้าน
เวชศาสตร์

ความรู้ด้าน
เวชศาสตร์

พ.บ. (มาตรฐาน 
แพทยสภา) 

แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ 

พจบ. ปี1 พจบ. ปี2 พจบ. ปี3 
แพทย์
ฉุกเฉิน 
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thinking and 
diagnosis) 
  ทักษะการแปลผลทาง
รังสีวิทยาและ
ห้องปฏิบัติการ (X-ray 
and Laboratory 
International)  
  ทักษะการสื่อสาร 

ประสานงาน การส่ง

ปรึกษาผู้เช่ียวชาญอย่าง

เหมาะสม 

(Communication 

and consultation) 

วิทยาศาสตร์การ 
แพทย์ ด้านเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน 

ฉุกเฉินทั่วไป ฉุกเฉินต่อ 
ยอด 

ฉุกเฉินต่อยอด 
และสามารถ
ให้บรหิารการ
ทางวิชาการ
แก่บุคลากร
ทาง
สาธารณสุข 

ICS มีทักษะสื่อสาร 
และมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีทั่วไป 

ทักษะการ
สื่อสารกันกบั
ผู้ปุวยและ
ญาติ และ
ทักษะในการ
ส่งต่อข้อมลู 

ทักษะการ
ถ่ายทอด
ความรู้ และมี
ทักษะในการ
แก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการ
สื่อสาร 

ทักษะเป็น
อาจารย์และผู้
ฝึกอบรม และ
มีทักษะในการ
สื่อสาร
ประสานงาน
องค์กร
ภายนอก 

PBLI มีความรับผิดชอบ 
มีทักษะในการ 
ค้นหาข้อมูลทาง 
วิชาการ 

น าเสนอข้อมูล 
วิเคราะห์
คุณภาพ ของ
ข้อมูลทาง 
วิชาการ และ
สามารถให้
ความเห็น
สะท้อน 

วิเคราะห์
ข้อมูล และ
ประเมิน
คุณภาพของ
ข้อมูลทาง
วิชาการในการ
น าไปใช้งาน
จริง 

เป็นนักวิจัย 
สามารถสร้าง
องค์ความรู้
และผลงาน
วิชาการได้
ด้วยตนเอง 

เจตคติ (Attitude 

domain) ทัศนคติต่อ

งานในสาขาเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน, ความ

รับผิดชอบ, คุณธรรม

จริยธรรม ความเป็นมือ

อาชีพ 

(Professionalism), 

เวชจริยศาสตร์ 

(Medical ethic), 

กฎหมายทางการแพทย์ 

(Medical legislation), 

PROF มีความเข้าใจแนว 
คิดจริยธรรมทาง 
การแพทย์ ปฏิบัติ
ต่อผู้ปุวยด้วย
ความเท่าเทียม
และเคารพ 

ตัดสินใจบน
พื้นฐานทาง
จริยธรรม 
รักษา
มาตรฐานการ 
ดูแลผู้ปุวยให้
ดีที่สุด 

ประยุกต์ใช้
หลักฐาน
ข้อมูลอย่างผู้มี
ความรู้ความ
ช านาญ 
ปูองกันความ
เสี่ยงที่อาจ

มีความเป็นมอื
อาชีพ 
ปฏิบัติงาน
ด้านเวชกรรม
ฉุกเฉินอย่างมี
ความสุข ใน
ระบบรบิาล
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การสือ่สารสงัคม 

(Information 

literacy), นโยบาย

สาธารณสุข (Health 

policy), การจัดการเชิง

คุณภาพ (Quality 

assurance) และอื่น ๆ 

เกิดข้ึน สุขภาพภาครัฐ 

SBM ตระหนักเรื่อง 
ความเสี่ยง และ
สามารถบันทึก 
เวชระเบียนได้
อย่างเหมาะสม 

เข้าใจและ
ประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์
ความคุ้มค่าใน
การดูแลรักษา
ผู้ปุวย 

มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
คุณภาพ 
ประสานงาน
ได้อย่าง
เหมาะสม 

มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
นโยบาย
สาธารณสุข
ของประเทศ 

 

 

แผนภูมิแสดงกรอบโครงสร้างหลักสูตร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EPA 1 : การดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน 

EPA 2 : การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ปุวย 

EPA 3 : การบันทึกเวชระเบียน 

EPA 4 : ทักษะการหัตถการ
ต่างๆ 

PC 

MK 

IC
S 

PBLI 

PROF 

SBM 

Entrustable Professional 
activities 

Milestones 



๑๒ 

 

๖.๑ วิธีการให้การฝกึอบรม  
๖.๑.๑ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์สวรรค์ประชารักษ์ ได้ออกแบบหลักสูตรบน 

พื้นฐานการเรียนรู้ร่วมกับการปฏิบัติงานจริง (experiential learning) เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การ 
ปฏิบัติเป็นฐาน (Practical-based training) มีแพทย์ประจ าบ้านเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
ค านึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้รับการฝึกอบรม (Trainee-centered) และ ปฏิบัติงานภายใต้
หลักความเท่าเทียม (Principle of equality) ภายใต้ค าแนะน าและการก ากับดูแล (Supervision) 
ของอาจารย์ตามแผนการฝึกอบรม และให้ข้อมูลปูอนกลับ (Feedback) อย่างสม่ าเสมอ   

วิธีการให้การฝึกอบรม มี ๔ วิธี โดยครอบคลุมสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมที่พึง
ประสงค์ (ภาคผนวก ๒-๔) มีรายละเอียดวิธีการให้การฝึกอบรม ดังนี้ 

๖.๑.๒  การปฏิบัติงานท่ีห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/หอผู้ป่วย 

แพทย์ประจ าบ้านทุกคนต้องผ่านการปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/หอผู้ปุวย (ทั้งใน
โรงพยาบาลศูนย์สวรรค์ประชารักษ์ หรือโรงพยาบาลศูนย์อื่น และโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์) 
ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้แน่ใจว่า
แพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการฝึกอบรม ได้ฝึกประสบการณ์การให้การบริบาลผู้ปุวยอย่างเพียงพอ อาทิ
เช่น ทั้งการสั่งการและอ านวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลผู้ปุวยนอกโรงพยาบาล การคัดแยก
ผู้ปุวย การรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานความจ ากดัด้านข้อมูล การให้การวินิจฉัย การสั่งการตรวจวินิจฉัย
เพิ่มเติม การสั่งการรักษาเบื้องต้นหรือจ าเพาะ การท าหัตถการฉุกเฉิน การสังเกตอาการ การติดตาม
อาการ การจ าหน่ายผู้ปุวยออกจากแผนกฉุกเฉิน การด าเนินการทางนิติเวชศาสตร์ และ อื่นๆ อันเป็น
การพัฒนาวิชาชีพหลักในการเป็นแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ปุวยฉุกเฉินในห้อง
ฉุกเฉิน ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์แพทย์ ตามตารางปฏิบัติงานที่ก าหนด 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีท่ี ๑ จะสามารถดูแลผู้ปุวยฉุกเฉินได้ ในกรณีที่มีความซับซ้อนไม่มาก 
สามารถบริหาร จัดการผู้ปุวยอย่างเหมาะสมได้เป็นราย ๆ ท าหัตถการภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 
หรือแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่สูงกว่า   

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีท่ี ๒ สามารถดูแลผู้ปุวยที่มีความซับซ้อนมากข้ึน สามารถบริหารจัดการห้อง
ฉุกเฉินที่เริ่มมีความวุ่นวายได้ ท าหัตถการที่พบบ่อยได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถปฏิบัติการดูแล  
ผู้ปุวยนอกโรงพยาบาลได้  



๑๓ 

 

แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีท่ี ๓ สามารถดูแลผูปุ้วยที่มีความซับซ้อนมากและพบไม่บอ่ย ได้ด้วยตนเอง 
บรหิารจัดการห้องฉุกเฉินทีม่ีความวุ่นวายได้ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น วางแผนการรักษา จ าหน่าย
ผู้ปุวยได้เป็นอย่างดี รวมทัง้สามารถควบคุมดูแลแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีอื่นในการท าหัตถการได้ เป็นผู้น า
ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างดี สามารถเป็นแพทย์อ านวยการได้เป็นอย่างดี  

หากมีหัตถการที่พบได้ยาก หรือไม่สามารถปฏิบัติกับผู้ปุวยได้โดยตรง ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ 
หอผู้ปุวย อาจารย์แพทย์มีหน้าที่อ านวยการให้เกิดการฝึกอบรมโดยใช้หุ่นจ าลอง และสถานการณ์จ าลอง 
เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านผ่านประสบการณ์การท าหัตถการที่จ าเป็นครบถ้วน  นอกจากนี้หากแพทย์
ประจ าบ้านมีความสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆโดยไม่ส่งผลกระทบการจัดการเวลาการให้
บริบาลทางการแพทย์ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/หอผู้ปุวย กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีหน้าที่อ านวยการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ประจ าบ้านตามความเหมาะสม  

๖.๑.๓  กิจกรรมวิชาการ   

กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (ไม่รวม
การรายงาน ระหว่างการเปลี่ยนเวร) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมวิชาการ เป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และร่วมแสดง ความคิดเห็นทางวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมดังแสดงใน ตารางท่ี ๑ โดย 
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

- แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ การประชุมบรรยาย/น าเสนอทางวิชาการ (Topic 

review) การประชุมน าเสนอกรณีศึกษาของผู้ปุวย (Interesting case) 

- แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ การประชุมบรรยาย/น าเสนอทางวิชาการ (Topic 

review), การประชุมเสนอเหตุการณ์เวชกรรมอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งรวมถึงภาวะแทรกซ้อน และการ

เสียชีวิต (Morbidity and mortality conference), การประชุมทบทวนการกู้ ชีพ, 

Cardiopulmonary resuscitation review : CPR audit, ประชุมสัมมนาการบริหาร 

(Administrative seminars) : EMS audit  

- แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ ๓ การประชุมทบทวนวารสารทางวิชาการ (Journal club), การประชุม

เสนอเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ของระบบประสาท (Neuro conference) 

- แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี Morning round  

- การบรรยายพิเศษ : Tele-conference 

- อาจารย์แพทย ์การบรรยายพิเศษ: Lecture, Simulation 



๑๔ 

 

กิจกรรมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรม : แพทย์ประจ าบ้านควรเข้าร่วมประชุมกิจกรรมวิชาการ
ระดับชาติ ระหว่างประเทศ หรือระหว่างสถาบันฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานดูแลผู้ปุวยตามปกติ และต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุม
แพทย์ประจ าบ้าน และประธานคณะกรรมการฝึกอบรมก่อนเสมอ ทั้งนี้ หากแพทย์ประจ าบ้านสมัครเข้าร่วม
ประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบต่อการสมัครดังกล่าว โดยอาจจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
ประชุม, ไม่เบิกจ่ายค่าสมัครประชุม หรืออาจตัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรม
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านในปีนั้น ๆ หรือปีต่อไปก็ได้ 

กิจกรรมอื่นๆที่แพทย์ประจ าบ้านด าเนินการ : แพทย์ประจ าบ้านอาจด าเนินกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อ
เพิ่มความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั่วไป เช่น จัดกิจกรรมกลุ่มในการเสริมความรู้ โดยกลุ่มงานมีหน้าที่ให้ความ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม 



๑๕ 

 

ตารางท่ี ๑ : ตารางแสดงกิจกรรมวิชาการของการอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

สัปดาหท์ี่ ๑ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร ์

๘- ๙.๐๐ น. Morning 
round 

Morning 
round 

Morning 
round 

Morning round Morning 
round 

๙-๑๒.๐๐ น. ER service ER service ER service Interesting case 
(สลับ Trauma/Non 

trauma) 

ER service 

๑๒-๑๓.๐๐ น. ER service ER service ER service ER service ER service 
๑๓-๑๖.๐๐ น. ER service Tele-

conference 
ER service Topic review/Lecture ER service 

สัปดาห์ท่ี ๒ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
๘- ๙.๐๐ น. Morning 

round 
Morning 
round 

Morning 
round 

Morning round Morning 
round 

๙-๑๒.๐๐ น. ER service ER service Trauma 
conference 

Topic review/Lecture ER service 

๑๒-๑๓.๐๐ น. ER service ER service ER service ER service ER service 
๑๓-๑๖.๐๐ น. ER service Tele-

conference 
ER service Journal Club ER service 

สัปดาห์ท่ี ๓ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
๘- ๙.๐๐ น. Morning 

round 
Morning 
round 

Morning 
round 

Morning round Morning 
round 

๙-๑๒.๐๐ น. ER service ER service ER service Simulation ER service 

๑๒-๑๓.๐๐ น. ER service ER service ER service ER service ER service 
๑๓-๑๖.๐๐ น. ER service Tele-

conference 
ER service Neuro conference ER service 

 



๑๖ 

 

สัปดาห์ท่ี ๔ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
๘- ๙.๐๐ น. Morning 

round 
Morning 
round 

Morning 
round 

Morning round Morning 
round 

๙-๑๒.๐๐ น. ER service ER service ER service Topic review/Lecture ER service 

๑๒-๑๓.๐๐ น. ER service ER service ER service ER service Resident 
meeting 

๑๓-๑๖.๐๐ น. ER service Tele-
conference 

EMS 
Conference 

MM Conference  
& CPR review 

ER service 

 

หมายเหตุ :  - MM conference ร่วมกับกลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์  

- Tele-conference ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

  - Neuro conference ร่วมกบักลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

  - EMS conference ร่วมกบัเจ้าหน้าที่ศูนยก์ู้ชีพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  

 

ในระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านจะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกบัทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพใน

ด้านต่าง ๆ เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ข้ันสงู การช่วยฟืน้คืนชีพในเด็ก การช่วยฟื้นคืนชีพในทารก การ

ช่วยผู้ปุวยก่อนถึงโรงพยาบาล การช่วยเหลอืผูปุ้วยที่ประสบอุบัติเหต ุและการช่วยเหลือผูปุ้วยที่มปีัญหาด้าน

พิษวิทยา และการช่วยเหลือผู้ปุวยในกรณีอุบัติภัย 

๖.๑.๔ การท าวิจัย 

ข้ันตอนการเตรียมท างานวิจัยแพทย์ประจ าบ้านของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ทุกคนต้องได้รับ                                                 
การอบรมเรื่องการวิจัยในเรื่องพื้นฐานและวิธีการศึกษาวิจัย ทั้งการวิจัยทางคลินิกและคลินิกการวิจัยด้าน ระบาด
วิทยาคลินิก ในขณะที่เป็นแพทย์ประจ าบ้านในระดับช้ันปีที่ ๑ และต้องท างานวิจัยต้นแบบ (original 
research project) โดยเป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้นิพนธ์หลักอย่างน้อย ๑ ฉบับ ซึ่งอาจเป็นการศึกษาวิจัยทางเวช
กรรม การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด การศึกษาวิจัยเชิง ระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน หรือการ
ศึกษาวิจัยการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักได้แก่ 



๑๗ 

 

(อ้างอิงจากเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

(๑) การทบทวนวรรณกรรม  

(๒) จุดประสงค์ของการวิจัย  

(๓) วิธีการวิจัย  

(๔) ผลการวิจัย  

(๕) การวิจารณ์ผลการวิจัย  

(๖) บทคัดย่อ รวมทั้งน าเสนอผลงานดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรม

และสอบฯ พิจารณา  

 เพื่อให้การท างานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้น ทางกลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จึงได้เตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้าน ตั้งแต่การเตรียมโครง
ร่างการวิจัยไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัย และจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังด าเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้าน ตั้งแต่การเตรียม
โครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัยและจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อน าส่ง วฉท.  

ทั้งนี้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จะรายงานช่ืองานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของ
งานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยัง วฉท. เพื่อให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง โดยคุณลักษณะ ของงานวิจัย 
ประกอบด้วย 

(๑) เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและต่างประเทศ 

แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน  

(๒) แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยใน

คน และ / หรือ good clinical practice (GCP)  

(๓) งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ ของสถาบัน 

(๔) งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม 

กับค าถามวิจัย 

(๕) งานวิจัยเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แต่ในบทคัดย่อ 

ต้องมีทั้งสองภาษา  

 



๑๘ 

 

กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝกึอบรม)  
ระยะเวลาประมาณการมีดังนี ้

เดือนที ่   ประเภทกจิกรรม 
   ๖  จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
   ๙  จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
   ๑๒  สอบโครงร่างงานวิจัย 
   ๑๓ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลง่ทุน ทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ) 
   ๓๐  ส่งรายงานการวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

การรบัรองวุฒบิัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินใหม้ีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปรญิญาเอก”  
การรบัรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขาเวชศาสตร์ให้ “เทียบเท่าปรญิญา

เอก”  นั้น ทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ยังไมส่ามารถรับรองได้ เนื่องจากทรัพยากรมจี ากัด 
และได้แจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบตัง้แต่แรก 

๖.๑.๕ การศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning : SDL)   

แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าที่ด าเนินการศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning) ตามเนื้อหาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากตารางมาตรฐานที่ วฉท. ก าหนดให้ ทั้งนี้แพทย์ประจ าบ้านควรมี
การประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยอาจใช้ข้อมูลการประเมินผล ระหว่างการฝึกอบรมมาประกอบการ
ประเมินตนเอง หรือจากค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าแพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการ
ฝึกอบรมที่ครบตามผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ วิธีการให้การฝึกอบรมทั้ง ๔ วิธี มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีกระบวนการเรียนรู้ ให้บรรลุผลการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ทั้ง ๖ ด้าน รวมทั้ง
มีความรู้ความสามารถครบตามเนื้อหา โปรแกรมการฝึกอบรมทั้ง ๕ หมวด ทั้งทักษะเวชหัตถการฉุกเฉินและ
ขอบเขตความรู้ของวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อ้างอิงจากหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน 
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย วฉท.  



๑๙ 

 

 

โดยในแต่ละเนื้อหาโปรแกรมการฝกึอบรม จะใช้กระบวนการให้การฝกึอบรมดังแสดงใน ตารางท่ี ๒ 

ตารางท่ี ๒ : ตารางแสดงกระบวนการให้การฝึกอบรม 

  วิธีการให้การฝึกอบรม 
  การปฏิบัตงิานทีห่้องอบุัติเหตุฉุกเฉิน/ 

หอผูปุ้วย 
                              
กิจกรรมวิชาการ 

การท าวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง (SDL) 

๑ โรคหรือภาวะของผูปุ้วย • •  • 
๒ ความรู้และทกัษะการ

อ านวยการและสั่งการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์

• •  • 

๓ ความรู้ ทักษะ และเจตคติทาง
เวชจริยาศาสตร์และวิทยาการ
จัดการในเวช กรรมฉุกเฉิน 

• • • • 

๔ ความรู้และทกัษะการตรวจและ
การแปลผลการตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน 

• •  • 

๕ ความรู้และทกัษะเวชหัตถการ 
ฉุกเฉิน 

• •  • 



๒๐ 

 

๖.๑.๖ ตารางการฝกึอบรม 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดให้ผู้เข้ารับการฝกึอบรมได้หมนุเวียนให้มีประสบการณ์ ในการ

ดูแลบ าบัดรักษาผู้ปุวยฉุกเฉินที่แผนกฉุกเฉิน และติดตามผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ปุวยดังกล่าว ที่โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๐ สัปดาห์ โดยปฏิบัติงาน ดูแลรักษาผู้ปุวยฉุกเฉินในห้อง
ฉุกเฉิน ในความควบคุมของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน ๔๘ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่มีการท างานในแต่ละวันติดต่อกัน เกินกว่า ๑๒ ช่ัวโมง และในแต่ละวัน และมีเวลาพัก
อย่างน้อยเฉลี่ย ๑ วันต่อสัปดาห์ 

นอกจากนี้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ยังได้จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่านการฝึกอบรม
เวชบ าบัดวิกฤต ได้ปฏิบัติงานเวชบ าบัดวิกฤตทั้งทางกุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์และอายุรศาสตร์ รวมทั้ง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบการหายใจ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ เพื่อให้มีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติในการ ดูแลรักษาผู้ปุวยในภาวะวิกฤติ ดังตารางท่ี ๓ โดยอ้างอิงตามหลักสูตรของวิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉิน 
  



๒๑ 

 

ตารางท่ี ๓ : ตารางการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้าน 

 
  

แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นป่ีท่ี ๑ ชั้นปีท่ี ๒ ชั้นปีท่ี ๓ รวม 
สาขาวิชา / เวลา สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ 
การฝึกอบรมเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ๒๔ ๒๘ ๒๘ ๘๐ 
ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  ๒๔ ๒๐ ๒๘ ๗๒ 
ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพุทธชินราช ๐ ๔ ๐ ๔ 
ห้องฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๐ ๔ ๐ ๔ 
การฝึกอบรมเวชบ าบัดวิกฤต ๑๒ ๔ ๐ ๑๖ 
เวชบ าบัดวิกฤติทางกุมารเวชศาสตร์ (PICU)  ๔ ๐ ๐ ๔ 
เวชบ าบัดวิกฤติทางอายุรศาสตร์ (ICU)  ๔ ๒ ๐ ๖ 
เวชบ าบัดวิกฤติทางอายุรศาสตร์ระบบหัวใจและ หลอดเลือด (CCU)  ๔ ๒ ๐ ๖ 
การฝึกอบรมด้านอ านวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๐ ๔ ๔ ๘ 
การฝึกอบรมในรายวิชาเลือก ๑๕ ๑๕ ๑๙ ๔๙ 
     วิชาบังคับเลือก  ๑๕ ๑๑ ๗ ๓๓ 
          อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน  ๔ ๓ ๓ ๑๐ 
          ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน  ๔ ๐ ๐ ๔ 
          กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ ๐ ๐ ๔ 
          สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาฉุกเฉิน  ๓ ๐ ๐ ๓ 
          วิสัญญีวิทยาฉุกเฉิน  ๐ ๒ ๐ ๒ 
          ออร์โธปิดิกส์ฉุกเฉิน  ๐ ๒ ๐ ๒ 
          ภาพวินิจฉัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ๐ ๐ ๔ ๔ 
          เวชเภสัชพิษวิทยาและพิษวิทยาฉุกเฉิน  ๐ ๔ ๐ ๔ 
     วิชาเลือกเสรี  ๐ ๔ ๑๒ ๑๖ 
Elective ๐ ๔ ๑๒ ๑๖ 
ก าหนดการลาพักผ่อน ๑ ๑ ๑ ๓ 
รวม ๕๒ ๕๒ ๕๒ ๑๕๖ 



๒๒ 

 

หมายเหต:ุ  

การฝึกอบรมหมุนเวียนในแต่ละแผนกต้องมีการปฏิบัติงานในแผนกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ ระยะเวลาปฏิบัติงาน๒. การ

ฝึกอบรมในรายวิชาเลือก อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยอิงจากรายวิชาเลือกตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้จัดให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน การฝึกอบรมด้านอ านวยการ
และสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับการฝึกอบรม ให้มี
ความรู้ ทักษะและเจตคติในการอ านวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งล าเลียงผู้ปุวย
เฉียบพลันในการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล และต้องผ่านการอบรมจนได้รับประกาศนียบัตรการอ านวยการ
การแพทย์ฉุกเฉินและประกาศนียบัตรการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์  

การฝึกอบรมในรายวิชาเลือก โดยสามารถเลือกศึกษาวิชา เลือกต่างๆ ตามที่สถาบันที่เปิดรายวิชา
เลือกดังกล่าว จัดท าแผนการสอน / ฝึกอบรม โดยความเห็นชอบของ อฝส.วฉ. 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จะด าเนินการสนบัสนุนให้แพทยผ์ู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรประมวลการกู้ชีพข้ันสูง ได้แก่  

(๑) การกู้ชีพข้ันสูงในด้านหัวใจ (Advanced cardiac life support)  

(๒) การกู้ชีพข้ันสูงด้านกุมารเวชกรรม (Pediatric advanced life support) 

(๓) การกู้ชีพข้ันสูงด้านการบาดเจ็บ (Advanced trauma life support)  

(๔) การกู้ชีพข้ันสูงได้ด้านการได้รับพิษ (Toxicology/Hazmat life support)  

(๕) การท า เวชหั ตถการในภาวะฉุ กเ ฉิ นของ วิทยาลั ยแพทย์ ฉุ กเ ฉิ นแห่ งประเทศไทย 

(TCEP :  Resuscitative procedure course)  

ทั้งนี้อาจน าประสบการณ์ฝึกอบรมการกู้ชีพข้ันสูงเฉพาะด้านต่างๆ หรอืหลักสูตรอื่นที่ เทียบเท่า
หลักสูตรดงักล่าว จากสถาบันที่ วฉท. พิจารณาแล้วให้การรบัรองมาทดแทนการ ฝกึอบรมบางส่วนได้ 

 
กิจกรรมแพทย์ประจ าบ้าน   
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดให้มีการปฐมนิเทศแพทย์ประจ า

บ้านช้ันปีที่ ๑ ก่อนการเปิดการฝึกอบรมทุกปี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร สิทธิและหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงอธิบายคู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่
พันธสัญญาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แนวปฏิบัติของสถาบัน มารยาทและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึง



๒๓ 

 

สิทธิของผู้ปุวย จัดประชุมแพทย์ประจ าบ้านเป็นประจ าอย่างน้อยทุก ๓ เดือน จัดประชุมสัมมนาหลักสูตร
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อปรับปรุงจุดบกพร่อง หรือรับ
ฟังความเห็นจากแพทย์ประจ าบ้านผู้รับการฝึกอบรม จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน 
และทีมพยาบาล เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มงาน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

๖.๒ เนื้อหาการฝึกอบรม/หลักสูตร 
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อ

วุฒิบัตรแสดง ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๔ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ดังนี้  โดยแบ่งขอบเขตเนื้อหาของการฝึกอบรมโดยสังเขป ดังนี้  

ก. โรคหรือภาวะของผู้ปุวย   
เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ความช านาญ ใน

การให้การบริบาลผู้ปุวยฉุกเฉินตามระดับความรู้ที่ก าหนดในเกณฑ์หลักสูตร เริ่มตั้งแต่ความสามารถ ในการให้
การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการวิทยาและอาการแสดง ความรู้ด้านพยาธิสรีระวิทยาของโรค และภาวะต่างๆ
ตามระบบการท างานของร่างกาย ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทางคลินิก ทั้งจากการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล การให้การกู้ชีพและการให้การดูแลรักษาจ าเพาะที่
สามารถท าได้ในบริบทของการเป็นแพทย์ฉุกเฉิน  การตัดสินใจในการจ าหน่ายผู้ปุวยออกจากแผนกฉุกเฉิน 
รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ๕ 

 ความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และโรคหรือภาวะของผู้ปุวย แบ่งเป็น   
ระดับท่ี ๑ เช่ียวช านาญ (mastery) โรค หรือภาวะที่ต้องมีความรู้ความช านาญ และทักษะ

เวชกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากอาจมีภาวะคุกคามต่อชีวิต สถานการณ์วิกฤติเวลาที่หากไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างทันท่วงทีแล้ว ผู้ปุวยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงมาก แพทย์ประจ าบ้านจะต้องดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง 

ระดับท่ี ๒ ช านาญ (proficiency) ต้องมีความรู้ความช านาญ และทักษะเวชกรรมที่ 
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เนื่องจากอาจมีภาวะฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว มิฉะนั้น
อาจก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงข้ึน หรือมีภาวะแทรกซ้อนตามมา อาจส่งผลให้เสียชีวิต พิการ หรือเจ็บปุวยเรื้อรัง
ในระยะยาว ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านควรดูแลรักษาได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ 

ระดับท่ี ๓ คุ้นเคย (familiarity) ควรมีความรู้ความช านาญ และทักษะเวชกรรมที่เกี่ยวกับ 
เรื่องดังกล่าวพอสมควร เนื่องจากเป็นภาวะที่ไม่ฉุกเฉิน สามารถรอรับการบ าบัดรักษาในวันท าการปกติได้ โดย
ไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงข้ึน หรือภาวะแทรกซ้อนตามมา ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถ
เรียนรู้ โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟังบรรยายและสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้ โรคในกลุ่มนี้อย่าง
พอเพียง   



๒๔ 

 

ข. ความรู้และทักษะการอ านวยการและการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   
เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์  

ความรู้ทางเวชกรรม และวิทยาการจัดการ เพื่อประสานงาน ควบคุมดูแล และติดต่อสื่อสารในการอ านวยการ 
ทั้งการอ านวยการตรง การอ านวยการทั่วไป และให้ค าสั่งการแพทย์แก่ผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ช่วยอ านวยการ ซึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติการที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินและกฎหมายอื่นที่ 
เกี่ยวข้องในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ได้ ภาคผนวก ๕ 

ค. ความรู้ ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน  
เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้วแพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรู้  ทาง

เวชจริยศาสตร์ และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉินได้ ภาคผนวก ๕ 
ง. ความรู้และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน  
เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นแล้วแพทย์ฉุกเฉินต้องมแีละสามารถประยุกต์ความรู้ทาง เวช

กรรม เพื่อการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย และการตรวจพิเศษอื่นๆได้ 
ภาคผนวก ๕ 

จ. ความรู้และทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน  
เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ว แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ ความสามารถระบุ 

ข้อบ่งช้ี ข้ันตอนวิธีท าภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึน และได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติเวชหัตถการตามระดับ 
ที่ วฉท. ก าหนด โดยอาจเป็นการฝึกปฏิบัติกับหุ่นจ าลอง หรอืการสงัเกตการปฏิบัติเวชหัตถการโดยผู้เช่ียวชาญ 
หรือการช่วยปฏิบัติเวชหัตถการ หรือสามารถท าเวชหัตถการฉุกเฉินได้ด้วยตนเอง หรือสอนให้ผู้อื่นท าได้ อย่าง
ถูกต้อง ได้อย่างน้อยตามจ านวนครั้งที่ วฉท. ภาคผนวก ๖  

หัตถการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แบ่งเป็น   
ระดับท่ี ๑ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านต้องท าได้ด้วยตนเอง   
ระดับท่ี ๒ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านควรท าได้ (ท าภายใต้การดูแลของผู้เช่ียวชาญ)  
ระดับท่ี ๓ หัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอาจท าได้ (ช่วยท าหรือได้เห็น) ตามท่ีก าหนดใน 

procedural skills ด้านต่างๆ  
ทั้งนี้ในระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านจะได้รับอนุญาตให้ท าหัตถการตามระดับ 

ความสามารถทักษะ เวชหัตถการฉุกเฉิน ซึ่งก าหนดความสามารถตามระดับช้ันปี 

๖.๓ ระยะเวลาการฝกึอบรม 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมโดยทั่วไปใช้เวลาในการฝึกอบรมอย่างน้อย ๓ ปี และเมื่อหักลบระยะเวลา 

ในการลาทุกประเภท (ลาปุวย ลากิจ ลาคลอด ลาไปบรรพชา ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การเกณฑ์ทหาร การถูก



๒๕ 

 

เรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม /หลักสูตร) ต้องมีระยะเวลาการ ฝึกอบรม/
ปฏิบัติงานรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔๔ สัปดาห์ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาเพื่อวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกว่าที่
ก าหนด จะต้องมีการขยายเวลาการฝึกอบรมให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ สัปดาห์ โดย
ให้ปฏิบัติงานทดแทนในส่วนที่ขาดตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  

นอกจากนี้หากแพทย์ประจ าบ้านมีปัญหาด้านสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านคุณลักษณะที่เช่ือถือได้ตามเกณฑ์
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือโดนภาคทัณฑ์ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อาจมีมติขยายระยะเวลาการฝึกอบรมได้อีก ๒ ครั้ง ครั้ง
ละไม่เกิน ๖ เดือน ตามระเบียบ กพ. ว่าด้วย การลาศึกษาต่อของข้าราชการ 

๖.๔ การบริหารการจัดการฝกึอบรม  
 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการจัดการการประสานงาน 
การบริหาร และการประเมินผล ส าหรับแต่ละข้ันตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ 
เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม ประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรต้องมี ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงานใน สาขาน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และได้รับการรับรองจากวิทยาลัยที่ก ากับดูแล 

 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของกิจกรรมวิชาการในแต่ละเดือนที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  

หลักในการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ท้ังในและนอกเวลาราชการ 

ก. ในการปฏิบัติงานให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย อนุญาตให้สวมเครื่องแบบที่ได้รับการอนุมัติจาก 

อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน 

ข. การปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินของแพทย์ประจ าบ้าน ถือเป็นการปฏิบัติงานพร้อมกับการฝึกอบรม 

(On-the-Job training) โดยแพทย์ประจ าบ้านจะปฏิบัติงานในช่วงที่มีอาจารย์ประจ าแผนกฉุกเฉิน 

ปฏิบัติงานอยู่เป็นส่วนใหญ่ หากมีปัญหาเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้าน 

สามารถติดต่ออาจารย์ประจ าแผนกเพื่อขอความเห็นได้อย่างเต็มที่ 

ค. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ 

ง. มีความตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร และมีความซื่อสัตย์ 

จ. ปฏิบัติงานตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ ธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ฉ. ให้ความเคารพคณาจารย์ประจ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 



๒๖ 

 

ช. ให้ความเคารพและให้เกียรติการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานทั้งแพทย์ประจ าบ้านด้วยกัน นักศึกษา

แพทย์ นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานในสหสาขาวิชาชีพ ทั้งพยาบาล นักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ซ. ควรสื่อสารกับผู้ปุวยและเพื่อนร่วมงานอย่างสุภาพ มีเหตุผล 

ฌ. เคารพในสิทธิของผู้ปุวย ให้การบริบาลโดยถือผู้ปุวยเป็นศูนย์การ และค านึงถึงความปลอดภัย ของ

ผู้ปุวยตามหลักความปลอดภัย แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ญ. เคารพต่อตนเอง มีความภาคภูมิใจในการเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

  



๒๗ 

 

ค่าตอบแทนส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน แสดงในตารางที่ ๔ 
ตารางท่ี ๔ : ตารางแสดงค่าตอบแทนส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 
ประเภทค่าตอบแทน แพทย์ประจ าบ้านมีต้นสงักัด แพทย์ประจ าบ้าน 

ไม่มีต้นสังกัด(อิสระ) 
เงินเดือน  จากต้นสังกัด  
เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
เงิน พ.ต.ส. - - 
เงินส าหรับแพทย์ผู้ไม่ท าเวชปฏิบัติ - - 
เงิน P4P - - 
 

ชั่วโมงการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน 
แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ปุวยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน ภายใต้การก ากับดูแลของ อาจารย์

แพทย์ตามตารางปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้นับเวลาปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
และไม่เกิน ๔๘ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ไม่ควรมีการท างานในแต่ละวันติดต่อกันเกินกว่า ๑๒ ช่ัวโมง และในแต่ละ
วันต้องมีเวลาพักอย่างน้อยเท่ากับเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้งจะจัดให้มีวันพักอย่างน้อยเฉลี่ย ๑ วันต่อสัปดาห์  
แพทย์ประจ าบ้านที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/หอผู้ปุวย ต้องให้การบริบาลและรับผิดชอบผู้ปุวยด้วย 
ตัวเองในฐานะแพทย์ผู้ดูแลรักษา การให้การบริบาลผู้ปุวยและการท าหัตถการ ที่มีความซับซ้อนจะได้รับ
ค าแนะน าและการก ากับดูแลจากอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ หอผู้ปุวย ตามระดับของแพทย์
ประจ าบ้านที่ระบุไว้ 

๖.๕ การบริหารการจัดการฝกึอบรม  

 ๖.๕.๑ นโยบายการวัดและประเมินผล 
   ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ   
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม แบ่งออก
ตามระดับ สมรรถนะ (Competency based) โดยแบ่งแพทย์ประจ าบ้านออกเป็นระดับช้ัน ๓ ระดับช้ัน 

ระดับช้ัน หมายถึง ระดับของเปูาประสงค์หลักในแต่ละระดับของแพทย์ประจ าบ้าน (Milestones) 
แบ่งออกเป็น ๖ มิติ ตามผลลัพธ์ของการฝึกอบรม  
  



๒๘ 

 

ระดับชั้นของแพทย์ประจ าบ้าน  
 แพทย์ประจ าบ้านระดับชั้นท่ี ๑ หมายถึง แพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์

ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตามเปูาประสงค์
หลักในแต่ละระดับในระดับที่ ๑  

 แพทย์ประจ าบ้านระดับชั้นท่ี ๒ หมายถึง แพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านเปูาประสงค์หลักในแต่ละระดับ 
อย่างน้อยตามเกณฑ์ในระดับที่ ๑ ทั้ง ๖ มิติ มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตาม
เปูาประสงค์หลักในแต่ละระดับ ในระดับที่ ๒  

 แพทย์ประจ าบ้านระดับชั้นท่ี ๓ หมายถึง แพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านเปูาประสงค์หลักในแต่ละระดับ
อย่างน้อยตามเกณฑ์ในระดับที่ ๒ ทั้ง ๖ มิติ มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตาม
เปูาประสงค์หลักในแต่ละระดับในระดับที่ ๓ เพื่อให้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา  

 แต่ละระดับช้ัน มีระยะเวลาในการฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ปีการฝึกอบรม ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านแต่ละ
คน อาจมีระดับช้ันสูงกว่าปีการฝึกอบรมได้ แต่ถ้าในช่วงเวลา ๑ ปีการฝึกอบรมพบว่า ไม่ผ่านการประเมินตาม
เปูาประสงค์หลักในแต่ละระดับครบทั้ง ๖ มิติ คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินอาจมีมติพิจารณาให้ไม่เลื่อนระดับช้ันที่สูงข้ึน แพทย์ประจ าบ้านดังกล่าวจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะ
ของตนให้สูงข้ึน จึงจะผ่านระดับช้ัน และ ได้รับสิทธ์ิในการรับการฝึกอบรมที่สูงข้ึนในระดับถัดไป 

๖.๕.๒ การเลื่อนระดับชั้น  
กระบวนการเลื่อนระดับช้ัน ใช้วิธีการประเมินผลทั้งหมด ๑๐ วิธี เพื่อให้ครอบคลุมตามผลสัมฤทธ์ิการ 

ฝึกอบรมที่พึงประสงค์ทั้ง ๖ ด้าน และมีการก าหนดเกณฑ์ผ่านเพื่อเลื่อนระดับช้ันในแต่ละวิธีการประเมิน 
(ภาคผนวก ๑) โดยแพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการเลื่อนระดับช้ัน เมื่อได้รับผลการประเมินอย่างน้อย เท่ากับ
เกณฑ์ผ่านของทุก วิธีการประเมิน  
  อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่สรุปผลการประเมินเปูาประสงค์หลักในแต่ละระดับทั้ง ๖ มิติ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละ
ช้ันปี เมื่อคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีมติเห็นชอบให้แพทย์ประจ าบ้าน
ผ่านการประเมินครบทั้ง ๖ มิติ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จะด าเนินการท า
หนังสือแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และลงบันทึกการเลื่อนระดับ
ช้ันในเว็บไซต์ของแพทยสภาต่อไป 



๒๙ 

 

กรณีมีมติให้แพทย์ประจ าบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านระดับช้ัน แพทย์ประจ าบ้านระดับที่ยังไม่
ผ่านระดับช้ัน (ไม่ว่าระดับช้ันใด) จะต้องชะลอการเลื่อนระดับช้ัน และต้องด าเนินการสอบแก้ตัว จนกว่าจะ
ได้รับการประเมินผ่านครบทั้ง ๑๐ ด้าน (ภาคผนวก ๑)   
  แพทย์ประจ าบ้านต้องผ่านระดับช้ันที่ ๑ จึงจะมีสิทธ์ิในการเลือกการหมุนเวียนในการปฏิบัติงาน 
ฝึกอบรมของรายวิชาในระดับช้ันที่ ๒ ได้แก่ รายวิชาบังคับเลือกที่เหลือ การปฏิบัติการฝึกอบรมด้าน 
อ านวยการและสั่งการปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์ และรายวิชาเลือกเสรี รวมทั้งสิทธิในการท าหัตถการระดับ 
๒ (ภาคผนวก ๗)   

แพทย์ประจ าบ้านต้องผ่านระดับช้ันที่ ๒ จึงจะมีสิทธ์ิในการเลือกการหมุนเวียนในการปฏิบัติงาน 
ฝึกอบรมของรายวิชาในระดับช้ันที่ ๓ ได้แก่ การปฏิบัติการฝึกอบรมด้านอ านวยการและสั่งการ ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ และ รายวิชาเลือกเสรี รวมทั้งสิทธิในการท าหัตถการระดับ ๓ และได้รับสิทธิในการส่ง
รายช่ือเข้ารับการ สอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ในภาคทฤษฎี (ภาคผนวก ๗)   
  แพทย์ประจ าบ้านต้องผ่านระดับช้ันที่ ๓ ก่อนจึงถือว่าผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และได้รับการ
ส่งเข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินในภาคทฤษฎี (กรณีที่ยังไม่ได้สอบ หรือยังสอบไม่ผ่าน) และภาคปฏิบัติ  
  หากแพทย์ประจ าบ้านถูกประเมินให้ชะลอการเลื่อนระดับช้ัน และส่งผลให้ระยะเวลาในการ 
ปฏิบัติงานและฝึกอบรมตามหลักสูตรนานกว่าระยะเวลาข้ันต่ าของการฝึกอบรม (๓ ปี) คณะอนุกรรมการ 
ฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อาจมีมติให้ขยายระยะเวลาการ
ฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านคนดังกล่าวออกได้อีก ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๒๖ สัปดาห์ เพื่อให้แพทย์ประจ า
บ้านมีผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๖.๕.๓ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้นปี  
การประเมินระหว่างการฝึกอบรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติ
ต่างๆ ดังนี้  

(๑) การสอบภาคทฤษฎี  

วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Medical knowledge) ของ
แพทย์ประจ าบ้าน  

วิธีการ : ทดสอบโดยใช้ข้อสอบปรนัย ๕ ตัวเลือก (Multiple choices question : MCQ)  โดยมีเนื้อหา 
ครอบคลุมตาม ภาคผนวกที่ ๕  



๓๐ 

 

วิธีการปฏิบัติ : แพทย์ประจ าบ้านต้องท าข้อสอบปรนัย ๕ ตัวเลือก **แนะน าให้ใช้ข้อสอบประเมินผลระหว่าง
การฝึกอบรม (In-training Examination) ที่จัดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจัดสอบทุกปีปีละ ๑ ครั้ง หรือ การทดสอบอื่นที่คณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรมโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ มีมติให้ใช้ในการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน :  
  ระดับช้ันที่ ๑ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ Mean +/- 2 S.D.  

ระดับช้ันที่ ๒ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ Mean +/-  S.D. 
  ระดับช้ันที่ ๓ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ Mean 

หรือ 
เกณฑ์การประเมินรูปแบบอื่นที่คณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
มีมติเห็นชอบให้ใช้ในการตัดสินตก/ผ่าน โดยมีความเที่ยงตรงและแม่นย าในการตัดสิน ตามหลักการ
ทางแพทยศาสตรศึกษา 

(๒) การสอบแก้ตัว : ด าเนินการสอบใหม่ โดยใช้ข้อสอบชุดใหม่ท่ีคณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรม

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีมติให้ใช้ในการประเมิน ซึ่งมีจ านวนข้อสอบอย่างน้อย ๘๐ ข้อ 

ภายใน ๑ เดือน อย่างน้อย ๑ ครั้ง หลังทราบผลคะแนน จนกว่าจะผ่านการทดสอบการสอบ

ภาคปฏิบัติ     

วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทย์ประจ าบ้าน      
วิธีการ : ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ Objective structured clinical examination (OSCE) โดยมีเนื้อหา อ้างอิง

ตาม ภาคผนวกที่ ๑ 
วิธีการปฏิบัติ : แพทย์ประจ าบ้านต้องท าข้อสอบ OSCE ตามจ านวนข้อที่คณะกรรมการฝึกอบรมฯ ก าหนด ซึ่ง

จัดโดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์     
เกณฑ์การประเมิน :    
 ระดับช้ันที่ ๑ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐% ของ MPL    
 ระดับช้ันที่ ๒ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ ของ MPL    
 ระดับช้ันที่ ๓ ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ MPL      
การสอบแก้ตัว : ด าเนินการสอบใหม่ โดยใช้ข้อสอบชุดใหม่อีก ๑ ครั้ง ภายใน ๑ เดือนหลังทราบผลคะแนน  

(๓) ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน      

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร และความเป็นมืออาชีพ      



๓๑ 

 

วิธีการ : ประเมินโดยพยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้วยแบบประเมิน     
วิธีการปฏิบัติ : แพทย์ประจ าบ้านข้ึนปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตาม

ตารางที่ได้รับมอบหมาย และให้พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน แล้ว
ประเมินการปฏิบัติงานเดือนละ ๑ ครั้ง      

เกณฑ์การประเมิน : แพทย์ประจ าบ้านจะผ่านระดับช้ันได้ ต้องมีคะแนนเฉลี่ย ๑๒ เดือน ได้มากกว่าหรือ 
เท่ากับ ร้อยละ ๖๐ 

การสอบแก้ตัว : ให้แพทย์ประจ าบ้านข้ึนปฏิบัติงานใหม่ และประเมินเมื่อครบ ๑ เดือน จนกว่าจะมีคะแนน
เฉลี่ย ๑๒ เดือนได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

(๔) Log book      

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินประสบการณ์ในการท าหัตถการของแพทย์ประจ าบ้านให้ครอบคลุมครบถ้วน ตามที่
หลักสูตรก าหนด      

วิธีการ : ประเมิน log book โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุก ๖ เดือน      
วิธีการปฏิบัติ : แพทย์ประจ าบ้านข้ึนปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อม

ด าเนินการ บันทึกหัตถการที่ ได้ปฏิบัติในระบบ E-logbook ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
http://www.tcep.or.th และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทุก ๖ เดือน      

 
  



๓๒ 

 

เกณฑ์การประเมิน :    
ระดับช้ันที่ ๑ ต้องได้จ านวนหัตถการมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของหัตถการที่ก าหนด    
ระดับช้ันที่ ๒ ต้องได้จ านวนหัตถการมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของหัตถการที่ก าหนด    
ระดับช้ันที่ ๓ ต้องได้จ านวนหัตถการมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของหัตถการที่ก าหนด      

การสอบแก้ตัว : ให้แพทย์ประจ าบ้านข้ึนปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงานที่ก าหนด และเก็บจ านวนหัตถการ 
ให้ครบโดยจะประเมินซ้ าเมื่อครบ ๑ เดือน จนกว่าจะได้จ านวนหัตถการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

(๕) งานวิจยั  (ภาคผนวกท่ี ๔)   

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านงานวิจัย      
วิธีการ : ให้แพทย์ประจ าบ้านจัดท างานวิจัยต้นฉบับจ านวน ๑ ฉบับ   
วิธีการปฏิบัติ : แพทย์ประจ าบ้าน เลือกหัวข้องานวิจัย ออกแบบงานวิจัย และด าเนินการจัดท างานวิจัย 

ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ ปีหลังเริ่มฝึกอบรม แต่ไม่เกินก าหนดการตามที่ 
อฝส. เวชศาสตร์ฉุกเฉินก าหนด      

เกณฑ์การประเมิน : ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยแบบประเมินงานวิจัย โดยต้องได้คะแนน 
การประเมินมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

การสอบแก้ตัว : แก้ไขงานวิจัย และประเมินซ้ า ภายใน ๓ เดือน  

(๖) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (EPA ๑)      

วัตถุประสงค์ : ประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านซึ่งต้องท าได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและมี
ความปลอดภัยต่อผู้ปุวย      

วิธีการ : ใช้แบบประเมิน EPA ๑      
วิธีการปฏิบัติ : อาจารย์ประจ ากลุ่มงานทุกคน ประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านทุกคน ที่ข้ึน

ปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทุก ๑ เดือน โดยใช้แบบประเมิน EPA ๑      
เกณฑ์การประเมิน :  

ระดับช้ันที่ ๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๓ ข้ึนไปอย่างน้อย ๑๒ ครั้ง    
ระดับช้ันที่ ๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๔ ข้ึนไปอย่างน้อย ๑๒ ครั้ง    
ระดับช้ันที่ ๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินระดับ ๕ อย่างน้อย ๖ ครั้ง      

การสอบแก้ตัว : จัดให้ข้ึนปฏิบัติงานซ้ า โดยประเมินผลทุก ๑ เดือน 

(๗) การน าเสนอและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ (EPA ๒)     

วัตถุประสงค์ : ประเมินผลการน าเสนอและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของแพทย์ประจ าบ้าน      



๓๓ 

 

วิธีการ : ใช้แบบประเมิน EPA ๒      
วิธีการปฏิบัติ : อาจารย์ผู้คุมกิจกรรมวิชาการ ประเมินการน าเสนอและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ ของ

แพทย์ประจ าบ้าน ตามตารางกิจกรรมวิชาการที่ก าหนด โดยใช้แบบประเมิน EPA ๒     
เกณฑ์การประเมิน :    

ระดับช้ันที่ ๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ จ านวน ๒ ครั้ง    
ระดับช้ันที่ ๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔ จ านวน ๒ ครั้ง    
ระดับช้ันที่ ๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๕ จ านวน ๒ ครั้ง     
การสอบแก้ตัว : เพิ่มตารางการน าเสนอกิจกรรมวิชาการ และประเมินซ้าทุกครั้ง  

(๘) การทบทวนเวชระเบียน (EPA ๓)     

วัตถุประสงค์ : ประเมินความสมบูรณ์ในการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้าน     
วิธีการ : ใช้แบบประเมิน EPA ๓     
วิธีการปฏิบัติ : คณะอนุกรรมการประเมินเวชระเบียน ประเมินการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้าน 

โดยสุ่มตัวอย่างเวชระเบียน อย่างน้อย ๑ แบบบันทึก โดยใช้แบบประเมิน EPA ๓     
เกณฑ์การประเมิน :    

ระดับช้ันที่ ๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๓ จ านวน ๕ ครั้ง    
ระดับช้ันที่ ๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔ จ านวน ๕ ครั้ง    
ระดับช้ันที่ ๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๕ จ านวน ๒ ครั้ง     

การสอบแก้ตัว : ทบทวนเวชระเบียนซ้ าทุก ๑ เดือน  

(๙) ทักษะการท าหัตถการต่าง  ๆ(EPA ๔)     

วัตถุประสงค์ : ประเมินทักษะการท าหัตถการเฉพาะของสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภายใต้การสังเกตการปฏิบัติ
จริง 

วิธีการ : ใช้แบบประเมิน DOPs ๑-๔     
วิธีการปฏิบัติ : แพทย์ประจ าบ้านเลือกผู้ปุวยที่จะท าหัตถการ และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วท าหัตถการที่ 

ก าหนด ได้แก่ Rapid sequence intubation, Central venous catheter, Point of care ultrasound และ CPR 
leader ภายใตก้ารสังเกตของอาจารย์ แล้วถูกประเมินด้วยแบบประเมิน DOPs ๑-๔ 
  



๓๔ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
DOPs  แพทยป์ระจ าบ้านช้ันปีที ่

  ๑ ๒ ๓ 
๑ Rapid sequence 

intubation (RSI) 
ระดับ ๓ : ๑ ครั้ง ระดับ ๓ : ๓ ครั้ง 

ระดับ ๔ : ๑ ครั้ง 
ระดับ ๔ : ๓ ครั้ง 
ระดับ ๕ : ๑ ครั้ง 

๒ Central venous 
catheter (CVC) 

ระดับ ๓ : ๒ ครั้ง ระดับ ๔ : ๒ ครั้ง ระดับ ๕ : ๒ ครั้ง 

๓ Point of care 
ultrasound 
(POCUS) 

ระดับ ๓ : ๕ ครั้ง ระดับ ๔ : ๔ ครั้ง ระดับ ๕ : ๓ ครั้ง 

๔ CPR leader ระดับ ๓ : ๒ ครั้ง ระดับ ๔ : ๒ ครั้ง ระดับ ๕ : ๑ ครั้ง 
การสอบแก้ตัว : ประเมินการท าหัตถการใหม่ จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ 

(๑๐) Milestones 

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาสมรรถนะหลักตามผลการฝึกอบรม 
ที่พึงประสงค์ของแพทย์ประจ าบ้าน         

วิธีการ : ใช้แบบประเมิน Milestones         
วิธีการปฏิบัติ : อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้าน ทุก 

๖ เดือน โดยใช้แบบประเมิน Milestones          
เกณฑ์การประเมิน :       

ระดับช้ันที่ ๑ ก่อนสิ้นสุด ๑๒ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๒      
ระดับช้ันที่ ๒ ก่อนสิ้นสุด ๒๔ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๔      
ระดับช้ันที่ ๓ ก่อนสิ้นสุด ๓๖ เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ ๖         

การสอบแก้ตัว : จัดให้ข้ึนปฏิบัติงานซ้ า โดยประเมินผลทุก ๑ เดือน     

วิธีการประเมินผลทั้งหมด ๑๐ วิธี ครอบคลุมตามผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ทั้ง ๖ ด้าน ซึ่ง
มีการก าหนดผู้ประเมิน ความถ่ี/ช่วงเวลาในการประเมิน เกณฑ์ผ่านเพื่อเลื่อนระดับช้ันในแต่ละวิธีการประเมิน 
และ กระบวนการสอบแก้ตัว ดังตารางท่ี ๕ และภาคผนวก ๑ โดยสรุป 

 



๓๕ 

  
วิธีการประเมินผล 

ผู้ประเมิน/
ผู้รับผิดชอบ 

ความถี่และช่วงเวลา 
ในการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์ผ่าน 
ชั้นปี ๑ ชั้นปี ๒ ชั้นปี ๓ 

๑.  การสอบภาคทฤษฎี 
คณะกรรมการ

หลักสูตร 
ปีละ ๑ ครั้ง ๒๐๐ ๖๐% MPL ๘๐%MPL MPL 

๒.  การสอบภาคปฏิบัต ิ
คณะกรรมการ

หลักสูตร 
ปีละ ๑ ครั้ง ๑๐๐ ๖๐% MPL ๘๐%MPL MPL 

๓. 
 ความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงาน 

พยาบาล ER เดือนละ ๑ ครั้ง ๑๐ ๖ ๖ ๖ 

๔.  Log book อาจารย์ทีป่รึกษา ทุก ๖ เดือน ๑๐๐ ๕๐ ๗๐ ๘๐ 

๕.  งานวิจัย  อาจารย์ทีป่รึกษา 
ภายใน ๒ ปีนับจาก

ฝึกอบรม 
๑๐ N/A ๖ N/A 

๖. 
 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
 (EPA ๑) 

อาจารย์แพทย์ทุกท่าน เดือนละ ๑ ครั้ง ระดับ ๕ 
ระดับ ๓ ข้ึนไป 
อย่างน้อย ๑๒ 

ครั้ง 

ระดับ ๔ ข้ึนไป 
อย่างน้อย ๑๒ 

ครั้ง 

ระดับ ๕ ข้ึนไป 
อย่างน้อย ๖ ครั้ง 

๗. 
 การน าเสนอและการมสี่วน 
 ร่วมในกิจกรรมวิชาการ 
(EPA ๒) 

อาจารยผ์ู้ควบคุม 
กิจกรรมวิชาการ 

เดือนละ ๑-๒ ครั้ง 
ข้ึนกับจ านวนกจิกรรม

วิชาการ 
ระดับ ๕ ระดับ ๓: ๒ ครั้ง ระดับ ๔: ๒ ครั้ง ระดับ ๕: ๒ ครั้ง 

๘. 
 การทบทวนเวชระเบียน 
 (EPA ๓) 

คณะอนุกรรมการ
ทบทวน 

เวชระเบียน 
เดือนละ ๑ ครั้ง ระดับ ๕ ระดับ ๓: ๕ ครั้ง ระดับ ๔: ๕ ครั้ง ระดับ ๕: ๒ ครั้ง 

ตารางที ่๕ : เกณฑก์ารผา่นเพือ่เลือ่นระดบัชัน้ส าหรบั

แพทยป์ระจ าบา้น 



๓๖ 

 

๙. 
 ทักษะการท าหัตถการต่างๆ 
 (EPA ๔) 

อาจารย์ทีป่รึกษา ช้ันปีที่ ๑-๒-๓ (ครั้ง)     

 
 DOPs ๑: Rapid 
sequence  
 intubation (RSI) 

 ๒-๘-๘ ระดับ ๕ ระดับ ๓: ๑ ครั้ง 
ระดับ ๓: ๓ ครั้ง 
ระดับ ๔: ๑ ครั้ง 

ระดับ ๔: ๓ ครั้ง 
ระดับ ๕: ๑ ครั้ง 

 
 DOPs ๒: Central 
venous  
 catheter (CVC)  

 ๔-๔-๔ ระดับ ๕ ระดับ ๓: ๒ ครั้ง ระดับ ๔: ๒ ครั้ง ระดับ ๕: ๒ ครั้ง 

 
 DOPs ๓: Point of care  
 ultrasound (POCUS)  

 ๑๐-๘-๖ ระดับ ๕ ระดับ ๓: ๕ ครั้ง ระดับ ๔: ๔ ครั้ง ระดับ ๕: ๓ ครั้ง 

  DOPs ๔: CPR leader  ๔-๔-๒ ระดับ ๕ ระดับ ๓: ๒ ครั้ง ระดับ ๔: ๒ ครั้ง ระดับ ๕: ๑ ครั้ง 

๑๐.  Milestones อาจารย์ทีป่รึกษา ปีละ ๒ ครั้ง ระดับ ๗ ระดับ ๒ ระดับ ๔ ระดับ ๖ 



๓๗ 

 

๗. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ก. คุณสมบัติทั่วไป    

(๑) ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง    

(๒) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕    

(๓) ผ่านการปฏิบัติงานและได้รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรืออยู่ระหว่างการ 

ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะและมีหนังสือรับรองว่าจะผ่านการปฏิบัติงานและได้รับ

ประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อนวันเปิดการฝึกอบรม     

(๔) ได้รับอนุมัติจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวช 

ศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีต้นสังกัดในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือ มีหนังสือรับรองการรับเป็น

ต้นสังกัดจาก สถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ     

(๕) กรณีที่ไม่มีต้นสังกัด ต้องมีหนังสือยืนยันการปลอดภาระชดใช้ทุน  

ข.  ลักษณะต้องห้าม     

(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ 

เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกอบรมตามกฎ กพ. ว่าด้วยโรค พ.ศ ๒๕๕๓    

(๒) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานตาม 

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ระเบียบอื่น     

(๓) เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม     

(๔) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย    

(๕) เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือจาก 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ    

(๗) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานหรือฝึกอบรม   

ค.  คุณสมบัติเฉพาะ : มีคุณสมบัติพื้นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของการฝึกอบรมทั้ง ๖ ด้าน    

(๑) การดูแลรักษาผู้ปุวย (Patient care)    

(๒) ความรู้และทักษะเวชกรรม (Medical knowledge and skill)    



๓๘ 

 

(๓) ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal skills and communication)     

(๔) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement)     

(๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

(๖) การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (Systems-based practice)   

ง. คุณสมบัติเฉพาะที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   

(๑) ได้รับทุนต้นสังกัดจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก   

(๒) ปฏิบัติงานใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะในเขตสุขภาพที่ ๓  

จ. การรับโอนจากสถาบันอื่น  

แพทย์ประจ าบ้านจากสถาบันฝึกอบรมอื่น สามารถโอนผลการฝึกอบรมจากสถาบันเดิม เพื่อ
เทียบเคียงผลการฝกึอบรมของกลุม่งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ได ้โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ ภายใต้การอนุมัติของ อฝส.วฉ. 

๗.๒ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม  

ก.  ความส าคัญส าหรับผู้มีต้นสังกัด  

เพื่อใหก้ารฝึกอบรมเป็นไปตามหลักการและความเป็นมาของพันธกิจ จงึได้ก าหนดการให้ความส าคัญ
แก่ผู้มีต้นสังกัดตามลักษณะโรงพยาบาลต้นสังกัดตามล าดับดังนี้  

(๑) โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหรือมีศักยภาพเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขา

เวชศาสตร์ฉุกเฉินมาเป็นล าดับแรก  

(๒) โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่มีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก เป็นล าดับถัดจาก (๑)  

(๓) โรงพยาบาลหรือสถาบันที่เป็นที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เป็นล าดับถัดจาก (๒)  

(๔) โรงพยาบาลระดับรองลงมา ตามล าดับ เป็นล าดับถัดจาก (๓) 

ข.  เกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น ๖ ด้าน    

(๑) ข้อมูลพื้นฐานผู้สมัครคัดเลือก    

(๒) การดูแลรักษาผู้ปุวย(Patient care) และความรู้และทักษะเวชกรรม(Medical knowledge and skill) 

(๓) ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal skills and communication)     

(๔) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement)     



๓๙ 

 

(๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)     

(๖) การปฏิบัติบนฐานแห่งระบบ (Systems-based practice)  

ค.  คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน มีจ านวนอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย  

(๑) ประธานกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์

ประชารักษ์ คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านที่ได้รับมอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ประธานฯ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน  

(๒) กรรมการคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอย่างน้อย ๑ คน เป็นอนุกรรมการ  

(๓) เลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ 

ประจ าบ้าน อนุกรรมการทุกคน สามารถให้คะแนนตามเกณฑ์ได้โดยอิสระ และจะต้องลงนาม ใน

หนังสือการไม่มีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้สมัคร 

ง. วิธีการคัดเลือก 
วิธีการคัดเลือกด าเนินการโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยใช้แบบประเมิน/สัมภาษณ์ผู้สมัครแพทยป์ระจ า

บ้านโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึง่มเีกณฑ์คัดเลือกดงันี ้

ตารางท่ี ๖ : ตารางแสดงเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

 เกณฑ์การคัดเลอืก น้ าหนักคะแนน 
๑ ข้อมูลพื้นฐานผู้สมัครคัดเลือก ๑๐ 
๒ การดูแลรักษาผูปุ้วย (patient care) และความรู้และทักษะเวชกรรม (medical 

Knowledge and skill) 
๕ 

๓ ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) ๑๐ 
๔ การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and 

improvement) 
๓๕ 

๕ ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) ๒๕ 
๖ การปฏิบัตบินฐานแหง่ระบบ (systems-practice) ๑๕ 

 รวม ๑๐๐ 

จ. การตัดสินผลการคัดเลือก  

(๑) หากมีลักษณะต้องห้าม จะไม่มีสิทธิรับการสอบคัดเลือก  

(๒) ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้รับคะแนนการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  



๔๐ 

 

(๓) หากมีจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกเกินจ านวนที่ประกาศรับ ให้คัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาตามล าดับ

คะแนน การสอบคัดเลือกจากมากไปหาน้อย  

(๔) ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน จะต้องลงนามรับรองผลการสอบคัดเลือกภายใน ๒๔ 

ช่ัวโมงหลังสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก  

(๕) ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ภายหลังประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านลงนาม 

รับรอง และไม่มีผู้อุทธรณ์ผลการคัดเลือกภายใน ๓ วันท าการ ถือเป็นอันสิ้นสุด  

ฉ.  การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก  

กรณีผูส้มัครมีข้อสงสัยในการกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน สามารถยื่น
เอกสารอทุธรณ์ผลการคัดเลอืกด้วยตัวเองได้ โดยต้องด าเนินการภายใน ๓ วันท าการหลงั ประกาศผลการคัดเลอืก 

 

๗.๓ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

  



๔๑ 

 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
๘.๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแลการฝึกอบรม 

   คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มี
รายนามดังนี ้

ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

๑ พญ.นภาจรี ทะนะแสง   หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ประธาน 

๒ พญ.กนกวรรณ กองจ าปา ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รองประธาน 

๓ พญ.นัทธมน ทองวิชิต ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 

๔ พญ.กรรณิการ์ ทสะสังคินทร ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 

๕ พญ.สลลิ เฉลยคาม ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 

๖ พญ.ชุติกาญจน์ ทองสุจริตกลุ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ 

๗ นพ.วิพุธ เล้าสุขศร ี ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เลขานุการ 

๘ ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก.) ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก.) กรรมการ 

 
มีบทบาทและหน้าท่ีดังแสดงในภาคผนวกท่ี ๘ 

๘.๒ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   
 ในปีการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีอาจารย์
แพทย์ฉุกเฉินเตม็เวลา ทัง้สิ้น ๗ คน โดยมีรายช่ือดังต่อไปนี ้

รายชื่อ  
๑ พญ.นภาจรี ทะนะแสง   คุณวุฒิ : วว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ลักษณะการท างาน : ท างานเต็มเวลา และอยู่เวรนอกเวลา 
๒ พญ.กนกวรรณ กองจ าปา คุณวุฒิ : วว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ลักษณะการท างาน : ท างานเต็มเวลา และอยู่เวรนอกเวลา 



๔๒ 

 

รายชื่อ  
๓ พญ.นัทธมน ทองวิชิต คุณวุฒิ : วว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ลักษณะการท างาน : ท างานเต็มเวลา และอยู่เวรนอกเวลา 
๔ พญ.กรรณิการ์ ทสะสังคินทร ์ คุณวุฒิ : วว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ลักษณะการท างาน : ท างานเต็มเวลา และอยู่เวรนอกเวลา 
๕ พญ.สลิล เฉลยคาม คุณวุฒิ : วว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ลักษณะการท างาน : ท างานเต็มเวลา และอยู่เวรนอกเวลา 
๖ พญ.ชุติกาญจน์ ทองสจุริตกุล คุณวุฒิ : วว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ลักษณะการท างาน : ท างานเต็มเวลา และอยู่เวรนอกเวลา 
๗ นพ.วิพุธ เล้าสุขศร ี คุณวุฒิ : วว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ลักษณะการท างาน : ท างานเต็มเวลา และอยู่เวรนอกเวลา 

  ๘.๓ นโยบายสรรหาและคัดเลือกอาจารย์  
การสรรหาและคัดเลอืกอาจารย์แพทย์ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มี

นโยบายในการ คัดเลือก และการก าหนดสัดส่วนร้อยละการท างานในแต่ละด้าน ตามเกณฑ์หลักสูตรการ ฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรงุครัง้ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยมีนโยบายในการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ ดังต่อไปนี ้
(๑) ได้รับวุฒิบัตร หรือหนงัสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ วิชาชีพเวช

กรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

(๒)  มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีข้อร้องเรียน ที่ท าใหเ้สื่อมเสียช่ือเสียง 

(๓) ไดร้ับการคัดเลือกใหเ้ป็นอาจารย์ จากมติของที่ประชุมอาจารย์แพทย์ กลุม่งานเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 

  



๔๓ 

 

๘.๔ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
กลุ่มงานฯ ก าหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามพนัธกิจ ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ 

อย่างน้อยรอ้ยละ ๒๐ : ๑๐ : ๕๐ ของเวลาตามล าดับ ภาระงานของอาจารย์ทัง้ภาควิชาต้องและสมดุลระหว่าง 
งานด้านการศึกษาการวิจัยและการบริการและสามารถขับ เคลื่อนพันธกิจทั้งหมดของฝุายได้ 

โดยมีการพฒันาอาจารย์ทัง้ด้านการแพทย์และแพทยศาสตร์ศึกษา เช่น มีทุนของโรงพยาบาลในการ 
สนับสนุนอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อ รวมทัง้มีการเรียนแพทยศาสตรศึกษาเพื่อมาปรับปรงุด้านการสอน 

๘.๕ การประเมินอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
การประเมินอาจารยผ์ู้ให้การอบรม ใช้กระบวนการประเมินตามระบบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ

ราย ๖ เดือนตามพระราชบญัญัติระบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยก าหนดสัดส่วนตัวช้ีวัดการประเมิน
ตามประเภท ของอาจารยผ์ู้ให้การฝกึอบรม   

ตัวช้ีวัดการประเมินจะถูกก าหนดในช่วงเดือนมีนาคม และกนัยายน ของทุกปี พิจารณาโดยการตกลง
ร่วมกันระหว่างคณะอาจารย์ในแต่ละฝุาย ส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดการประเมินของอาจารยผ์ู้ให้การฝกึอบรม ต้องเป็น
ตัวช้ีวัดของหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เพื่อความโปร่งใส เกณฑ์ของตัวช้ีวัดที่ผ่านการตกลงร่วมกันและผ่าน
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินแล้ว ตอ้งด าเนินการอนุมัตผิ่านมติคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแจง้ใหผู้้อ านวยการโรงพยาบาลทราบ  

การเกบ็ข้อมลูการประเมิน เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้ให้การฝกึอบรม ทั้งนี้ หัวหน้ากลุม่งานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน มีหน้าที่ติดตามก ากับดูแล และประเมินผลตัวช้ีวัดเปน็ระยะ 

ผลการประเมินจะใช้ในการประเมินการเลื่อนข้ันเงินเดือน และความดีความชอบในการปฏิบัติราชการ 
โดยแบ่ง ระดบัของการประเมินออกเป็น ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรงุ 

หากได้รับผลการประเมินในระดับดเีด่น อาจารย์แพทย์ฉุกเฉินอาจได้รับการเสนอช่ือเป็น “ข้าราชการ
ดีเด่น” ประจ าโรงพยาบาล เขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ หรือ ระดับประเทศต่อไป 

๘.๖ การพัฒนาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
ก. การพัฒนาสมรรถนะท่ัวไปจากการประเมิน หากผลการประเมินไมผ่่านตัวช้ีวัด อาจารย์ผู้ใหก้ารฝึก 

อบรมมีหน้าที่เขียนรายงาน และแผนการพัฒนา สมรรถนะของตนเอง แจง้ใหห้ัวหน้าแผนกทราบ รวมถึงเขียน
โครงการการพัฒนาตนเอง เพือ่ของบประมาณ ในการ พัฒนา เช่น การฝึกอบรมระยะสั้น ข้อตกลงในการพัฒนา
งานหรอืโครงการที่รบัผิดชอบ เป็นต้น  

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหีน้าทีส่นับสนุนกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุตัวช้ีวัด ที่ก าหนด
ไว้ของ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม รวมถึง ประเมินผลการพฒันาของอาจารย์ ในรอบการประเมินถัดไป  



๔๔ 

 

ข. การพัฒนาสมรรถนะต่อยอด อาจารยผ์ู้ให้การฝกึอบรม สามารถท าโครงการเพื่อขอพฒันาสมรรถนะ 
ต่อยอดเช่น การขออนุมัตลิาศึกษาต่อใน สาขาต่อยอดด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เช่น เวชพิษวิทยาและเภสัชวิทยา เวช
บ าบัดวิกฤต หรือการขออนมุัติลาศึกษาต่อ ด้านบริหาร หรอืขอทุนการศึกษาเพื่อลาศึกษาต่อต่างประเทศตาม
ระเบียบ ก.พ.หรือ การลาศึกษาต่อในระดบัมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตทั้งในและประเทศ กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน มีหน้าที่ให้การสนับสนุน การฝึกอบรมตังกล่าวตามระเบียบของทางราชการ 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา   
๙.๑ สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามตามเกณฑ์ทั่วไป (แบบบันทกึข้อมลูฉบบั ก) และเกณฑ์เฉพาะ (แบบบันทึกข้อมูลฉบับ 

ข) ส าหรบัการเป็นสถาบันฝึกอบรมทั่วไปของแพทยสภา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จัดให้มสีิ่งอ านวย ความ
สะดวกทางกายภาพดังนี ้

- ห้องเรียน/ห้องประชุม : ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก 

- ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก : ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก 

- ห้องสมุด : ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก 

- หอพักแพทย ์: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก 

- ส านักงานกลุ่มงานและห้องพักอาจารย์ : ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก 

- ห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้าน : อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

- ห้องฉุกเฉิน : อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

- ระบบความปลอดภัย : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าทางเข้าห้องฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง, 

กล้อง CCTV ภายในห้องฉุกเฉิน, แผนผังทางเดินหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิง 

- ชีวอนามัย : แนวทางการปูองกันการติดเช้ือของบุคลากรกรณีเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์, อุปกรณ์ช่วย

ปูองกันอันตรายจากการติดเช้ือหรือจากการรักษาทางการแพทย์ เช่น N-95, PPE level C 

๙.๒ การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม   
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้รับการรบัรองเป็นสถานทีฝ่ึกอบรม โดยมี

จ านวนผู้ปุวยเพียงพอ และชนิดของผูปุ้วยหลากหลายตามเกณฑ์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย ดัง
หัวข้อ ๕.๒  

๙.๓ สื่ออิเล็กทรอนิกส์   
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ได้แก ่



๔๕ 

 

ก. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  อาจารย์  และแพทย์ประจ าบ้าน  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมเพื่อการดูแลผูป้วุย โดยการใช้ระบบสารสนเทศในการบริการผู้ปุวยทุกข้ันตอน โดยการเข้าถึงข้อมูลผู้ปุวย
และระบบข้อมูลทางการแพทย์ต้องผ่านการใช้ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน เช่น  

- การดูข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยในผ่านระบบ HosXp 
- การดูข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่านระบบ HosXp 
- การดูข้อมูลทางรังสีวิทยาผ่านระบบ PACS 

 โดยมีการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการผู้ปุวยก่อนข้ึนปฏิบัติงาน  
ข. การสื่อสารระหว่างอาจารย์แพทย์และแพทยป์ระจ าบ้าน 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการสื่อสารเป็นกลุ่มผ่าน Application Line เพื่อช่วยในการสื่อสาร  

รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่างๆอีกด้วย 

๙.๔ การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน  
ในการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านก าหนดให้มีการท างานร่วมกับบุคลากรอื่น ๆ ในลักษณะของการ

เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล  เช่น พยาบาล นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และนัก
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เป็นต้น ท าให้มีโอกาสช่วยเหลืออาจารย์แพทย์  ในการดูแลและให้ค าแนะน า
นักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน โดยเน้นการสอนพื้นฐานทางการแพทย์ เช่น การซักประวัติ การตรวจร่างกาย  
และการก ากับดูแลหัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นต้น ด้านกิจกรรมวิชาการได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้าน  
ได้มีการเรียนรู้แบบสหสาขาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีกิจกรรม interesting case conference และ 
interdepartmental conference นอกจากนี้ยังจัดให้ตัวตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพในการดูแลผู้ปุวยโดยการเข้าร่วม ประชุม risk management ของหน่วยงานด้วย 

๙.๕ การวิจัยและความเป็นนักวิชาการทางการแพทย์  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีระบบส่งเสริมให้แพทย์ฝึกอบรมมีความรู้และความสามารถประยุกต์ความรู้

พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ผ่านกระบวนการฝึกอบรม ทั้งการบรรยาย 
การฝึกปฏิบัติข้างเตียงผูปุ้วย  การฝึกทักษะ  และมีการประเมินการฝึกอบรมตามแผนการประเมิน  รวมถึงมีการบูรณาการ 
ระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ  และสมดุลผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีกิจกรรมเพื่อศึกษา และ
เรียนรู้กระบวนการวิจยัผ่านช่ัวโมง journal club มีแผนการน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของ แพทย์ประจ าบ้าน
อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ แพทย์ประจ าบ้านสามารถด าเนินการปรึกษานักสถิติทางการแพทย์ ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ติดต่อประสานงานไว้ให้กรณีต้องการค าปรึกษาด้านวิจัยข้ันสูง 
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๙.๖ การน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้   
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก ที่ประกอบด้วยคณาจารย์ และ

ผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาและฝึกอบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา มีการสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ ทุกคนผ่านการ
อบรมการพัฒนาอาจารย์แพทย์  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินเองก็มีส่วนในการจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน และได้มีการด าเนินงานด้านการการจดัท าแผนการฝึกอบรม  การด าเนินการฝึกอบรม และการประเมินการ
ฝึกอบรม ดังรายละเอียดในข้างต้น 

๙.๗ การฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน   
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้วางนโยบายตามหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยก าหนดให้แพทย์

ประจ าบ้านสามารถเลือกรับการฝึกอบรมในสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศ ในรายวิชาเลือกต่างๆที่โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เปิดสอนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือ โรงพยาบาลศูนย์ สามารถมีการใช้ผลประเมินจากสถาบัน
ดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผู้เรียนในหลักสูตร 

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในก ากับ

ดูแลของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์แพทย์ประจ าบ้านโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  มีหน้าที่ด าเนินการ
ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยด าเนินการจัดประชุม ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
การประชุมคณะกรรมการพ.ศ. 2560 โดยมี 

๑๐.๑  วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร  
เพื่อก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจ า  มีกลไกส าหรับการประเมิน 

หลักสูตรและน าไปใช้จริง เพื่อการได้ข้อมูลปูอนกลับในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในรายละเอียดย่อย 

๑๐.๒  หัวข้อในการประเมินหลักสูตร   
โดยการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรครอบคลมุด้านต่างๆ ดังนี้ 

- พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีพ่ึงประสงค์ 

- แผนการฝึกอบรม 

- ข้ันตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

- การวัดและประเมินผล 

- พัฒนาการของผูร้ับการฝึกอบรม 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/070/20.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/070/20.PDF
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- ทรัพยากรทางการศึกษา 

- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ับการฝกึอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 

- ข้อควรปรบัปรุง 
๑๐.๓ กระบวนการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร มีดังน้ี 
ก.  แสวงหาข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีแผนด าเนินการ

ส ารวจผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากการผลิตแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล  โดยด าเนินการ ส่งหนังสือส ารวจความคิดเห็น
แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่  

(๑)  นายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม หรือผู้แทนสถาบันที่มี  แพทย์ที่จบการ
ฝึกอบรมไปแล้วปฏิบัติงานอยู่ 

(๒) แพทย์ที่ส าเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว (ยังไม่มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม)  โดยหัวข้อการประเมิน หลักจะ
ประกอบด้วยการประเมินผลผลิต (Output)  ผลกระทบ (Impact)  แลผลลัพธ์ (Outcome) ของการฝึกอบรม ได้แก่ 
พันธกิจและผลลัพธ์ที่คาดหวัง  สมรรถนะของแพทย์ฉุกเฉินตามหลักสูตรการฝึกอบรม  ทั้งด้านความรู้  ทักษะ 
เจตคติ  ความเป็นมืออาชีพ  คุณธรรมจริยธรรม  การสื่อสาร  การท างานบนพื้นฐานของระบบ  พัฒนาการของ
ผู้รับการฝึกอบรม  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรม  และความต้องการของระบบ
สุขภาพ เป็นต้น 

 
(๓) อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
(๔) ตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมปัจจุบัน โดยหัวข้อการประเมินหลักประกอบด้วย การจัดการหลักสูตร 

การฝึกอบรม ทั้งด้านพันธกิจและผลลัพธ์ที่คาดหวัง สมรรถนะของแพทย์ฉุกเฉินตามหลักสูตรการฝึกอบร ม 
กระบวนการจัดการประสบการณ์เรียนรู้ การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ เจตคติ ความเป็นมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสาร การท างานบนพื้นฐานของระบบ ทรัพยากร
ทางการศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม เป็นต้น  

ข.  รวบรวมข้อมูล รวมถึงการใช้ข้อมลูปอูนกลับในการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ปจัจัยเสี่ยง และ
โอกาสในการพฒันา ของการฝึกอบรม  
ค.  เสนอผลการวิเคราะห์และด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในรายละเอียด โดยน าผลการ วิเคราะหเ์ข้าสู่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แจ้งตอ่คณะกรรมการฝกึอบรม
แพทย์ประจ าบ้านโรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ เพื่อด าเนนิการในวาระพฒันาในรายละเอียดยอ่ย
ต่อไป ทุกกระบวนการหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมลูเกี่ยวกบั ผลสอบ ผลการประเมินอื่นๆ 
ได้ แต่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ 
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๑๑.  การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์   มี

หน้าที่ทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม  โดยจะจัดให้มีการทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรม  อย่าง
น้อยทุก 5 ปี 

ก. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและพฒันาหลักสูตร  
เป็นการทบทวนและพฒันาหลักสูตรในรายละเอียดหลกั  เพื่อปรับปรงุแกไ้ขข้อบกพร่อง ของโครงสร้าง เนื้อหา 

ผลลัพธ์  รวมถึงการวัดและการประเมินผล  และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมของหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
โดยใช้ผลการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นข้อมูลอ้างอิง 

ข. กระบวนการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
โดยน าผลการประเมินหลักสูตรในแต่ละปี เข้ามาน าเสนอในคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินผล  

อย่างน้อยทุก 1 ปี โดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังภาคผนวก ๘ ดังต่อไปนี ้
ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
๑ พญ.นภาจรี ทะนะแสง   หั วหน้ ากลุ่ ม ง าน เ วชศาสตร์

ฉุกเฉิน 
ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ประธาน 

๒ พญ.กนกวรรณ กองจ าปา ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อนุกรรมการ 
๓ พญ.นัทธมน ทองวิชิต ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อนุกรรมการ 
๔ พญ.กรรณิการ์ ทสะสังคินทร์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อนุกรรมการ 
๕ พญ.สลิล พงศ์พจมาน ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อนุกรรมการ 
๖ พญ. ชุติกาญจน์ ทองสุจริตกุล ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อนุกรรมการ 
๗ นพ.วิพุธ เล้าสุขศรี ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อนุกรรมการและเลขาณุ

การ 
 

ค. วาระในการประชุม โดยมีวาระอย่างน้อยดังนี ้ 
วาระที่  ๑  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
วาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
วาระที่  ๓  เพื่อพิจารณา 

ก. พันธกิจ ผลลัพธ์ทางการฝึกอบรมที่พงึประสงค์ หลักสูตรการฝกึอบรม การวัดและ
การประเมินผล สถาบันฝึกอบรมและทรพัยากรทางการศึกษา 
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ข. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรบัสมัครผู้เข้ารบัการฝกึอบรม และความต้องการ
ของระบบสุขภาพ 

ค. ข้ันตอนการด าเนินงานของหลักสูตร 
ง. วิธีการวัดและประเมินผล 
จ. พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝกึอบรม 
ฉ. คุณสมบัติของผู้ให้การฝกึอบรม  
ช. ข้อควรปรับปรุง 

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ การประชุมครัง้ต่อไป 
จ. การแจง้ผลการทบทวน และพฒันา 
เมื่อคณะกรรมการมีมติรับรองการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขา เวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แล้ว ให้คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติงาน  เพื่อ วุฒิบัตร
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  ด าเนินการท าหนังสือพร้อมหลักสูตรที่ผ่านการทบทวนและพัฒนา ไปยัง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พิจารณา 

เมื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินพิจารณาเห็นชอบรับรอง จะด าเนินการให้ส่ง
หลักสูตรให้แพทยสภารับทราบ  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ/แพทยสภา  อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รับผิดชอบในการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว จากเงิน
สวัสดิการโรงพยาบาล 

เมื่อหลักสูตรได้รับการรับทราบจากแพทยสภา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าที่ด าเนินการ ประกาศ
หลักสูตรเป็นการสาธารณะในช่องทางต่าง ๆ เช่น  ทางเว็บไซต์ 

๑๒. การบริหารกิจการและธุรการ 
 การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

๑๒.๑ ความสอดคล้องกับกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รบัสมัครผู้เข้ารับการฝกึอบรม กระบวนการฝกึอบรม การวัด

และ ประเมินผล และผลสัมฤทธ์ิของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ โดยด าเนินการอยู่ในรูปของคณะกรรมการฝกึอบรม 
ซึ่งจะด าเนินการตามข้อก าหนดของ อฝส.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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๑๒.๒ การบริหารจัดการงบประมาณ        
คณะกรรมการฝึกอบรม สามารถของบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการฝกึอบรม ทัง้จากเงินบ ารงุ 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และเงินหมวดอุดหนุน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารกัษ์ ตามระเบียบการเงินของ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และระเบียบ กระทรวงการคลัง 

๑๒.๓ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานธุรการ        
บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการ 
๑๒.๔ ความเชี่ยวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนับสนุนอ่ืน       
หลักสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ด าเนินการ

ตามเกณฑห์ลักสูตรของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย มีการฝึกปฏิบัติงานในสาขา ทางการแพทยอ์ื่นๆ 
รวมทั้ง มรีายวิชาเลือกบังคับ และเลือกเสรี 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จะจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดย 

ก.  ริเริ่มกระบวนการส าหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง  เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะ

ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่

เสมอ โดยให้สถาบันจัดท ารายงานประเมินตนเอง รายงานการประชุมสัมมนา เพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กร

และแผนปฏิบัติงานประจ าปี /แผนกลยุทธ ตลอดจนผลการด าเนินการและกระบวนการฝึกอบรม 

ข.  ปรับแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและมีข้อมูลอ้างอิง  

โดยต้องมีแผนและผลการด าเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

ค.  จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพื่อการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีหลักฐานการจัดสรร

ทรัพยากรทุกด้าน เช่น งบประมาณก าลังคน อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับแผน 

ง. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ

การฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้อง

ได้รับการประเมินคุณภาพจาก อฝส. อย่างน้อยทุก ๕ ป ี
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี ๑  
Milestone และ Entrustable Performance Activities (EPA) 

๑) การดูแลรักษาผูปุ้วย (patient care) 

ก. สามารถให้การตรวจรักษาเพือ่ให้พ้นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน เพื่อให้ผูปุ้วยมีเสถียรภาพ (stabilization) 

รวมถึงทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในทุกกลุ่มอายุ ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน PC1 

ข. มีทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกายที่ตรงประเด็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญ ในบริบททีม่ีความจ ากัด

ต่างๆ รวมถึงการสง่ตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการวางแผนรักษาที่

เหมาะสม PC2 

ค. สามารถสงัเกตอาการและการประเมินซ้ า รวมถึงการปรบัเปลี่ยนการวินิจฉัย และการรกัษาตามข้อมลู  

ที่ได้ใหม่ สามารถตัดสินใจจ าหน่ายผู้ปุวยจากหอ้งฉุกเฉินอยา่งเหมาะสม PC3 

ง. สามารถท างานในลกัษณะของพหุภารกจิได้ PC4 

จ. ทักษะการท าหัตถการฉุกเฉิน เช่น การดูแลบาดแผล การเปิดหลอดเลือด (vascular access)              

การตรวจคลื่นความถ่ีสูงในการวินิจฉัยแบบตรงเปูา (goal-directed ultrasound) การดูแลทางเดินหายใจ ใน

ผู้ปุวยกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถงึผูปุ้วยที่ไม่ให้ความรว่มมือ ผู้ปุวยทีม่ีความเสี่ยงสงู มีระบบ ไหลเวียนโลหิต

ไม่คงที่ เป็นต้น โดยหลีกเลี่ยงโอกาสทีจ่ะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และตระหนกัถึง ผลลัพธ์และภาวะแทรกซ้อนที่

อาจเกิดข้ึน PC5  

๒) ความรู้และทกัษะเวชกรรม(medical knowledge and skill: MK) 

 ก. มีความรู้วิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบัเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เช่น หลักการทาง

วิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับโรคและ ภาวะฉุกเฉินทุกสาขาวิชา 

อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น MK1  

ข. ความเช่ียวชาญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด เช่น ความรู้ด้านเวชศาสตร์ภัยพบิัติ การล าเลียง 

พิษวิทยา ความรู้ด้านโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เปน็ต้น MK2 
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๓) ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication)  

ก. มีทักษะการสือ่สาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ผู้ร่วมงาน ผู้ปุวยและญาติ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงทักษะในการน าเสนอทางวิชาการต่างๆ และการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่น เป็นผู้น าทีมในการให้ การ

บริบาลโดยมีผูปุ้วยเป็นจุดศูนย์กลาง ICS  

๔) การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement) 

สามารถปรบัตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในด้านระบบงานในแผนกฉุกเฉิน การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง และการดูแลผูปุ้วย การท าวิจัย การจดบันทึกข้อมลูทางการแพทย์ เป็นต้น PBLI  

๕) ความเป็นมืออาชีพ (professionalism : PF) 

ก. มีความเมตตา กรุณา เคารพผู้อื่น รวมถงึยึดมั่นในหลักการทางเวชจริยศาสตร์  

ข. มีความรับผิดชอบต่อผูปุ้วย สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง  

๖) การปฏิบัตบินฐานแหง่ระบบ (Systems-based practice) 

ก. มีส่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยต่อผูปุ้วย SBP  
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PC1 สามารถให้การตรวจรักษาเพื่อใหพ้้นจากภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน เพื่อให้ผูปุ้วยมีเสถียรภาพ (stabilization) 
รวมถึงทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพในทุกกลุ่มอายุ ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน 

Before training 
 แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 2 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 3 
Post graduate 

-สามารถทราบถึง 

สัญญาณชีพที่

ผิดปกติได ้

-ประเมินและ ให้

การ รักษา

เบื้องต้นในผู้ปุวย

ฉุกเฉิน 

(recognize and 

primary 

assessment) ได ้

-มีประสบการณ์ 

ในการช่วยฟื้นคืน

ชีพ 

-เข้าใจ และสามารถ 

คัดแยก ความรุนแรง 

ของ อาการและการ 

บาดเจบ็ได้อย่าง 

ถูกต้อง 

-ประเมินและให้ การ

รักษาเบือ้งต้น ใน

ผู้ปุวยฉุกเฉินได้ อย่าง

ถูกต้อง 

-สามารถน าข้อมลู 

ส าคัญที่ได้มาใช้ใน 

การ วินิจฉัยโรค และ

วางแผนการ รกัษา 

-สามารถปฏิบัตกิาร 

ช่วยฟื้นคืนชีพได้ภาย 

ใต้การดูแลของ 

อาจารย ์

-สามารถบริหาร 

จัดการและจัดล าดับ 

ความส าคัญ รวมทั้ง 

ให้ การรกัษาเบื้อง ต้น

แก่ผู้ปุวยฉุกเฉิน 

มากกว่าหนึ่งรายได ้

-สามารถประเมิน 

ผู้ปุวยซ้ าหลงัได้รับ 

การรกัษาเบื้องต้น 

-สามารถเป็นหัวหน้า 

ทีมปฏิบัตกิารช่วยฟื้น

คืนชีพได้ โดยมี 

อาจารย์ช่วยเหลือ 

-สามารถบริหารจัด 

การใหห้น่วยงานอื่นๆ 

ร่วมในการดูแลรักษา

ผู้ปุวยได้อย่างเหมาะ 

สม   

-สามารถเป็นหัวหน้า 

ทีมในการปฏิบัติการ 

ช่วยฟื้นคืนชีพได้ และ

สามารถทบทวนความ

ผิดพลาดที่เกิด ข้ึน 

รวมทั้งมี 

ประสบการณ์การ 

สอนทักษะการช่วย 

ฟื้นคืนชีพ 

-สามารถพฒันา 

protocol ในการรักษา

และสง่ต่อผูปุ้วยวิกฤต

และผู้ได้รบับาดเจบ็ได้

อย่างเหมาะสม 

-สามารถจัดต้ัง ทีม

ปฏิบัติการช่วยชีวิต ที่มี

ประสิทธิภาพ มีการ

ทบทวน พัฒนา และ

ปรับปรงุประสิทธิภาพ 

รวมทั้ง สามารถจัดสอน

ทักษะการช่วยฟื้นคืน

ชีพแก่ บุคลากรต่างๆ 

ในองค์กร 

 

 
Suggested Evaluation Methods: Standardized directly observed tool (SDOT), observed  

resuscitations, simulation, checklist, video tape  review 



๕๕ 

 

PC2 ทักษะการซกัประวัติและตรวจร่างกายที่ตรงประเด็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญ ในบริบททีม่ีความจ ากัดต่างๆ 
รวมถึงการสง่ตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัตกิาร การวินจิฉัย วินิจฉัยแยกโรค และการวางแผนรกัษา ที่เหมาะสม   

Before training 
 แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 

1 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 Post graduate 

-ซักประวัติและตรวจ 
ร่างกาย ผูปุ้วยได้ อย่าง 
น่าเช่ือถือและ 
ครอบคลมุ 

-สามารถสัง่การ ตรวจ
วินิจฉัยได้ อย่าง
เหมาะสม 

-สามารถให้การวินิจฉัย 
และวินิจฉัย แยกโรคที่ 
เป็นไปได้จากอาการ 
ส าคัญ และการ 
ประเมินเบื้องต้นใน 
โรคที่พบบ่อย  

-ซักประวัติ และตรวจ 
ร่างกายโดยมุ่งประเด็น
ไปที่ข้อมูลส าคัญ ซึง่
อธิบาย อาการและ 
ประเด็นที่เป็นปญัหา
ส าคัญเร่งด่วน ใน
สถานการณ์ทีม่ีข้อ จ ากัด 

-ส่งตรวจวินจิฉัย และ
แปลผลการส่ง ตรวจได้
อย่างถูกต้อง 

-สามารถล าดับโรค ที่
เป็นไปได้ในผูปุ้วย จาก
โอกาสและความน่าจะ
เป็นของการ เกิดโรคนั้น 
รวมถึง ภาวะแทรกซ้อน 
และอัตราการตาย ใน
กลุ่มอาการทีพ่บ บ่อย 

-สามารถพจิารณา เลอืก
วิธีการรักษา ตาม
แนวทางปฏิบัติ ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยพิจารณา
จากกลไกการออกฤทธ์ิ
ของยา และผลข้างเคียง
ของ ยา/วิธีการรักษาน้ัน 

-สังเคราะห์ ข้อมลูส าคัญ 
และจ าเป็นจากทุกแหลง่ที่ 
เป็นไปได้รวมถงึที่ได้จาก
การ ซักประวัติและ ตรวจ
ร่างกายเพื่อใหก้าร รกัษา
ผู้ปุวยได้อย่าง เหมาะสม 
ภายใต้ สถานการณ์ที่มี
ข้อจ ากัด 

-สามารถสง่ตรวจเพื่อ การ
วินิจฉัย ล าดับความ 
ส าคัญ และแปลผลการ สง่
ตรวจที่ซบัซอ้น ทราบ
ข้อจ ากัด และ พิจารณา
ทางเลือกอื่นได ้

- สามารถล าดับโรคที่ 
เป็นไปได้ในผูปุ้วยจาก 
โอกาสและความน่าจะเป็น 
ของการเกิดโรคนั้น รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อน และ
อัตราการตาย ในผูปุ้วย
ฉุกเฉินทุกกลุ่ม อาการ 

-เลือกวิธีการรักษาได้ 
อย่างถูกต้อง สมเหตุผล 
พิจารณาถึง drug 
interactions ที่อาจเกิด 

-ตรวจพบ หรือสงสัย โรคที่
ซ่อนเร้นวินิจฉัยยาก หรือ
โรคที่พบ ไม่บ่อยโดยอาศัย 
ข้อมูลที่ตรวจพบจาก การ
ซักประวัติตรวจ ร่างกาย 

-เลือกส่งตรวจ วินิจฉัยได้
อย่างสมเหตสุมผลบน
พื้นฐานของข้อมลู pre-test 
probability และ 
likelihood of test เพื่อน า
ข้อมูลมาช่วย เปลี่ยนแปลง
การรกัษาผู้ปุวย โดย
ค านึงถึง ความคุ้มค่า 

-เข้าใจ และแยกแยะ ได้เมื่อ
ผลการตรวจ วินิจฉัยน้ันไม่
ตรงกบั บรบิทหรืออาการน า 
ของผู้ปุวย หรือผลการ 
ตรวจไม่ชัดเจน 

-เลือกการรกัษา ที่เหมาะสม
โดย พิจารณาจากความ
คุ้มค่า สมเหตผุล สภาวะ
การเงิน และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ  

-สามารถสอน
ทักษะการซัก
ประวัติและตรวจ
ร่างกายในผู้ปุวย
ฉุกเฉินให้แก่
บุคลากรทาง
การแพทยส์าขา
ต่างๆได ้



๕๖ 

 

จากการให้การรักษาได ้

 

Suggested Evaluation Methods: Standardized directly observed tool (SDOT), observed 
resuscitations, simulation, checklist, videotape review 
PC3 สามารถสงัเกตอาการและการประเมินซ้ า รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวินจิฉัย และการรักษาตามข้อมูลที่ได้
ใหม่ สามารถตัดสินใจจ าหน่ายผู้ปุวยจากหอ้งฉุกเฉินอย่างเหมาะสม 

Before training 
 แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 

1 

แพทย์ประจ าบ้านปี

ท่ี 2 
แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 3 Post graduate 

-ตระหนักถึง ความ

จ าเป็นในการ

ประเมินผู้ปุวยซ้ า 

-วางแผนการ 

จ าหน่ายผู้ปุวย 

เบื้องต้นได้ 

-ติดตามการด าเนิน การ/

ผลของการรักษาอย่าง

เหมาะสม ระหว่างที่

ผู้ปุวยอยู่ในหอ้งฉุกเฉิน 

-พิจารณาความ จ าเป็น

ของผู้ปุวยใน การสังเกต

อาการใน ห้องฉุกเฉิน 

 

-วางแผนประเมิน ผล

และติดตามการ 

เปลี่ยนแปลงของ 

อาการระหว่างอยู่

ห้องฉุกเฉินรวมทั้ง 

สามารถให้การรักษา 

เบื้องต้นอย่าง

ทันท่วงทหีากผูปุ้วยมี

อาการ เปลี่ยนแปลง 

-พิจารณาการ 

disposition ในกรณี

ที่เป็นภาวะ หรอืโรค

ที่ซับซ้อนได้อย่าง

เหมาะสม 

-วางแผนติดตาม 

ผลการรกัษาของ 

ผู้ปุวยในห้องฉุกเฉิน 

ได้ครั้งละมากกว่า     1 

ราย 

-สามารถเปลี่ยน 

แผนการรักษาอย่าง 

ทันท่วงทเีพื่อปอูงกัน

ภาวะแทรกซ้อน 

-สามารถแก้ไขปัญหา เมื่อ

มีปัจจัยทีม่ีความ 

ซับซ้อนอันสง่ผลให ้

เกิดความไม่เหมาะสมใน

การจ าหน่ายผูปุ้วย 

-อธิบายข้อมูลให ้

-สร้าง observe 

protocol ส าหรบั

ผู้ปุวย 

ฉุกเฉินได ้

-พัฒนาระบบ 

disposition ให้

เหมาะสมตาม 

ทรัพยากรทีม่ีอยู ่

อย่างคุ้มค่า 



๕๗ 

 

ผู้ปุวยและญาติเข้าใจ 

และมสี่วนร่วมใน 

แผนการ disposition ได ้

 

 

PC4 สามารถท างานในลกัษณะของพหุภารกจิได้ 

Before training 
 แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 2 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 3 
Post graduate 

-สามารถให้การ 

บริบาลผู้ปุวยได้ 

คราวละ 1 ราย 

-สามารถสลับ 

ภารกิจดูแลผู้ปุวยได ้

มากกว่า 1 ราย 

 

-บริหารจัดการ 

ผู้ปุวยคราวละหลาย 

รายได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพและ 

ทันเวลา 

-ทราบบทบาทของ 

ตนเองและโครงสร้าง

ของระบบการตอบ 

สนองในกรณีเกิด 

mass casualty 

-บริหารจัดการ 

ผู้ปุวยในภาวะแออัด 

ในห้องฉุกเฉินได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และ

ทันเวลา 

-เข้าใจระบบการ 

บรหิารจัดการสถาน 

การณ์การเกิดอบุัติภัย  

-บริหารจัดการ 

ผู้ปุวยในภาวะ 

mass casualty ได้

อย่างม ี

ประสิทธิภาพ 

 

 
 



๕๘ 

 

PC 5 ทักษะการท าหัตถการฉุกเฉิน เช่น การดูแลบาดแผล การเปิดหลอดเลือด (vascular access) การตรวจคลื่น
ความถ่ีสูงในการวินิจฉัยแบบตรงเปูา (goal-directed ultrasound) การดูแลทางเดินหายใจ ในผูปุ้วยกลุ่มต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

Before training 
 แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 3 
Post graduate 

-ระบุต าแหนง่ 

ทางกายวิภาค 

และกลไก 

ทางสรีรวิทยา 

ที่จ าเพาะกับ 

หัตถการได ้

-ใช้อุปกรณ์ 

ปูองกันเหมาะสม

ตามหลกัการ 

ปูองกันการติดเช้ือ

สากล  

- ท าหัตถการดูแล 

ทางเดินหายใจ

พื้นฐานและ

สามารถ 

ใส่ท่อช่วยหายใจ 

ได้ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานของ 

แพทยสภา 

- ประเมินผู้ปุวย ให้ค า

ช้ีแจงและ 

ขอค ายินยอมก่อนการ

ท าหัตถการพื้นฐาน 

รวมทั้งเฝูาสังเกต 

อาการของผู้ปุวยตาม

มาตรฐานความ 

ปลอดภัย 

- ทราบข้อบ่งช้ี ข้อ

ห้าม ภาวะแทรก 

ซ้อนที่อาจเกิดข้ึน 

เทคนิคการใช้ยาระงับ

ความรู้สึกส าหรับ 

หัตถการพื้นฐานใน 

ห้องฉุกเฉิน 

- ท าหัตถการ 

พื้นฐานตามข้อบ่งช้ี

ส าหรับผู้ปุวยทีร่ะดับ

ความเร่งด่วนปาน 

- สามารถก าหนด 

แผนส ารองได้ ในกรณี

ที่ท า               

หัตถการเบื้องต้นไม ่

ส าเร็จ รวมทั้งวาง 

แผนดูแลหาก 

เกิดภาวะแทรกซ้อน 

ได้อย่างเหมาะสม 

- แปลผลของการ 

ท าหัตถการเพื่อ 

วินิจฉัยและให้การ 

รักษาได้อย่างถูกต้อง 

- ดูแลทางเดินหาย 

ใจผู้ปุวยทีม่ีความ 

ซับซ้อนได้อย่าง 

เหมาะสม 

- สามารถท า rapid 

sequence 

- ท าหัตถการใน 

ผู้ปุวยที่มีความ 

ซับซ้อน เช่น ระบุ

ต าแหน่งทางกาย

วิภาคได้ยาก ผู้ปุวย

เด็กเล็กและ 

ผู้ปุวยสงูอายุ ผูปุ้วยที่

มีโรคร่วมมาก  

- สามารถท า rapid 

sequence 

intubation ได้ด้วย

ความช านาญ 

- มีประสบการณ์การ 

ท า 

cricothyroidotomy 

ได้ (อย่างน้อยภาย 

ใต้สถานการณ์จ าลอง) 

- สอนการท า 

Vascular access ได ้

- มีศักยภาพใน 

การสอนหัตถการ 

รวมทั้งสามารถแก ้

ไขข้อผิดพลาดได้ 

- สอนทักษะการ 

ดูแลทางเดินหายใจ 

ให้แก่บุคลากรทาง 

การแพทย์ได ้

- สามารถพัฒนา 

pain 

management 

protocols ได้ 



๕๙ 

 

Before training 
 แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 3 
Post graduate 

- สามารถให้การ 

ระงบัปวดเฉพาะที่

โดยเลือกใช้เทคนิค

ที่เหมาะสม 

- บรรยายลกัษณะ 

และชนิดของ

บาดแผลได้อย่าง

ถูก 

ต้อง (เช่น 

abrasion, 

avulsion, 

laceration) 

- ทราบข้อบ่งช้ี 

ในการให้ยาฆ่าเช้ือ

และการให้วัคซีน

ปูองกันบาดทะยกั

ของบาดแผลที่ 

เหมาะสมตาม

หลักการใช้ยาอย่าง 

สมเหตุผล  

(rational drug 

use) 

- สามารถเจาะ 

กลาง ในผูปุ้วยที่ม ี

ต าแหน่งทาง 

กายวิภาคชัดเจน 

และมีความเสี่ยงใน 

การเกิดภาวะแทรก 

ซ้อนต่ าและปานกลาง  

- ประเมินทางเดิน 

หายใจและทราบข้อ 

บ่งช้ีและข้อห้ามของ 

ยาที่ใช้ใน rapid 

sequence 

intubation รวมทั้งให้

การดูแล 

ผู้ปุวยหลังใส่ท่อช่วย

หายใจได ้

- บอกข้อบ่งช้ี ข้อห้าม

ของการท า vascular 

access วิธีต่างๆได้

และสามารถวางแผน

ดูแลได้อย่างเหมาะสม

หากเกิด 

intubation ได้ 

ภายใต้การ 

ควบคุมของผู้ม ี

ประสบการณ์ 

-สามารถเลือก 

ใช้เครื่องช่วยหายใจได้

เหมาะสมกับผู้ปุวย 

- สามารถท า 

หัตถการให้ยาระงับ 

ความรู้สึกเฉพาะส่วน

และการท าใหผู้้ปุวย 

สงบได้อย่างเหมาะสม 

ตั้งแต่ข้ันตอนการ 

ประเมินผู้ปุวยเพือ่ให้

ข้อมูลและขอความ 

ยินยอมจนถึงการ 

ติดตามอาการ ของ

ผู้ปุวยระหว่าง และ

หลงัท าหัตถการ 

- ท า central 

venous catheter ได้

ใน ผู้ปุวยที่มีความ 

- สามารถท า 

ultrasound guided 

เพื่อช่วยในการท า 

หัตถการได ้



๖๐ 

 

Before training 
 แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 3 
Post graduate 

เลือดได้ ทั้งจาก 

เส้นเลือดด าส่วน 

ปลายและเส้น 

เลือดแดง 

- ทราบข้อบ่งช้ี 

ในการท า 

emergency 

ultrasound 

ภาวะแทรกซ้อน 

- ท า central 

venous catheter 

ตามข้อบ่งช้ีส าหรบั

ผู้ปุวยที่มีต าแหน่งทาง 

กายวิภาคชัดเจนและ

มีความเสี่ยงในการ 

เกิดภาวะแทรกซ้อน

ต่ าและปานกลาง  

- ท า intraosseous 

access ได ้

- ผ่านการอบรม 

emergency U/S  

workshop 

ซับซ้อนมากขึ้น เช่น 

ระบุต าแหน่งทางกาย

วิภาคได้ยากและ 

ปุวยสูงอายุ ผู้ปุวยที่มี

โรคร่วมมาก 

- สามารถท า Goal-

directed focus 

ultrasound ได้และ

แปลผลที่ได้ 

จากการท าได้อย่าง

ถูกต้อง 

 

  



๖๑ 

 

MK 1 ความรู้และทกัษะเวชกรรม (medical knowledge and skill) มีความรู้วิทยาศาสตรก์าร แพทย์พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกบัเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เช่น หลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของ ร่างกายและจิตใจ ความรู้ทาง
คลินิกเกี่ยวกบัโรคและภาวะฉุกเฉินทกุสาขาวิชา อาการ อาการแสดง พยาธิสรรีวิทยาของการเกิดโรค ยาที่ใช้รักษา 
เป็นต้น 

Before training 
 แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 2 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 3 
Post graduate 

เข้าใจพยาธิสรีร 

วิทยา วิทยาศาสตร์ 

พื้นฐาน 

-เข้าใจพยาธิสรรีวิทยา 

และวิทยาศาสตรพ์ื้น 

ฐาน ประยุกต์ใช้ 

ความรู้ในการวินิจฉัย 

รักษา โรคหรือภาวะ 

ฉุกเฉินที่พบได้บ่อย ได้

ดี 

-มีความรู้ทาง คลินิก

เกี่ยวกับโรค อาการ 

แนวทางการ รักษา

ผู้ปุวยฉุกเฉินที่พบได้

บ่อย หรอืไม่ ซับซ้อน

ได้ดี 

 

-เข้าใจพยาธิสรรีวิทยา 

และวิทยาศาสตร์ 

พื้นฐาน ประยุกต์ใช้

ความรู้ในการวินิจฉัย 

รักษา โรคหรือภาวะ

ฉุกเฉินที่พบได้ไม่บ่อย 

หรือมีภาวะซับซอ้น 

ได้ดี 

-มีความรู้ทาง คลินิก

เกี่ยวกับโรค อาการ 

แนวทางการ รักษา

ผู้ปุวยฉุกเฉินที่มีภาวะ

ซับซ้อนไดเ้ป็น อย่างด ี

-เข้าใจพยาธิสรรีวิทยา 

และวิทยาศาสตร์ 

พื้นฐาน ประยุกต์ ใช้

ความรู้ในการ วินิจฉัย 

รักษา โรคหรือภาวะ

ฉุกเฉิน และรบีด่วนได้

เป็น อย่างด ี

-มีความรู้ทาง คลินิก

เกี่ยวกับโรค อาการ 

แนวทาง การรักษา

ผู้ปุวยฉุกเฉินที่มีภาวะ

ซับซ้อนได้ และ 

สามารถถ่ายทอดให้

บุคลากรอย่างได้ 

อย่างถูกต้อง 

 

 

  



๖๒ 

 

MK2 ความเช่ียวชาญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด เช่น ความรู้ด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติ การล าเลียง พิษวิทยา 
ความรู้ด้านโรคและภาวะทีเ่กิดจากสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

Before training 
 แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 2 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 3 
Post graduate 

 -เข้าใจหลกัการ พยาธิ

สรรีวิทยา และความรู้

พื้นฐาน เกี่ยวกับ

พิษวิทยา ความรู้ด้าน

โรคและ ภาวะที่เกิด

จากสิง่แวดล้อม ทีพ่บ

บ่อย 

-เข้าใจหลกัการ ของ

การเคลื่อนย้าย ผู้ปุวย

ในลักษณะ ต่างๆ 

 

-เข้าใจหลกัการ พยาธิ

สรรีวิทยา และความรู้

พื้นฐาน เกี่ยวกับ

พิษวิทยา ความรู้ด้าน

โรค และภาวะที่เกิด

จากสิง่แวดล้อม 

รวมทั้ง หลักการรักษา

ที่พบ บ่อยได้ไมบ่่อย 

แต่เป็นอันตรายถึง 

ชีวิต 

-มีความรู้และ เข้าใจ

พื้นฐานเกี่ยวกับการ

ล าเลียง หลักการ เวช

ศาสตร์ภัยพิบัติ 

เบื้องต้น 

-สามารถล าเลียง 

ผู้ปุวยทางบกได้อย่าง 

เหมาะสม 

-มีความรู้ความเข้าใจ 

ในการอ านวยการ

การแพทย์ฉุกเฉินนอก

โรงพยาบาล ทัง้ใน 

ภาวะปกติ และภาวะ 

ที่มีภัยพิบัต ิ

-เข้าใจหลกัการ ของ

การเตรียมตัว ล าเลียง

ผู้ปุวยในกรณีต่างๆ 

เช่น การล าเลียงทาง

น้ า ทางอากาศ ทราบ

ผลกระทบ แทรกซ้อน

ที่อาจ เกิดข้ึน 

  

 

 

  



๖๓ 

 

ICS ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal skills and communication) มีทักษะการสื่อสาร 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ผูร้่วมงาน ผู้ปุวยและญาติ) ได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงทักษะในการน าเสนอทาง
วิชาการต่างๆ และการถ่ายทอดความรู้ไปยงัผูอ้ื่น เป็นผู้น าทมีในการใหก้ารบรบิาลโดยมีผูปุ้วยเป็นจุดศูนย์กลาง 
Before 

training 

 แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 2 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 3 

Post 

graduate 

 -มีทักษะที่ดีใน การ

อธิบายข้อมูลกับ ผูปุ้วย

และญาติ ทั้งในด้าน

การใช้เวลาและ

รูปแบบการ สื่อสาร 

และแสดง ให้เห็นการ

ค านึงถึง ประโยชน์ของ

ผู้ปุวย เป็นที่ตั้ง 

- สร้างความมีส่วน 

ร่วมของผู้ปุวยและ 

ญาติ ในการตัดสินใจ 

แผนการรักษาโรค หรือ

ภาวะที่พบบ่อย 

- น าเสนอข้อมูลผู้ปุวย 

และอภิปรายปัญหาได้

อย่างมีเหตุผล 

-มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

ท างานกับผูร้่วมงาน 

ทุกระดบัอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

-ขอค าปรึกษา จาก

- สร้างความมี ส่วนร่วมของ

ผู้ปุวย และญาติ ในการตัด 

สินใจแผนการรักษา โรค

หรือภาวะที่พบไม่บอ่ย 

ซับซ้อน หรือยงัไม่มีข้อมูล

ทางการแพทย์เพียงพอ 

- น าเสนอข้อมูลผู้ปุวย และ

อภิปรายปญัหา หรือสรปุ

ข้อมูลทา งวิชาการได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

-ส่งต่อข้อมลู อย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้กับผู้ให้

และผูร้ับ ค าปรึกษา หรอืผู้ที่ 

ต้องรบัหน้าที่ดูแล ผู้ปุวยต่อ

จากตนเอง ทั้งในและนอก 

โรงพยาบาล 

- แสดงท่าทีที่ เหมาะสมต่อ

ผู้ที่เห็น ต่างตระหนัก ใน

ประสบการณ์ของแพทย์ที่

อาวุโสกว่า ค านึงถึงข้ันตอน

การก ากบัดูแลและระบบ

-บริหารจัดการ การสื่อสาร

กับผูปุ้วย และญาติได้

เหมาะสม ทัง้ในด้านความ

ครบ ถ้วน ค านึงถึงบริบท 

การรกัษาและการ ใช้

ทรัพยากรสุขภาพ และ

ความเห็นต่าง 

-เป็นผู้น าทมีใน การรักษา

ผู้ปุวยใน ห้องฉุกเฉินได้อย่าง 

เหมาะสม 

- ถ่ายทอดความรู้ และ

ทักษะให้แก่ แพทย์ 

นักศึกษา แพทย์ และ

บุคลากร ทางการแพทย ์

- ข้อมูลย้อนกลบั แก่ผูร้่วม 

งานอย่าง เหมาะสม 

รายงาน ความคลาดเคลือ่น

ในการปฏิบัตงิานของทมี

ตามระบบ 

-บริหารจัดการ ความเห็นที่

หลาก หลาย รวมถึงความ 

 



๖๔ 

 

ผู้อื่นอย่างเหมาะ สม 

และถูกกาลเทศะ 

การปฏิบัตงิาน ขัดแย้งทั้งทางตรง และ

ทางอ้อม ได้อย่างเหมาะสม 

 

 
PBLI การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ และการพฒันาตนเอง (practice-based learning and improvement) 
สามารถปรบัตัว และพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ในด้านระบบงานในแผนกฉุกเฉิน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การดูแลผู้ปุวย การท าวิจัย การจดบันทกึข้อมลูทางการแพทย์ เป็นต้น PBLI 

Before training 
 แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 2 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 3 
Post graduate 

 -เข้ากิจกรรมวิชา การ

สม่ าเสมอตาม เงื่อนไข

การปฏิบัติ งาน 

โดยตรงต่อเวลา และ

แสดงมารยาทที่ดีของ

ผู้เข้าประชุม 

- สร้างความมี ส่วน

ร่วมของผู้ปุวย และ

ญาติ ในการตัด สินใจ

แผนการรักษา โรค

หรือภาวะที่พบ บ่อย 

- น าข้อมูลจาก แหลง่

ต่างๆมา ประยุกต์ใช้

ในการดู แลให้

เหมาะสมกับ สภาพ

ผู้ปุวยในความ ดูแล 

-ค้นหาข้อมูลใน ระบบ

- ทักษะที่ดีในการ 

น าเสนอข้อมูลทาง 

การแพทย์ต่อที่ 

ประชุม 

-เข้าร่วมและมี 

บทบาทในกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพ 

-วิเคราะห์วิจารณ์ 

งานวิจัยทางคลินิกใน

แง่การออกแบบ การ

ด าเนินงาน และการ

วิเคราะหท์างสถิต ิ

-แสวงหาข้อมลู 

ย้อนกลบัจากเพื่อน 

ร่วมงานพร้อม

ค าแนะน าอย่าง

สม่ าเสมอ 

-แสดงความมีส่วน ร่วมใน

กิจกรรมวิชา การโดยการ

ออกความเห็น ตั้งค าถาม 

หรือพยายามรวบรวมและ

สรปุประเด็นเป็นระยะๆ 

-น าข้อมูลย้อน กลบัที่

ได้มาวิเคราะห์ วิจารณ์

เพื่อประเมิน ตนเอง แล้ว

วางแผน พัฒนาจากข้อมูล

ย้อนกลบัที่พจิารณาโดย 

ถ่องแท้แล้ว 

- ด าเนินการทบทวน 

คุณภาพการดูแลรักษา

ผู้ปุวยในความรับผิด ชอบ

โดยใช้เกณฑ์ มาตรฐาน

เฉพาะโรค และหลักฐาน

เชิงประจกัษ์อื่น 

- จัดท านโยบาย 

ทางคลินิกหรอื

แนวเวชปฏิบัติ

ของ หน่วยงาน 



๖๕ 

 

เวชสารสนเทศจาก

แหล่งที่เหมาะสม เพือ่

ใช้ตอบค าถามทาง

คลินิกที่น ามาใช้ 

ประกอบการตัดสินใจ

ในเวชปฏิบัต ิ

 

- วิเคราะห์วิจารณ์ แนว

เวชปฏิบัติในแง่ การ

ประเมินหลักฐาน ความ

ล าเอียงของค า แนะน าที่

ให้ และความคุ้มค่าใน 

การน าไปใช้งานจริง 

 

PF ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) มีความเมตตา กรุณา เคารพผู้อื่น รวมถึงยึดมั่นในหลักการทางเวชจริย
ศาสตร์ มีความรบัผิดชอบตอ่ผูปุ้วย สังคม วิชาชีพ และต่อตนเอง 

Before training 
 แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 2 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 3 
Post graduate 

-รู้หลกัจริยธรรม 

การแพทย์ สทิธิ

ผู้ปุวย มี

ประสบการณ์ใน 

การดูแลผู้ปุวย 

-ตระหนักและ 

ด าเนินการเพื่อหลีก 

เลี่ยงผลประโยชน์ทบั

ซ้อน โดยเฉพาะ 

ความสัมพันธ์กับ 

บริษัทเวชภัณฑ์ 

- ปฏิบัติต่อผู้ปุวย 

อย่างเท่าเทียมกันโดย 

ไม่ค านึงถึงอายุ เพศ 

ระดับการศึกษา สิทธ์ิ

การรกัษา เศรษฐานะ 

ศาสนา ความเช่ือเชิง

สุขภาพ หรือเช้ือชาติ 

-รักษาความลับ ของ

- สามารถตัดสินใจ ได้

อย่างเหมาะสม ในการ

ปฏิบัติตาม ที่กฎหมาย

บัญญัตบินพื้นฐานของ

เวชจริย ศาสตร์ และ

การร้อง ขอตามสทิธิ

ของ ผู้ปุวยหรือญาติ 

-พัฒนาตนเอง โดยใช้

ข้อมูลจาก การ

วิเคราะห์ วิพากษ์ 

รายงานวิชาการ 

(Critical appraisal) 

และสามารถน าผลที่ 

ได้จากเวชปฏิบัติอิง 

-สามารถประยุกต์ ใช้

วิธีการต่างๆเพือ่ พัฒนา

ประสิทธิภาพ การ

ท างาน (applies 

performance 

improvement 

methodologies) 

-แสดงออกถึงการ ท า

เวชปฏิบัติอิงหลัก ฐาน 

และการค้นหา ข้อมูล

ข่าวสารทางการแพทย์

ได้อย่างเช่ียว ชาญ 

(mastery) 

- สามารถประเมิน 

-สามารถถ่ายทอด 

วิธีการท าเวช

ปฏิบัติอิงหลกัฐาน

และวิธีการค้นหา

ข้อมูลข่าวสาร

ทางการ แพทย์

อย่างเชียว ชาญ

ให้กับผู้อื่นได ้
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ผู้ปุวยโดยเคร่ง ครัด 

-เข้าใจ นับถือ ให้

เกียรติ เคารพสทิธิ 

และรบัฟังความเห็น 

ของผู้ปุวย/ญาติ 

- ให้การดูแลผูปุ้วย ได้

เหมาะสมตามองค์

ความรู้ของเวชปฏิบัติ

อิงหลักฐาน 

 

หลักฐาน มา

ประยุกต์ใช้ 

- รักษาความน่า 

เช่ือถือแก่ผูปุ้วย สังคม 

โดยการรกัษา 

มาตรฐานการดูแล 

รักษาผูปุ้วยให้ดีทีสุ่ด 

 

วิเคราะหส์ถานการณ์ 

และปูองกันความ เสี่ยง

ที่จะเกิดความ เสียหาย

ด้านจริยธรรมการแพทย ์

- สามารถเสนอ 

ทางเลือกที่เหมาะสม 

ให้กับผู้ปุวยและญาติ มี

วิธีการสื่อสารกบั ญาติ

อย่างเหมาะสม ในเรือ่ง

ที่ซับซ้อนและ

ละเอียดอ่อน 

 

SBP การปฏิบัตบินฐานแหง่ระบบ (systems-based practice) มีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผูปุ้วย และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกบัระบบบริบาล สาธารณสุขของประเทศ 
Before 

training 

 แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 1 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 2 

แพทย์ประจ าบ้าน 

ปีท่ี 3 
Post graduate 

-ใช้ Electronic 

health 

record (EHR) 

เพื่อสัง่การ

ตรวจ ทางห้อง

ปฏิบัติ การ, สั่ง

ยา, บันทึกเวช

ระเบียน และ

บันทึกการรบั

ค าปรึกษา ตาม

บริบทของ 

-เข้าใจระบบและ ปฏิบัติ

ตามขั้นตอน การเบกิจ่าย

ตามสิทธ์ิ การรักษาต่างๆ 

-ตระหนักถึงโอกาส ที่จะ

เกิดความเสี่ยง ความ

ผิดพลาดในการ ใช้

เทคโนโลยีได้อย่าง 

เหมาะสม 

- ตระหนักในข้อ จ ากัด

การเข้าถึง ทรัพยากร

- เข้าใจและประยุกต์ 

ใช้การวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าในการดูแล       

รักษาผูปุ้วย 

-น ากระบวนการ เพื่อ

ความปลอดภัย ของ

ผู้ปุวยมาใช้ 

(ตัวอย่างเช่น 

Checklists, SBAR = 

Situation-

-มีส่วนร่วมใน กิจกรรม

คุณภาพของหน่วยงาน 

เช่น Morbidity and 

mortality 

conference, QA, HA 

เป็นต้น เพื่อให้มีการ

พัฒนาไปร่วมกันทั้งใน

ด้านการรักษาและความ

ปลอด ภัยของผู้ปุวย 

-สามารถให้ข้อมูล 

-พัฒนากระบวน 

การทั้งภายในและ 

ภายนอก

หน่วยงาน เพื่อ

แก้ไขปัญหาที่ 

เกิดข้ึน ให้

สอดคล้อง กับ

ยุทธศาสตร์การ

บริบาลสุขภาพ      

ระดับประเทศ 
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หน่วยงานที่

เหมาะสม 

สุขภาพของผูปุ้วยในความ

ดูแล 

-สามารถบันทึกเวช 

ระเบียนได้อย่างถูก ต้อง 

ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิด

ความ สับสน เข้าใจผิด 

รวมทั้งปูองกันการ 

ผิดพลาด 

 

 

Background-

Assessment-

Recommendation)  

- มีการน าทรัพยากร 

บุคคล และเทคโนโลยี 

ที่มีอยู่ในระบบมาใช้ 

อย่างเหมาะสม เพื่อให้

เกิดความ ปลอดภัยแก่

ผู้ปุวย และพฒันา

ความรู้ทางการแพทย ์

- สามารถ 

ประสานงาน เพือ่ใช้ 

ทรัพยากรนอก

หน่วยงาน ในการดูแล

ผู้ปุวยอย่างเหมาะสม 

สะท้อนกลบัในฐานะ

ของ lead team ถึง 

การปฏิบัตงิานหรือ 

คุณภาพที่ได้ท าไป เช่น 

CPR code debriefing  

- สามารถเฝูาระวัง ถึง

สถานการณ์ผิด ปกติที่

อาจน าไปสู่ medical 

error ได้ 

-สามารถ ประสานงาน 

เพื่อใช้ ทรัพยากรนอก

หน่วยงาน ในการดูแล

ผู้ปุวยที่มี ความซบัซ้อน 

อย่างเหมาะสม 
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Entrustable Performance Activities (EPA) 
คือ กิจกรรมทีผู่จ้ะประกอบอาชีพเป็นแพทย์ฉุกเฉินทุกคนตอ้งท าได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ มีความ

ปลอดภัยต่อผู้ปุวย 
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้ก าหนด EPA ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านทุกคน ต้องแสดงใหเ้ห็นว่า

สามารถท าได้ด้วยตนเองในระหว่างการฝกึอบรมดังนี้ 
 EPA 1 การดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน 
 EPA 2  การน าเสนองานทางวิชาการ และการพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ปุวย 
 EPA 3  การบันทึกเวชระเบียน 
 EPA 4 ทักษะการท าหัตถการต่างๆ ซึง่ประเมินโดยการท า direct observation of procedural skill 

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

 EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 
Patient care 

PC 1 Emergency management and stabilization     
PC 2 History taking, physical examination, 

investigation, diagnosis, and management the patient     

PC 3 observe and reassessment and disposition     
PC 4 multitasking     
PC 5 emergency procedure     

Medical knowledge 1 (Basic & clinical knowledge)     
Medical knowledge 2 (subspecial topics)     
Interpersonal skills and communication     
Practice-based learning and improvement     
Professionalism     
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System-based practice     
ความรุนแรงของผู้ป่วย      

❑ 1-Resuscitative   ❑ 2-Emergent  ❑ 3-Urgent ❑ 4 Semi-urgent  ❑ 5 Non-urgent 

EPA1: กระบวนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน            วันท่ี......................................... 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน........................................................................   ช้ันปีที่   ❑1     ❑2 ❑3 

เป้าหมายการประเมิน    ในผู้ป่วยรุนแรงระดับ 1-2     

ข้ันที่ 1 ก่อนสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินระดบั 3 ข้ึนไปอย่างน้อย 12 ครั้ง  

ข้ันที่ 2 ก่อนสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินระดบั 4 ข้ึนไปอย่างน้อย 12 ครั้ง 

ข้ันที่ 3 ก่อนสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินระดบั 5 อย่างน้อย 6 ครั้ง 

ค าชี้แจง การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็น ข้อมลูในการพัฒนาหลกัสูตร

การจัดฝึกอบรม จึงขอความร่วมมืออาจารยท์ุกท่านแสดงความเห็น ตามความเป็นจริง โดยเลือกให้คะแนนในช่องที่

ใกล้เคียงความเป็นจรงิมากทีสุ่ด  

หัวข้อการประเมิน ไม่ผ่าน พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

สามารถประเมินความรุนแรงของผูปุ้วยฉุกเฉินได้ 

อย่างถูกต้อง  
    

สามารถให้การรักษาผูปุ้วยฉุกเฉินหลายรายพรอ้ม 

กันอย่างเหมาะสม                               

 N/A 

    

ซักประวัติผูปุ้วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ

สถานการณ์ และได้ข้อมลูเพียงพอ 
    

ตรวจร่างกายผูปุ้วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

กับสถานการณ์ เช่ือถือได้ 
    

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม โดย

ค านึงถึงความจ าเป็น และความคุ้มค่า 
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หัวข้อการประเมิน ไม่ผ่าน พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 

รวมทั้งทราบข้อจ ากัดของการแปลผล  
    

สั่งการรกัษาอย่างถูกต้อง เป็นล าดับข้ันตอน 

เหมาะสมกับความรบีด่วน ความจ าเป็น และความ

คุ้มค่า 

    

การเลือกท าหัตถการกับผู้ปุวยฉุกเฉินเหมาะสม    

 N/A  
    

มีการประเมินผู้ปุวยฉุกเฉินเป็นระยะๆ อย่าง

เหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการรักษาตาม

การเปลี่ยน แปลงที่เกิดข้ึน 

    

สามารถสื่อสารกบัผูร้่วมงานทุกระดับช้ันได้อย่างดี 

รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ใหก้ับนักศึกษาแพทย์ 

หรือบุคลากรอื่นได้อย่างเหมาะสม 

    

สามารถสื่อสารหรือให้ข้อมลูทีส่ าคัญรวมทั้งการ แจ้ง

ข่าวร้าย หรือการให้ค าแนะน าต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม  

    

มีการวางแผนการจ าหน่ายผู้ปุวยฉุกเฉินที่ถูกต้อง 

เหมาะสม 
    

มีการส่งเวร หรอืรบัเวรอย่างมปีระสิทธิภาพ รับ-ส่ง

ข้อมูลทีส่ าคัญได้ครบถ้วน มีการวางแนวทางการดูแล

รักษาต่อที่ชัดเจน  

    

มีความรับผิดชอบ ตรงตอ่เวลา แต่งกายเหมาะสม     

สามารถน าความรู้ มาประยกุต์ใช้กับการดูแล รกัษา

ผู้ปุวยได้เป็นอย่างด ี
    

เข้าใจระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา 

ผู้ปุวยเป็นอย่างดี เช่นเรื่องสิทธิการรกัษา ระบบ
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หัวข้อการประเมิน ไม่ผ่าน พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

ความเสี่ยง การใช้ทรัพยากร อย่างเหมาะสมเป็นต้น 

 
ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม  

•  ❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถอนญุาตใหล้งมือปฏิบัติได้ (ใหส้ังเกตการณ์เท่านั้น) 

•  ❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

•  ❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย ์

•  ❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

•  ❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง และควบคุมผูท้ี่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
 

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

ข้อควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EPA2: ทักษะการน าเสนอ และการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
วันที่................................................... 

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน......................................................................... ช้ันปีที่   1     2     3   
ท าการประเมิน โดย 

เมื่อสิ้นสุด 12 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 2 ครั้ง 
เมื่อสิ้นสุด 24 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 2 ครั้ง 
เมื่อสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างนอ้ยระดบั 5 : 2 ครั้ง 

ค าชี้แจง 
การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านน้ีมีจุดมุง่หมายเพื่อใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาหลักสูตร

การจัดฝึกอบรม จึงขอความร่วมมืออาจารยท์ุกท่านแสดงความเห็น ตามความเป็นจริง โดยเลือกให้คะแนนในช่องที่
ใกล้เคียงความเป็นจรงิมากทีสุ่ด    
     

หัวข้อการประเมิน ไม่ผ่าน พอใช้  ดี   ดีเยี่ยม  

ความน่าสนใจของเรื่องที่น าเสนอ        NA     

สามารถรวบรวมข้อมูลของผูปุ้วย/หลักฐานทาง
วิชาการได้ครบถ้วนและเหมาะสม  

    

มีทักษะในการสบืค้นข้อมูล จากแหล่งวิชาการ          

สามารถท า critical appraisal จากแหล่งข้อมูลได้
ถูกต้องเหมาะสม 

    

ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา         

ความสามารถในการสรุปประเด็น       

ทักษะการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางปูอง 
กันปัญหา /การน าไปใช้ตามบริบท  

    

การวิเคราะห์ปญัหา โดยยึดหลักการเวชจริย
ศาสตร์ การยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง  NA 
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หัวข้อการประเมิน ไม่ผ่าน พอใช้  ดี   ดีเยี่ยม  

มีทักษะการสือ่สารและการน าเสนอข้อมูล 
เหมาะสม เข้าใจได้ง่าย  

    

ใช้เวลาในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม          

ใช้สื่อในการน าเสนอเหมาะสม     

ทักษะทางสังคม ความตรงต่อเวลา      

 
EPA 3 การบันทึกเวชระเบียน และเอกสารทางการแพทยต์่างๆ  

เมื่อสิ้นสุด 12 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 : 5 ครั้ง 

เมื่อสิ้นสุด 24 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 : 5 ครั้ง 

เมื่อสิ้นสุด 36 เดือนต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 5 : 2 ครั้ง  

 
 
 
 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม 
Level 1 = ต้องปรับปรุงการเขียนเวชระเบียนท้ังในแง่ความถูกต้องและความครบถ้วน ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 

50 
Level 2  =ต้องปรับปรุงการเขียนเวชระเบียนท้ังในแง่ความถูกต้องหรือความครบถ้วน 
ในบางประเด็น 

ได้คะแนนร้อยละ 50--59 

Level 3  =สามารถบันทึกข้อมูลถูกต้องแต่ยังขาดรายละเอียดท่ีส าคัญในบางประเด็น ได้คะแนนร้อยละ 60--69 
Level 4   =บันทึกข้อมูลถูกต้องแต่ยังขาดรายละเอียดเลก็น้อย ได้คะแนนร้อยละ 70--79 
Level 5  =สามารถบันทึกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนท้ังในแง่ของการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย และการแปลผลการตรวจเพ่ิมเติมทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการรักษาและให้
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย 

ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 
80 



๗๔ 

 

แบบบันทึกคะแนนการบันทึกเวชระเบียน 

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน …………………………………………… 
ผู้ประเมิน ……………………………….................................. 

 
NA 0 1 2 3 4 

ประวัติความเจ็บปุวย   
  
  

ไม่มีการ 
บันทึก 

  

บันทึกเฉพาะอาการส าคัญ 
  

บันทึกเฉพาะอาการส าคัญ 
และระยะเวลาที่เป็น 

บันทึกเฉพาะอาการส าคัญ 
ระยะเวลา 

ที่เป็น และประวัติปัจจุบัน 

บันทึกอาการส าคัญ ประวัติ
ปัจจุบัน และประวัติส าคัญอื่นๆ 

รวมทั้งแพ้ยา 

การตรวจร่างกาย   
  ไม่มีการ 

บันทึก 
  

บันทึกเฉพาะระบบ 
ตามอาการส าคัญ 

บันทึกการตรวจบางระบบ 
  

บันทึกการตรวจทุกระบบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกการตรวจทุกระบบที่
เกี่ยวข้องอย่างละเอียด   

การประเมิน vital signs    
ไม่มีการ 
บันทึก 

  มีการบันทึก แต่ไม่ครบถ้วน   บันทึก vital sign ครบถ้วน 

คัดแยกระดับความ 
ฉุกเฉิน  

  
ไม่มีการ 
บันทึก 

  บันทึกไม่ถูกต้อง   บันทึกถูกต้อง 

การสง่ตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการ  

ไม่จ าเป็น 
ไม่มีการ 
บันทึก 

ละเลยสิง่ทีม่ีความจ าเป็น/ 
ท าเกินความจ าเป็น 

และมผีลกระทบต่อผู้ปุวย 

ท าตามความจ าเป็น แต่ 
บางอย่างไมเ่หมาะสม/ 

ไม่ครบถ้วน แต่ไม่กระทบต่อ
ผู้ปุวย 

ครบถ้วน 
ครบถ้วนพร้อมอธิบายเหตุผล ใน

การสง่ตรวจ 

การวินิจฉัย/วินิจจัยแยก 
โรค   

  
  

ไม่มีการ 
บันทึก 

  
  

บันทึกวินิจฉัย และวินจิฉัย 
แยกโรคไม่สมบรูณ์ 

  
  

บันทึกครบวินิจฉัย และวินิจฉัย
แยกโรค 



๗๕ 

 

อย่างสมบูรณ์ 

การแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ  

ไม่มีการ 
ตรวจ 

ไม่มีการ 
บันทึก 

บันทึกผลการตรวจผิดคน 
หรือบันทึกผลที่ไมส่ าคัญ 

บันทึกเฉพาะผลตรวจ 
ที่ส าคัญ 

  

บันทึกผลการตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการครบถ้วน 

มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัต ิ
การครบถ้วน พร้อมแปล 

การรกัษา และการให้
ค าแนะน า ผู้ปุวยและ
ญาติ  

  
  

ไม่มีการ 
บันทึก 

มีบันทึกผลการรักษาแต ่
รายละเอียดน้อย 

มีบันทึกการรักษา  
แต่ขาดบางส่วน 

มีบันทึกการรักษาครบถ้วน 
มีการบันทึกการรกัษาครบถ้วน

พร้อมค าแนะน า 

การบันทึกติดตามผู้ปุวย 
ระหว่างสังเกตอาการ  

  
  

ไม่มีการ 
บันทึก 

มีการบันทึกข้อมูลการ 
ติดตามเฉพาะสญัญาณชีพ 

มีบันทึกข้อมูลการติดตาม 
อาการบ้าง 

มีบันทึกการด าเนินโรค  
พร้อมการรักษา 

มีบันทึกการด าเนินโรคพร้อม 
การรกัษาโดยละเอียดเป็นระยะ

ที่เหมาะสม 



๗๖ 

 

ชื่อผู้ป่วย.................... HN ………วันท่ีประเมิน ………………… 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม =       ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน....................................................(ลายเซ็นต์) 

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

 NA 0 1 2 3 4 

การสรุปก่อนจ าหน่าย 
ผู้ปุวย  

  
  

ไม่มีบันทึก   มีบันทึกแต่ไม่ครบถ้วน 
  
  

มีการบันทึกลักษณะผูปุ้วยก่อน 
disposition 

มีการบันทึกวินิจฉัย และ
แผนการรักษา 

การปรึกษาแพทย์ต่าง 
แผนก ไม่จ าเป็น 

ไม่มีการ 
บันทึก 

  
มีบันทึกแต่ขาด
รายละเอียด 

  มีบันทึกครบถ้วน 

ข้อมูลมีความถูกต้อง 
เช่ือถือได ้

  เช่ือถือได้น้อย   เช่ือถือได้บ้าง   ถูกต้องและเช่ือถือทั้งหมด 

               บันทึกอ่านเข้าใจง่าย 
  
  

ลายมืออ่าน
ยากไม่เป็น 
ระเบียบ 

ลายมืออ่านออกค่อนข้างยาก 
ไม่เป็นระเบียบ 

ลายมืออ่านออกบ้าง 
รูปแบบเป็นระเบียบ 

ลายมืออ่านออกเป็นส่วนมาก 
รูปแบบการบันทกึเป็น 

ระเบียบ 

ลายมืออ่านออกง่าย รปูแบบการ
บันทึกเป็นระเบียบ  

การบันทึกข้อมลูทีส่อด 
คล้องกบัตัวช้ีวัดของ 
หน่วยงาน เช่น septic 
shock fast track หรือ 
STEMI เป็นต้น 

ไม่จ าเป็น 
ไม่มีการ 
บันทึก 

บันทึกน้อยมาก ขาดข้อมูลบางส่วนทีส่ าคัญ 

ขาดข้อมูลบางส่วน แต่มี
รายละเอียดทีส่ าคัญ 

ครบถ้วน 
  

บันทึกครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม
ที่หน่วยงาน 

ก าหนด 



๗๗ 

 

Direct observation of emergency procedural skill assessment 

DOPs 1 Rapid Sequence Intubation     วันท่ี ____________________________  

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน........................................................................     ชั้นปีท่ี    1   2    3 

Difficulty level of case   easy  intermediate            difficult 

หัวข้อการประเมิน ไม่ผ่าน พอใช้ ดี ดีเยี่ยม N/A 

เข้าใจข้อบง่ช้ี และข้อจ ากัดในการท า RSI ของผู้ปุวย      

ให้ข้อมูลกับญาติ/ผู้ปุวย ได้อย่างเหมาะสม      

เลือกใช้ชนิด/ขนาดของอุปกรณ์ในการใส ่advanced 
airway เหมาะสม 

     

เลือกใช้ยา ได้อย่างมีเหตผุล และเหมาะสม      

มีการเตรียมตัวผู้ปุวย อุปกรณ์และทีมงานอย่าง
เหมาะสม  

     

ควบคุม หรือด าเนินการสอดท่อตามขั้นตอน ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

     

ให้การดูแลหลังใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง      

สามารถแก้ไข หรือปูองกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม 

     

มีการสื่อสารที่ดี กบัผูร้่วมงานระหว่างการท าหัตถการ      

ความสามารถในการท าหัตถการโดยรวม (overall 
performance) * 

     

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



๗๘ 

 

ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม 

•  ❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถอนญุาตใหล้งมือปฏิบัติได้ (ใหส้ังเกตการณ์เท่านั้น) 

•  ❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

•  ❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย ์

•  ❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

•  ❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง และควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

เกณฑ์การประเมินส าหรับ Rapid sequence intubation (RSI) โดย 

ข้ันที่ 1 ก่อนสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3:  1 ครั้ง 

ข้ันที่ 2 ก่อนสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3: 3 ครั้ง ระดบั 4 :  1 ครั้ง 

ข้ันที่ 3 ก่อนสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4: 3 ครั้ง ระดบั 5 :  1 ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๗๙ 

 

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

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน........................................................................     ชั้นปีท่ี    1   2    3 

Difficulty level of case   easy  intermediate            difficult 

หัวข้อการประเมิน ไม่ผ่าน พอใช้ ดี ดีเยี่ยม N/A 

เข้าใจข้อบง่ช้ี และข้อจ ากัดในการท า CVC ของผูปุ้วย      

ให้ข้อมูลกับญาติ/ผู้ปุวย ได้อย่างเหมาะสม      

เลือกใช้ชนิด/ขนาดของอุปกรณ์ในการใส่ CVC 
เหมาะสม 

     

เลือกใช้ยาระงบัความรูส้ึก ได้อย่างมีเหตผุล และ
เหมาะสม 

     

มีการเตรียมตัวผู้ปุวย อุปกรณ์และทีมงานอย่าง
เหมาะสม  

     

ด าเนินการใส่ CVC ได้โดยมีข้ันตอนที่ถูกต้อง      

ให้การดูแลหลังใส่ CVC ได้อย่างถูกต้อง      

สามารถแก้ไข หรือปูองกันภาวะแทรกซ้อนได้ อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

     

มีการสื่อสารที่ดี กบัผูร้่วมงานระหว่างการท าหัตถการ      

ความสามารถในการท าหัตถการโดยรวม (overall 
performance) * 

1 2 3 4 5 

 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน 

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



๘๐ 

 

ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม 

•  ❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถอนญุาตใหล้งมือปฏิบัติได้ (ใหส้ังเกตการณ์เท่านั้น) 

•  ❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

•  ❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย ์

•  ❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

•  ❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง และควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

เกณฑ์การประเมินส าหรับ Central venous catheter (CVC) โดย 

ข้ันที่ 1 ก่อนสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 :  2 ครั้ง 

ข้ันที่ 2 ก่อนสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 :  2 ครั้ง 

ข้ันที่ 3 ก่อนสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 5 : 2 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๘๑ 

 

Direct observation of emergency procedural skill assessment 

DOPs 3 Point of care ultrasonography               วันท่ี ____________________________  

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน........................................................................     ชั้นปีท่ี    1   2    3 

Difficulty level of case   easy  intermediate  difficult 

หัวข้อการประเมิน ไม่ผ่าน พอใช้ ดี ดีเยี่ยม N/A 

เข้าใจข้อบง่ช้ี และข้อจ ากัดในการท า U/S ของผู้ปุวย      

เลือกการตรวจทีเ่หมาะสมกับผูปุ้วย      

ให้ข้อมูลกับญาติ/ผู้ปุวย ได้อย่างเหมาะสม ก่อน และ
หลงัการท าหัตถการ 

     

เลือกชนิดของ probe ได้อย่างเหมาะสม      

สามารถแสดงภาพรงัสีได้ชัดเจน เหมาะสมกับผู้ปุวย      

แปลผลภาพรังสีได้ถูกต้อง เข้าใจข้อจ ากัด       

ใช้ ultrasound ในการท าหัตถการได้อย่างถูกต้อง      

สามารถแก้ไข หรือปูองกันภาวะแทรกซ้อนได้ อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม (ในกรณีท าหัตถการ) 

     

สามารถสอนนักศึกษาแพทย์ หรือบุคลากรอื่นได ้      

ความสามารถในการท าหัตถการโดยรวม (overall 
performance) * 

1 2 3 4 5 

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

 
 
 
ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม 

•  ❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถอนญุาตใหล้งมือปฏิบัติได้ (ใหส้ังเกตการณ์เท่านั้น) 
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•  ❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

•  ❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย ์

•  ❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

•  ❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง และควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

เกณฑ์การประเมินส าหรับ Point of care ultrasound (POCUS) โดย 

ข้ันที่ 1 ก่อนสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 :  5 ครั้ง 

ข้ันที่ 2 ก่อนสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 :  4 ครั้ง 

ข้ันที่ 3 ก่อนสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 5 :  3 ครั้ง 
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Direct observation of emergency procedural skill assessment 

DOPs 4 CPR leader      วันท่ี ____________________________  

ชื่อแพทย์ประจ าบ้าน..................................................................ชั้นปีท่ี    1   2    3 

Case   adult   pediatric   neonate 

หัวข้อการประเมิน ไม่ผ่าน พอใช้ ดี ดีเยี่ยม N/A 

สามารถเข้าใจ DNR ตัดสินใจ CPR ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์  

     

มีวิธีในการหาข้อมลูจากญาติ ได้อย่างเหมาะสม      

มีการแบง่งานให้กับผู้ร่วมทีมอย่างเหมาะสม      

ปฏิบัติตาม algorithm ได้อย่างถูกต้อง      

มีระบบการสือ่สารที่ดีในระหว่างการปฏิบัตงิาน       

มีการค านึงถึงประสทิธิภาพในการกดหน้าอก      

มีการหาสาเหตุ และพยายามแก้ไขอย่างเป็นระบบ      

มีการสั่งยาที่ถูกตอ้ง สมเหตุผล       

มีการสื่อสารกบัญาติ ระหว่าง/หลังการท า CPR สิ้นสุด
ลงอย่างเหมาะสม 

     

มีความเป็นผู้น าทีม ที่ชัดเจน กล้าตัดสินใจ      

ความสามารถในการท าหัตถการโดยรวม (overall 
performance) * 

1 2 3 4 5 

 
 
            ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน   

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

•  ❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถอนญุาตใหล้งมือปฏิบัติได้ (ใหส้ังเกตการณ์เท่านั้น) 

•  ❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

•  ❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย ์

•  ❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

•  ❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานไดเ้อง และควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 

 

เกณฑ์การประเมินส าหรับ CPR leader โดย 

ข้ันที่ 1 ก่อนสิ้นสุด 12 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 3 :  2 ครั้ง 

ข้ันที่ 2 ก่อนสิ้นสุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 4 :  2 ครั้ง 

ข้ันที่ 3 ก่อนสิ้นสุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 5 :  1 ครั้ง 
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ภาคผนวก ๒ 
กิจกรรมวิชาการส าหรบัแพทยป์ระจ าบ้าน 

๑. Topic review (หัวข้อวิชาการ)  

จัดข้ึนในพฤหัสบดีของทกุเดือน เป็นกจิกรรมทบทวนบทเรียนจากหนงัสอืมาตรฐาน (Tintinnalli’s 

Emergency Medicine และ Rosen’s Emergency Medicine) จัดท าโดยแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ ๑,๒ และ

ควบคุมก ากับดูแลโดยแพทย์ประจ าบ้านช้ันปทีี่ ๓ และมีอาจารย์ร่วมดูแลก ากับ มเีนื้อหาไม่เกิน ๔๕ นาทีต่อ เรื่อง 

ตรงเนือ้หาครอบคลมุหัวข้อทัง้หมดใน ๓ ปีการศึกษา โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้  

หัวข้อ topic  

   Clinical approach 1: general approach in medical patient, alteration of 
consciousness, confusion, dizziness and vertigo  

- Clinical approach 2: fever and weakness, headache and diplopia, abdominal pain, 
pelvic pain  

- Emergency in cardiovascular disease, approach to chest pain  

- Emergency in pulmonary disease, dyspnea and cyanosis  

- Emergency in gastro-intestinal system  

- Emergency in endocrine  

- Emergency in skin disease  

- Emergency in eye and ENT  

- Environmental emergencies  

- Emergency in immunology  
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- Emergency in hematology   

- Emergency in infectious disease  

- Emergency in psychology  

- Emergency in neurology  

- Obstetric/Gynecologic emergencies  

- Emergency in renal system 

 ๒. Interesting case 

  เป็นการน าเสนอกรณีศึกษาผู้ปุวยที่น่าสนใจและทบทวนเนือ้หาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาของ 
ผู้ปุวยน้ันจะโดยแพทยป์ระจ าบ้านช้ันปทีี่ ๑ และ ๒ โดยปรึกษาอาจารยผ์ู้ควบคุมล่วงหน้าอย่างนอ้ย ๑ เดือน โดย 
ก าหนดให้น าเสนอ ๑ ครั้งต่อเดือน โดยเป็นตัวอย่างผู้ปุวยและอภิปราย ๔๕ นาที และน าเสนอความรูป้ระกอบ 
หลงัอภิปรายไมเ่กิน ๑๐ นาที (slide ความรู้ประกอบไม่เกิน ๒๐ slide)  

๓. Morbidity and mortality 

 conference กิจกรรมการทบทวนกรณีผูปุ้วยที่เกิดความผิดพลาดหรือเสียชีวิตจากการรกัษา น าเสนอโดย 
ละเอียด หัวหน้าแพทยป์ระจ าบ้านประจ าเดอืน มีหน้าทีม่อบหมายหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ MM conference 
ประจ าเดือน ผู้รบัผิดชอบรวบรวมข้อมลูผูปุ้วย revisit ภายใน 48 ชม., missed diagnosis/treatment, delay 
diagnosis/ treatment, และ IHCA จนถึงวันที่ 20 ของทุกเดือน ส่งข้อมูลให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบภายในวันพุธ 
สัปดาหก์่อนน าเสนอ ทัง้นี้ควรปรึกษาและสอบถามข้อมลูจากแพทย์ประจ าบ้านเจ้าของไข้ เพื่อเตรียมข้อมูลให้
พร้อมต่อการอภิปราย โดยใช้เวลาในการท ากจิกกรมนี้ ๑๒๐ นาทีต่อครั้ง  

๔. Journal club  

  เป็นการท า critical appraisal ๑ เรื่อง โดยแพทยป์ระจ าบ้านช้ันปีที่ ๒,๓ เป็นผู้รบัผิดชอบการจัด 
กิจกรรม โดยการเตรียม Journal ที่สนใจเพื่อน าเสนอ และท าการวิจารณ์วารสารหลังจากน าเสนอ  
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๕. Trauma/Simulation and Procedure  

  สลบัไปทุกเดือน รวมหัวข้อละ ๔ครัง้ ต่อปี  

๕.๑ Procedure  

อ้างอิงตามหนังสือมาตรฐาน Robert&Hedges Clinical procedure in emergency medicine   

๕.๒ Trauma 

 แพทย์ประจ าบ้านทีร่ับผิดชอบในแตล่ะเดือนทบทวนเนื้อหาการดูแลผู้ปุวยที่ได้รบับาดเจบ็ตามระบบ 
advanced traumatic life support และน าตัวอย่างผูปุ้วยที่มีประเด็นในการดูแลรักษามาอภิปราย และหา 
ประเด็นทีส่ามารถพฒันาในการดูแลผูปุ้วย  

-    Initial assessment and management  
- Airway and ventilator management  

- Shock  

- Thoracic trauma  
- Abdominal and pelvic trauma  
- Head trauma  

- Spine and spinal cord trauma  

- Musculoskeletal trauma  

- Thermal injuries 

- Pediatric trauma  

- Geriatric trauma  

- Trauma in pregnancy  

๕.๓ Simulation and Procedure  

ให้ท า review procedure มาครั้งละ ๓-๔ procedure โดยให้สรุปสิ่งทีส่ าคัญมาน าเสนอไม่เกิน                 

๑๐-๑๕ นาทีต่อเรื่อง โดยเลอืกเรื่องจากรายการดงันี้  
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- Local and regional anesthesia  

- Procedural sedation  

- Pericardiocentesis  

- Lumbar puncture  

- Arthrocentesis  

- Arterial line placement  

- Central venous line placement  

- Intraosseous cannulation  

- Umbilical catheter  

- Ultrasound in emergency care  

- Control epistaxis  

- Peritonsilar abscess management  

- Tooth replacement  

- Suprapubic cystostomy  

- Testicular detorsion  

- Physical restraint  

- Sexual assault examination  

- Orthopedic procedure  

- Normal and abnormal delivery  
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- Peripheral blood smear analysis  

- Microbiology  

๖. CPR Review  

  เป็นการทบทวนรายงานการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างเป็นระบบทกุรายรวมถงึการระบสุาเหตุของการเสียชีวิต 
อย่างถูกต้องรวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข  

๗. EMS conference and topic on EMS  

  แพทย์ประจ าบ้านที่รบัผิดชอบหัวข้อในแต่ละเดือน ทบทวนรายละเอียดผู้ปุวย การประเมินและ การให้
การรกัษาผู้ปุวยนอกโรงพยาบาลของเดือนก่อนหน้า และวิเคราะห์ประเด็นในการรักษาและ การควบคุมคุณภาพ 
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน แพทย์ประจ าบ้านทีร่ับผิดชอบส่งข้อมลูใหอ้าจารย์ที่ปรึกษา ก่อนการน าเสนอ และเมื่อ
น าเสนอแพทย์ประจ าบ้านทุกคนร่วมอภิปรายประเด็นต่างๆ  

EMS system, medical oversight  

- EMS personal special responsibility  

- Ground and air transportation and interfacility transfer  

- EMS procedure : lifting, moving and patient extrication  

- EMS procedure : Personal protective equipment  

- Mass casualty incidence and disaster  

- Simulation on MCI : table top exercise  

- Weapon of mass destruction  

- Hazardous material management  

- Injury prevention and ethical  

  



๙๐ 

 

 ๘. การบรรยาย Lecture  

 หัวข้อการบรรยาย  

Basic sciences 

o Basic science in toxicology  

o Basic respiratory 

o Basic hemodynamic 

o Pathophysiology of shock  

- Airway management  

- Ventilation ๑-๒  

- Circulation ๑-๒  

- Basic mechanical ventilation  

- Ventilator waveforms, ventilator alarms and asynchrony  

- Setting mechanical ventilation in specific disease  

- Shock: basic physiology, approach and management  

- Organ support for emergency medicine  

- Triage in emergency medicine  

Patient safety  

ระบาดวิทยา 

o Introduction to clinical epidemiology  
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o Research question development 

o Systematic medical searching and medical database  

o Study designs 

o Proposal development 

o Sample size estimation 

o Data management/coding/CRFs development 

o Introduction to STATA analysis 

o Basic data analysis 

o Advance data analysis 

o DATA report  

Comprehensive board review  

o Neurologic emergency  

o Musculoskeletal emergency  

o Pediatric emergency  

o Ob-Gyn emergency  

o Endocrine emergency  

o Resuscitation  

o Toxicologic emergency 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o Environmental emergency  

o Infectious emergency  

o Trauma  

o Psychiatric emergency 

 o Epidemiology  

o Emergency medial service  

๙. Interdepartment conference ดังนี ้

๙.๑ จัดร่วมกบัหน่วยนิติเวช ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียนกลุม่งาน เวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน โดยแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผูน้ าเสนอ  

๙.๒ จัดร่วมกบัหน่วยศัลยศาสตร์ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๒ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์

แพทย์ช้ัน ๕ โดยแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์ประจ าบ้าน ศัลยกรรมเป็นผู้น าเสนอ 

๙.๓ จัดร่วมกบัหน่วยอายรุกรรมระบบประสาท ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.               

ณ ห้องประชุมคุณธรรม โดยแพทย์ประจ าบ้านอายุรกรรมเปน็ผู้น าเสนอ 

Template การน าเสนอ Topic review  

ช่ือเรื่อง 

-    Introduction and epidemiology  

- ความรู้พื้นฐานทาง basic science ที่เกี่ยวข้อง  

- Pathophysiology   

- Clinical features 

- Diagnosis 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- Treatment 

- Complication 

- Special considerations/special population  

- Disposition and follow up  

Template Morbidity and mortality conference  

น าข้อมูลผูปุ้วยมาวิเคราะหป์ัญหา 

- ปัญหากระบวนการรักษาของแพทย์  

- ปัญหากระบวนการรักษาของพยาบาลและการให้บริการ  

- ปัญหาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

- ปัญหาการบันทึกข้อมูลของแพทย์ 

วิเคราะหห์าแนวทางการปูองกันร่วมกัน  

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

Template CPR review  
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ภาคผนวก ๓ 
หัวข้อการสอน 

๑. Topic review (หัวข้อวิชาการ)  

   Clinical approach 1: general approach in medical patient, alteration of 
consciousness, confusion, dizziness and vertigo  

    Clinical approach 2: fever and weakness, headache and diplopia, abdominal 
pain, pelvic pain  

- Emergency in cardiovascular disease, approach to chest pain  

- Emergency in pulmonary disease, dyspnea and cyanosis  

- Emergency in gastro-intestinal system  

- Emergency in endocrine  

- Emergency in skin disease  

- Emergency in eye and ENT  

- Environmental emergencies  

- Emergency in immunology  

- Emergency in hematology  

- Emergency in infectious disease  

- Emergency in psychology  

- Emergency in neurology  

- Obstetric/Gynecologic emergencies  
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- Emergency in renal system  

 ๒. Trauma   

- Initial assessment and management   

- Airway and ventilator management   

- Shock   

- Thoracic trauma   

- Abdominal and pelvic trauma   

- Head trauma   

- Spine and spinal cord trauma   

- Musculoskeletal trauma   

- Thermal injuries   

- Pediatric trauma   

- Geriatric trauma   

- Trauma in pregnancy   

๓. Simulation and Procedure  

-  Local and regional anesthesia   

- Procedural sedation   

- Pericardiocentesis  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- Lumbar puncture   

- Arthrocentesis   

- Arterial line placement   

- Central venous line placement   

- Intraosseous cannulation   

- Umbilical catheter   

- Ultrasound in emergency care   

- Control epistaxis   

- Peritonsilar abscess management   

- Tooth replacement   

- Suprapubic cystostomy   

- Testicular detorsion   

- Physical restraint   

- Sexual assault examination   

- Orthopedic procedure   

- Normal and abnormal delivery   

- Peripheral blood smear analysis   

- Microbiology  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 ๔. Toxicology   

- General principle and management of toxicologic emergencies   

- Toxic alcohol and inorganic toxin   

- Poisonous plants and herbal use   

- Hazmat  

  ๕. topic on EMS   

- EMS system, medical oversight   

- EMS personal special responsibility   

- Ground and air transportation and interfacility transfer   

- EMS procedure : lifting, moving and patient extrication   

- EMS procedure : Personal protective equipment   

- Mass casualty incidence and disaster   

- Simulation on MCI : table top exercise   

- Weapon of mass destruction   

- Hazardous material management   

- Injury prevention and ethical  
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 ๖. การบรรยาย Lecture   

 Basic sciences  

i.  Basic science in toxicology  

ii. Basic respiratory   

iii. Basic hemodynamic   

iv. Pathophysiology of shock   

- Airway management   

- Ventilation ๑-๒   

- Circulation ๑-๒   

- Basic mechanical ventilation   

- Ventilator waveforms, ventilator alarms and asynchrony   

- Setting mechanical ventilation in specific disease   

- Shock: basic physiology, approach and management   

- Organ support for emergency medicine   

- Triage in emergency medicine   

- Patient safety   

- ระบาดวิทยา  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o Introduction to clinical epidemiology  
o Research question development  
o Systematic medical searching and medical database   

o Study designs  

o Proposal development   

o Sample size estimation   

o Data management/coding/CRFs development      

o Introduction to STATA analysis  

O Basic data analysis   

o Advance data analysis   
o DATA report  
o Comprehensive board review  

o Neurologic emergency           
o Musculoskeletal emergency       

o Pediatric emergency       
o Ob-Gyn emergency        
o Endocrine emergency       
o Resuscitation       

o Toxicologic emergency       
o Environmental emergency       
o Infectious emergency      

o Trauma         

o Psychiatric emergency        

o Epidemiology        
o Emergency medial service 

  



๑๐๑ 

 

ภาคผนวก ๔ 
การท าวิจัย 

ขั้นตอนการท างานวิจัยเพ่ือวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ  

การท างานวิจัย แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัยต้นแบบ (original research project) โดยเป็นผู้วิจัย

หลัก หรือ ผู้นิพนธ์หลักอย่างนอ้ย ๑ ฉบับ ซึ่งอาจเป็นการศึกษาวิจัยทางเวชกรรมการ ศึกษาวิจัยทางวิทยาการ 

ระบาดการศึกษาวิจัยเชิงระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉินหรือ การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการระบบการ แพทย์

ฉุกเฉินทั้งนีง้านวิจัย ดังกล่าวต้องประกอบด้วย หัวข้อหลัก ได้แก่  

๑. การทบทวนวรรณกรรม  

๒. จุดประสงค์ของการวิจัย  

๓. วิธีการวิจัย 

๔. ผลการวิจัย  

๕. การวิจารณ์ผลการวิจัย 

๖.บทคัดย่อรวมทั้งน าเสนอผลงานดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษรให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

พิจารณา  

ขอบเขตความรับผิดชอบ  

เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน

ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๖๑ และ ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ์เป็น องค์ประกอบ หนึ่งของการ

ประเมินคุณสมบัติ  ผู้ทีจ่ะได้รบัวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบัน ฝึกอบรมจะต้องรบัผิดชอบการ

เตรียมความพร้อมให้กับ แพทย์ประจ าบ้านของสถาบัน ตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัยไปจนสิ้นสุดการ

ท างานวิจัย และจัดท ารายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าส่ง ราชวิทยาลัย ฯ ทั้งนี้สถาบันฝกึอบรมจะต้องรายงานช่ือ

งานวิจัย อาจารยท์ี่ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัยตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังราชวิทยาลัย ฯ เพื่อใหม้ี

การก ากบัดูแลอย่างทั่วถึง  



๑๐๒ 

 

คุณลักษณะของงานวิจัย  

๑. เป็นผลงานที่รเิริม่ใหม่ หรือเป็นงานวิจัย  ที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและ ต่างประเทศ แต่

น ามาดัดแปลง หรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน  

๒.แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ดูแลด าเนินงานวิจัยทุกคนควรผ่านการอบรมด้าน จริยธรรมการวิจัยใน

คนและ/หรือ good clinical practice (GCP)  

๓.งานวิจัยทุกเรือ่งต้องได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยฯของสถาบัน  

๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและ เหมาะสมกับ 

ค าถามวิจัย  

๕. สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ แต่ในบทคัดย่อต้องมี

ทั้งสองภาษา  

กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการฝึกอบรม)  

เดือนที ่   ประเภทกจิกรรม 
   ๖  จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
   ๙  จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
   ๑๒  สอบโครงร่างงานวิจัย 
   ๑๓ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลง่ทุน ทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ) 
   ๓๐  ส่งรายงานการวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

การรับรองวุฒบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  

การรบัรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษาวุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร์ ไม่มี “เทียบเท่าปริญญาเอก”  



๑๐๓ 

 

ภาคผนวกท่ี ๕ 
ขอบเขตความรู้ของวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ขอบเขตความรู้ของวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทัง้โรคและภาวะต่างๆ ของผูปุ้วย การสง่ตรวจและแปล ผล

การตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ  แบ่งตามระดบัความรู้ความช านาญเป็น 3 ระดับดังนี ้

ระดับท่ี 1 เชี่ยวชาญ (mastery) แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ความช านาญและทกัษะเวชกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
กับเรื่องดงักล่าวอย่างลกึซึ้ง เนือ่งจากอาจมีภาวะคุกคามต่อชีวิต (life threatening) สถานการณ์วิกฤติเวลา 
(time-critical situation) 

ระดับท่ี 2 ช านาญ (proficiency) แพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ความช านาญและทักษะเวชกรรมที่

เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เนื่องจากอาจมีภาวะฉุกเฉิน (emergency condition) ที่ต้องได้รับการ

รักษาอย่าง รวดเร็ว มิฉะนั้นอาจก่อใหเ้กิดอาการทีรุ่นแรงข้ึนหรือมีภาวะแทรกซ้อนตามมา ซึง่สง่ผลใหเ้สียชีวิต หรือ

พิการ หรือการเจ็บปุวยเรื้อรังในระยะยาว 

ระดับท่ี 3 คุ้นเคย (Familiarity) แพทย์ฉุกเฉินควรมีความรู้ความช านาญและทกัษะเวชกรรมทีเ่กี่ยวกบั

เรื่อง ดังกล่าวพอสมควร เนือ่งจากเป็นภาวะที่ไม่ฉุกเฉิน (lower acuity) สามารถรอรับการบ าบัดรักษาในวันท า

การ ปกติได้ โดยไม่ก่อใหเ้กิดอาการทีรุ่นแรงข้ึนหรือภาวะแทรกซ้อนตามมา 

 ๑. โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน 
 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
1. SIGNS, SYMPTOMS, AND PRESENTATIONS     

1.1 Abnormal Vital Sign Physiology     
1.1.1 Hypothermia R68.0 X   
1.1.2 Fever R50.9 X   
1.1.3 Bradycardia R00.1 X   
1.1.4 Tachycardia R00.0 X   
1.1.5 Apnea R06.8 X   
1.1.6 Tachypnea R06.0 X   
1.1.7 Hypoxia R09.0 X   



๑๐๔ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
1.1.8 Hypotension I95.9 X   
1.1.9 Hypertension I10 X   

1.2 Pain     
1.2.1 Pain (unspecified) R52.9 X   
1.2.2 Headache  R51 X   
1.2.3 Eye pain H57.1  X  
1.2.4 Chest pain R07.4 X   
1.2.5 Abdominal pain R10.49 X   
1.2.6 Pelvic pain R10.2 X   
1.2.7 Back pain M54.9 X   

1.3 General     
1.3.1 Altered mental status R40.9 X   
1.3.2 Anuria R34  X  
1.3.3 Anxiety F41.9   X 
1.3.4 Ascites R18  X  
1.3.5 Ataxia R27.0  X  
1.3.6 Auditory disturbances H93.3   X 
1.3.7 Bleeding R58 X   
1.3.8 Congestion/Rhinorrhea J34.8   X 
1.3.9 Constipation K59.0   X 
1.3.10 Cough R05  X  
1.3.11 Crying/Fussiness R45.8  X  
1.3.12 Cyanosis R23.0 X   
1.3.13 Dehydration E86 X   
1.3.14 Diarrhea A09.9  X  
1.3.15 Dysmenorrhea N94.6   X 
1.3.16 Dysphagia R13  X  



๑๐๕ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
1.3.17 Dysuria R30.0   X 
1.3.18 Edema R60.9  X  
1.3.19 Failure to thrive R62.8   X 
1.3.20 Fatigue/Malaise R53  X  
1.3.21 Feeding problems R63.3   X 
1.3.22 Hematemesis K92.0 X   
1.3.23 Hematuria R31  X  
1.3.24 Hemoptysis R04.2 X   
1.3.25 Hiccup R06.6   X 
1.3.26 Jaundice R17.9  X  
1.3.27 Joint swelling M25.4  X  
1.3.28 Lightheadedness/Dizziness R42  X  
1.3.29 Limp R26.8  X  
1.3.30 Lymphadenopathy R59.9   X 
1.3.31 Mechanical and indwelling devices, complications  T83.9 X   
1.3.32 Nausea/Vomiting R11  X  
1.3.33 Occupational exposure Y96  X  
1.3.34 Palpitations R00.2 X   
1.3.35 Paralysis G83.9 X   
1.3.36 Paresthesia/Dysesthesia R50.2  X  
1.3.37 Poisoning T65.9 X   
1.3.38 Pruritus L29.9  X  
1.3.39 Rash R21 X   
1.3.40 Rectal bleeding K62.5 X   
1.3.41 Seizure R56.8 X   
1.3.42 Shock R57.9 X   
1.3.43 Shortness of breath R06.0 X   



๑๐๖ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
1.3.44 Sore throat J02.9  X  
1.3.45 Stridor R06.1 X   
1.3.46 Syncope R55 X   
1.3.47 Tinnitus H93.1   X 
1.3.48 Tremor R25.1  X  
1.3.49 Urinary incontinence R32   X 
1.3.50 Urinary retention R33  X  
1.3.51 Vaginal bleeding N93.9 X   
1.3.52 Vaginal discharge N89.8   X 
1.3.53 Vertigo R42  X  
1.3.54 Visual disturbances H53.9 X   
1.3.55 Wheezing R06.2 X   

2. ABDOMINAL AND GASTROINTESTINAL DISORDERS     
2.1 Abdominal Wall     

2.1.1 Hernias K46.9  X  
2.2 Esophagus     

2.2.1 Infectious disorders     

2.2.1.1 Candida  
B37.8, 
K23.8 

 X  

2.2.1.2 Viral esophagitis K20, B97.-  X  
2.2.2 Inflammatory disorders     

2.2.2.1 Esophagitis K20  X  
2.2.2.2 Gastroesophageal reflux (GERD) K21   X 
2.2.2.3 Toxic effects of caustic       

2.2.2.3.1 Acid 
T28.5-
T28.7 

X   

2.2.2.3.2 Alkali T28.5- X   



๑๐๗ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
T28.7 

2.2.3 Motor abnormalities      
2.2.3.1 Spasms R25.2   X 

2.2.4 Structural disorders      
2.2.4.1 Boerhaave’s syndrome K22.3 X   
2.2.4.2 Diverticulitis K22.5  X  
2.2.4.3 Foreign body T81.1  X  
2.2.4.4 Hernias K44.-  X  
2.2.4.5 Mallory-Weiss syndrome K22.6 X   
2.2.4.6 Stricture and stenosis K22.2  X  
2.2.4.7 Tracheoesophageal fistula J86.0 X   

2.2.4.8 Variceal bleeding 
I98.3*, 
I85.0 

X   

2.2.5 Tumors D37.7  X  
2.3 Liver     

2.3.1 Cirrhosis K74.6  X  
2.3.1.1 Alcoholic K70.3  X  
2.3.1.2 Biliary obstructive K74.4  X  
2.3.1.3 Drug-induced K71.7  X  

2.3.2 Hepatorenal failure K76.7 X   
2.3.3 Infectious disorders   X  

2.3.3.1 Abscess K75.0  X  
2.3.3.2 Hepatitis     

2.3.3.2.1 Acute with coma 

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

X   



๑๐๘ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

2.3.3.2.2 Acute without coma 

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

 X  

2.3.3.2.3 Chronic B18.-   X 
2.3.4 Tumors     

2.3.4.1 with complications 
C22.- 
K66.1 

X   

2.3.4.2 without complications C22.-   X 
2.4 Gall Bladder and Biliary Tract     

2.4.1 Cholangitis K83.0 X   
2.4.2 Cholecystitis K81.0  X  
2.4.3 Cholelithiasis/Choledocholithiasis K80.-  X  
2.4.4 Tumors D37.6  X  

2.5 Pancreas     
2.5.1 Pancreatitis     

2.5.1.1 Acute K85.- X   

2.5.1.2 Chronic 
K86.0, 
K86.1 

 X  

2.5.2 Tumors C25.-  X  
2.6 Peritoneum     

2.6.1 Spontaneous bacterial peritonitis K65.00 X   
2.7 Stomach     

2.7.1 Infectious disorders A08.4   X 
2.7.2 Inflammatory disorders     

2.7.2.1 Gastritis K29.-  X  



๑๐๙ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
2.7.3 Peptic ulcer disease     

2.7.3.1 Hemorrhage 
K25.0, 
K25.4 

X   

2.7.3.2 Perforation 
K25.1, 
K25.5 

X   

2.7.4 Structural disorders     
2.7.4.1 Congenital hypertrophic pyloric stenosis Q40.0  X  
2.7.4.2 Foreign body T18.2  X  

2.7.5 Tumors C16.-  X  
2.8 Small Bowel     

2.8.1 Infectious disorders A09.0  X  
2.8.2 Inflammatory disorders     

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

2.8.3.1 Obstruction 
K56.5, 
K56.6 

X   

2.8.3.2 Paralytic ileus K56.0  X  
2.8.4 Structural disorders     

2.8.4.1 Aortoenteric fistula I77.2 X   
2.8.4.2 Congenital anomalies Q41.-  X  
2.8.4.3 Intestinal malabsorption K90.-   X 
2.8.4.4 Meckel's diverticulum K57.1   X 

2.8.5 Tumors D37.2   X 
2.8.6 Vascular insufficiency K55.- X   

2.9 Large Bowel     
2.9.1 Infectious disorders     

2.9.1.1 Antibiotic-associated A04.7  X  



๑๑๐ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
2.9.1.2 Bacterial A04.9  X  

2.9.1.3 Parasitic 
A06.-, 
A07.- 

 X  

2.9.1.4 Viral A08.-  X  
2.9.2 Inflammatory disorders     

2.9.2.1 Appendicitis     

2.9.2.1.1 Ruptured 
K35.2, 
K35.3 

X   

2.9.2.1.2 without rupture K35.8  X  
2.9.2.2 Necrotizing enterocolitis (NEC) K52.9 X   
2.9.2.3 Radiation colitis K52.0  X  
2.9.2.4 Ulcerative colitis K51.0  X  

2.9.3 Motor abnormalities     
2.9.3.1 Hirschsprung’s disease Q43.1  X  
2.9.3.2 Irritable bowel K58.-   X 
2.9.3.3 Obstruction K56.6 X   

2.9.4 Structural disorders     
2.9.4.1 Congenital anomalies   X  

2.9.4.2 Diverticula 
K57.2, 
K57.3 

 X  

2.9.4.3 Intussusception K56.1  X  
2.9.4.4 Volvulus K56.2  X  

2.9.5 Tumors D37.4  X  
2.10 Rectum and Anus     

2.10.1 Infectious disorders     
2.10.1.1 Perianal/Anal abscess K61.0  X  
2.10.1.2 Perirectal abscess K61.1  X  



๑๑๑ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
2.10.1.3 Pilonidal cyst and abscess L05.0  X  

2.10.2 Inflammatory disorders     
2.10.2.1 Proctitis K62.8   X 

2.10.3 Structural disorders     
2.10.3.1 Anal fissure K60.0   X 
2.10.3.2 Anal fistula K60.5  X  
2.10.3.3 Congenital anomalies Q43.6   X 
2.10.3.4 Foreign body T18.5  X  
2.10.3.5 Hemorrhoids     

2.10.3.5.1 With complications 
I84.0 -1, 

I84.3-I84.4 
 X  

2.10.3.5.2 Without complication I84.2, I84.5   X 
2.10.3.6 Rectal prolapsed K62.3  X  

2.10.4 Tumors D37.5  X  
2.11 Spleen     

2.11.1 Asplenism D73.0  X  
2.11.2 Splenomegaly R16.1   X 
2.11.3 Vascular insufficiency/Infarction D73.5 X   

3. CARDIOVASCULAR DISORDERS     
3.1 Cardiopulmonary Arrest  X   

3.1.1 Sudden unexpected infant death (SUID) R95 X   
3.1.2 Pulseless electrical activity R94.3 X   

3.2 Congenital Abnormalities of the Cardiovascular 
System  

Q20.- ถึง 
Q28.- 

X   

3.3 Disorders of Circulation     
3.3.1 Arterial     

3.3.1.1 Aneurysm with complication I72.- X   
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3.3.1.2 Aortic dissection 

I71.0, 
I71.1, 
I71.3, 

I71.5, I71.8 

X   

3.3.1.3 Thromboembolism I74.- X   
3.3.2 Venous     

3.3.2.1 Thromboembolism  I80.- X   
3.4 Disturbances of Cardiac Rhythm     

3.4.1 Cardiac dysrhythmias  X   
3.5 Diseases of the Myocardium, Acquired     

3.5.1 Atheroscerotic heart disease I25.- X   
3.5.2 Cardiac failure I50.- X   
3.5.3 Cardiomyopathy I42.- X   
3.5.4 Coronary syndrome, acute I20.- X   
3.5.5 Myocardial infarction, acute I21.- X   
3.5.6 Myocarditis I40.- X   
3.5.7 Ventricular aneurysm I25.3 X   

3.6 Diseases of the Pericardium     
3.6.1 Cardiac tamponade  I31.9 X   
3.6.2 Pericarditis I30.-  X  

3.7 Endocarditis I38.- X   
3.8 Hypertension     

3.8.1 With acute complications 
I11.-, I12.-, 

I13.- 
X   

3.9 Tumors D15.1  X  
3.10 Valvular Disorders     

3.10.1 With acute complications I33.- X   
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3.10.2 without acute complication I05.-, I09.-  X  

4. CUTANEOUS DISORDERS     
4.1 Ulcerative Lesions     

4.1.1 Decubitus L89.-  X  
4.1.2 Venous stasis I83.0   X 

4.2 Dermatitis    X 
4.3 Infections     

4.3.1 Bacterial     
4.3.1.1 Abscess L02.-  X  
4.3.1.2 Cellulitis L03.-  X  
4.3.1.3 Erysipelas A46  X  
4.3.1.4 Impetigo L01.-   X 
4.3.1.5 Necrotizing infection L88 X   

4.3.2 Fungal    X 

4.3.3 Ectoparasites 
B85.-, B86-

, B87.-, 
B88.- 

  X 

4.3.4 Viral     
4.3.4.1 Aphthous ulcers K12.00   X 
4.3.4.2 Childhood exanthems  B09.-  X  
4.3.4.3 Herpes simplex  B00.-   X 
4.3.4.4 Herpes zoster  B02.-  X  
4.3.4.5 Human papillomavirus (HPV)  B97.7   X 
4.3.4.6 Molluscum contagiosum B08.1   X 

4.4 Maculopapular Lesions     
4.4.1 Erythema multiforme L51.-  X  
4.4.2 Erythema nodosum L52   X 
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4.4.3 Henoch-Schönlein purpura (HSP) D69.0  X  
4.4.4 Pityriasis rosea L42   X 
4.4.5 Purpura D69.-  X  
4.4.6 Urticaria L50.-  X  

4.5 Papular/Nodular Lesions    X 
4.6 Vesicular/Bullous Lesions     

4.6.1 Pemphigus L10.-   X 
4.6.2 Staphylococcal scalded skin syndrome L00 X   
4.6.3 Stevens-Johnson syndrome L51.1 X   
4.6.4 Toxic epidermal necrolysis L51.2 X   
4.6.5 Bullous pemphigoid  L12.0   X 

5. ENDOCRINE, METABOLIC, AND NUTRITIONAL DISORDERS     
5.1 Acid-base Disturbances     

5.1.1 Metabolic or respiratory     
5.1.1.1 Acidosis E87.2 X   
5.1.1.2 Alkalosis E87.3 X   

5.1.2 Mixed acid-base balance disorder E87.8 X   
5.2 Adrenal Disease     

5.2.1 Adrenal crisis E27.2 X   
5.2.2 Cushing’s syndrome E24.-   X 

5.3 Fluid and Electrolyte Disturbances     
5.3.1 Calcium metabolism E83.5 X   
5.3.2 Fluid overload/Volume depletion E87.7/E86 X   

5.3.3 Potassium metabolism  
E87.5/E87.

6 
X   

5.3.4 Sodium metabolism  
E87.0/E87.

1 
X   
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5.3.5 Magnesium metabolism E83.4  X  
5.3.6 Phosphorus metabolism E83.3  X  

5.4 Glucose Metabolism     

5.4.1 Diabetes mellitus with acute complications 
E10-E14.0-

.1 
X   

5.4.2 Hypoglycemia, non diabetes 
E15, 

E16.0-.2 
X   

5.5 Nutritional Disorders     
5.5.1 Vitamin deficiencies E50-E56.-   X 
5.5.2 Wernicke-Korsakoff syndrome E51.2  X  
5.5.3 Malabsorption E90.-   X 

5.6 Parathyroid Disease E20.-E21.-  X  
5.7 Pituitary Disorders     

5.7.1 Panhypopituitarism 
E23.0, 
E23.1, 
E89.3 

 X  

5.8 Thyroid Disorders     
5.8.1 Thyroid crisis E05.5 X   
5.8.2 Myxedema coma E03.5 X   
5.8.3 Thyroiditis E06.-  X  

5.9 Tumors of Endocrine Glands     
5.9.1 Adrenal     

5.9.1.1 Pheochromocytoma E27.5 X   
5.9.2 Pituitary apoplexy E23.6 X   
5.9.3 Thyroid E04.1   X 

6. ENVIRONMENTAL DISORDERS     
6.1 Bites and Envenomation      
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6.1.1 Arthropods   X  

6.1.2 Mammals 
W53-
W55.- 

 X  

6.1.3 Marine organisms  W56.- X   
6.1.4 Venomous snake bites T63.0 X   

6.2 Dysbarism     
6.2.1 Air embolism T79.0 X   
6.2.2 Barotrauma T70.0-.2 X   
6.2.3 Decompression syndrome T70.3 X   

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

6.4 High-altitude Illness     
6.4.1 Acute mountain sickness T70.2  X  
6.4.2 Barotrauma of ascent T70.2  X  
6.4.3 High-altitude cerebral edema T70.2  X  
6.4.4 High-altitude pulmonary edema T70.2  X  

6.5 Submersion Incidents  X   
6.5.1 Cold water immersion T75.1 X   

6.6 Temperature-related Illness     
6.6.1 Heat     

6.6.1.1 Heat exhaustion T67.3  X  
6.6.1.2 Heat stroke T67.0 X   

6.6.2 Cold     

6.6.2.1 Frostbite 
T33.-, 
T34.-, 
T35.- 

  X 

6.6.2.2 Hypothermia T68 X   
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6.7 Radiation Emergencies T66 X   
     
     

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

7.1.1 Foreign body T16  X  
7.1.2 Labyrinthitis H83.0   X 
7.1.3 Mastoiditis H70.-   X 
7.1.4 Meniere’s disease H81.0   X 
7.1.5 Otitis externa   X  

7.1.6 Otitis media 
H65.-H66.-

H67.- 
 X  

7.1.7 Perforated tympanic membrane  H72.-   X 
7.1.8 Perichondritis H61.0   X 

7.2 Eye     
7.2.1 External eye     

7.2.1.1 Blepharitis H01.0   X 
7.2.1.2 Burn confined to eye  T26.0 X   
7.2.1.3 Conjunctivitis H10.-   X 
7.2.1.4 Corneal abrasions  S05.0  X  
7.2.1.5 Dacryocystitis H04.3   X 
7.2.1.6 Foreign body T15.-  X  
7.2.1.7 Inflammation of the eyelids    X 

7.2.1.7.1 Chalazion H00.1   X 
7.2.1.7.2 Hordeolum H00.0   X 

7.2.1.8 Keratitis H16.-  X  
7.2.2 Anterior pole     
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7.2.2.1 Glaucoma H40.-H41.- X   
7.2.2.2 Hyphema  H21.0  X  
7.2.2.3 Iritis  H20.-   X 
7.2.2.4 Hypopyon H20.0  X  

7.2.3 Posterior pole     
7.2.3.1 Choroiditis/Chorioretinitis H30.-   X 
7.2.3.2 Optic neuritis H46  X  
7.2.3.3 Papilledema H47.1 X   
7.2.3.4 Retinal detachments and defects  H33.- X   
7.2.3.5 Retinal vascular occlusion H34.- X   

7.2.4 Orbit     
7.2.4.1 Cellulitis H05.0  X  
7.2.4.2 Purulent endophthalmitis H44.0  X  

7.3 Cerebral Venous Sinus Thrombosis I67.6 X   
7.4 Nose     

7.4.1 Epistaxis R04.0 X   
7.4.2 Foreign body T17.1  X  
7.4.3 Rhinitis J30.-   X 
7.4.4 Sinusitis J01.-   X 

7.5 Oropharynx/Throat     
7.5.1 Diseases of the oral soft tissue     

7.5.1.1 Ludwig's angina K12.2 X   
7.5.2 Diseases of the salivary glands     

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

7.5.3 Foreign body T17.2 X   
7.5.4 Gingival and periodontal disorders     
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7.5.4.1 Gingivostomatitis K05.1   X 

7.5.5 Larynx/Trachea     
7.5.5.1 Epiglottitis  J05.1 X   
7.5.5.2 Laryngitis J04.0   X 
7.5.5.3 Tracheitis J04.1  X  

7.5.6 Oral candidiasis  B37.0   X 

7.5.7 Dental abscess 
K04.6-
K04.7 

  X 

7.5.8 Peritonsillar abscess J36  X  
7.5.9 Pharyngitis/Tonsillitis J02.-, J03.-   X 
7.5.10 Retropharyngeal abscess J38.7 X   
7.5.11 Temporomandibular joint disorders K07.6  X  

7.6 Tumors D37.0   X 
8. HEMATOLOGIC DISORDERS     

8.1 Blood Transfusion     
8.1.1 Complications T80.- X   

8.2 Hemostatic Disorders     
8.2.1 Coagulation defects  X   

8.2.1.1 Acquired D68.4 X   

8.2.1.2 Hemophilias 
D66, D67,  
D68.0-2 

X   

8.2.2 Disseminated intravascular coagulation D65 X   
8.2.3 Platelet disorders  X   

8.3 Lymphomas 
C81.- ถึง ฉ

86.- 
 X  

8.4 Pancytopenia D61.- X   
8.5 Red Blood Cell Disorders     
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8.5.1 Anemias     

8.5.1.1 Aplastic D61.-  X  

8.5.1.2 Hemoglobinopathies 
D56.-ถึง 
D58.- 

 X  

8.5.1.3 Hemolytic D59.- X   
8.5.1.4 Hypochromic     

8.5.1.4.1 Iron deficiency D50.-   X 

8.5.1.5 Megaloblastic 
D51.-, 
D52.-, 
D53.1 

  X 

8.5.2 Polycythemia 
D45, 

D75.0, 
D75.1 

  X 

8.5.3 Methemoglobinemia  D74.- X   
8.6 White Blood Cell Disorders     

8.6.1 Leukemia with complication 
C90.1, 
C91.-, 
C95.- 

 X  

8.6.2 Multiple myeloma with complication C90.0  X  
8.6.3 Leukopenia with complication D70  X  

9. IMMUNE SYSTEM DISORDERS     
9.1 Collagen Vascular Disease     

9.1.1 Raynaud’s disease I73.0   X 
9.1.2 Reiter’s syndrome M02.3   X 

9.1.3 Rheumatoid arthritis  
M05.-, 
M06.- 

 X  

9.1.4 Scleroderma with acute complication M34.-  X  
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9.1.5 Systemic lupus erythematosus M32.-  X  
9.1.6 Vasculitis I77.6   X 

9.2 Hypersensitivity     
9.2.1 Allergic reaction T78.4 X   

9.2.2 Anaphylaxis 
T78.0, 
T78.2, 
T88.6 

X   

9.2.3 Angioedema T78.2 X   
9.2.4 Drug allergies T78.4 X   
     

9.3 Transplant-related Problems     
9.3.1 Immunosuppression Z94.-  X  
9.3.2 Rejection T86.- X   

9.4 Immune Complex Disorders     
9.4.1 Kawasaki syndrome M30.3  X  

9.4.2 Rheumatic fever 
I00 ถึง 
I02.- 

 X  

9.4.3 Sarcoidosis D86.-   X 
9.4.4 Post-streptococcal glomerulonephritis  N00.-B95.-  X  

10. SYSTEMIC INFECTIOUS DISORDERS     
10.1 Bacterial     

10.1.1 Bacterial food poisoning A05.9  X  
10.1.1.1 Botulism A05.1 X   

10.1.2 Chlamydia A74.9  X  
10.1.3 Gonococcus (disseminated) A54.-  X  
10.1.4 Meningococcus A39.- X   
10.1.5 Mycobacterium      
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10.1.5.1 Atypical mycobacteria A31.-   X 

10.1.5.2 Tuberculosis 
A15.-ถึง 
A18.- 

 X  

10.1.6 Gas gangrene  X   
10.1.7 Sepsis/Bacteremia     

10.1.7.1 Shock R75.2 X   
10.1.7.2 Toxic shock syndrome A48.3 X   

10.1.8 Spirochetes     
10.1.8.1 Leptospirosis A27.- X   

10.1.8.2 Syphilis 
A50.- ถึง 

A53.- 
  X 

10.1.9 Tetanus 
A33 ถึง 

A35 
X   

10.2 Biological Warfare Agents Y36.6  X  

10.3 Fungal Infections 
B35.-ถึง 

B49 
  X 

10.4 Protozoan/Parasites     

10.4.1 Malaria 
B50.-ถึง 

B54 
X   

10.4.2 Toxoplasmosis B58.-  X  
10.5 Tick-Borne A79.-  X  

           10.5.1   Rickettsia  X   
10.6 Viral     

10.6.1 Infectious mononucleosis B27.9  X  
10.6.2 Influenza/Parainfluenza J09-J11.-  X  
10.6.3 Dengue hemorrhagic fever A90 -A91.- X   
10.6.4 Herpes simplex  B00.-  X  
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10.6.5 Herpes zoster/Varicella  B02.-  X  

10.6.6 HIV/AIDS with complication 
B20.-ถึง 

B24 
X   

10.6.7 Rabies A82.- X   

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

U89 
X   

11. MUSCULOSKELETAL DISORDERS (NONTRAUMATIC)     
11.1 Bony Abnormalities     

11.1.1 Aseptic/Avascular necrosis M87.-   X 
11.1.2 Osteomyelitis M86.-  X  
11.1.3 Tumors D48.0   X 

11.2 Disorders of the Spine     

11.2.1 Disc disorders 
M45.-, 
M50.-, 
M51.- 

 X  

11.2.2 Inflammatory spondylopathies M48.-   X 
11.2.3 Low back pain     

11.2.3.1 Cauda equina syndrome G83.4 X   
11.2.3.2 Sacroiliitis M46.1   X 

11.2.3.3 Sprains/Strains 
T09.2, 
M54.5 

  X 

11.3 Joint Abnormalities     
11.3.1 Arthritis     

11.3.1.1 Septic M00.- X   

11.3.1.2 Crystal arthropathies 
M10.-ถึง 
M11.- 

 X  



๑๒๔ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
11.3.2 Congenital dislocation of the hip Q65.2   X 
11.3.3 Slipped capital femoral epiphysis M93.0   X 

11.4 Muscle Abnormalities     
11.4.1 Myositis M60.-   X 
11.4.2 Rhabdomyolysis M62.8 X   

11.5 Overuse Syndromes     
11.5.1 Peripheral nerve syndrome    X 

11.6 Soft Tissue Infections     
11.6.1 Felon L03.0  X  
11.6.2 Paronychia L03.0  X  
11.6.3 Synovitis/Tenosynovitis M65.-  X  

12. NERVOUS SYSTEM DISORDERS     
12.1 Cranial Nerve Disorders    X 

12.1.1 Idiopathic facial nerve paralysis (Bell’s palsy) G51.0   X 
12.1.2 Trigerminal neuralgia  G50.0   X 

12.2 Demyelinating Disorders  X   
12.2.1 Multiple sclerosis G35   X 
12.2.2 Guillain-Barre’ syndrome  X   

12.3 Hydrocephalus G91.-  X  
12.4 Infections/Inflammatory Disorders     

12.4.1 Encephalitis G04.- X   
12.4.2 Intracranial and intraspinal abscess G06.- X   
12.4.3 Meningitis  X   
12.4.4 Myelitis G04.3  X  
12.4.5 Neuritis M79.2   X 

12.5 Movement Disorders     
12.5.1 Dystonic reaction G24.-  X  
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12.5.2 Chorea/Choreiform 
G25.4, 
G25.5 

  X 

12.5.3 Tardive dyskinesia G24.0   X 
12.5.4 Parkinson disease   X  

12.6 Neuromuscular Disorders     
12.6.1 Myasthenia gravis G70.0 X   
12.6.2 Peripheral neuropathy G62.9, G63  X  

12.7 Other Conditions of the Brain     

12.7.1 Dementia  
F00.-ถึง 

F03 
  X 

12.7.2 Pseudotumor cerebri G93.2  X  
12.8 Seizure Disorders  X   

12.8.1 Febrile R56.0  X  
12.8.2 Status epilepticus G48.- X   
12.8.3 Epilepsy, focal or generalized G40.-  X  

12.9 Spinal Cord Compression G95.2 X   
12.10 Stroke     

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

12.10.2 Ischemic     
12.10.2.1 Embolic I63.1, I63.4 X   
12.10.2.2 Thrombotic I63.0, I63.3 X   

12.11 Transient Cerebral Ischemia G45.-  X  
12.12 Tumors D43.-  X  

13. OBSTETRICS AND GYNECOLOGY     
13.1 Female Genital Tract     
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13.1.1 Cervix     

13.1.1.1 Cervicitis and endocervicitis N72  X  
13.1.1.2 Tumors C53.-   X 

13.1.2 Infectious disorders     
13.1.2.1 Pelvic inflammatory disease, acute N73.-  X  

13.1.3 Ovary     
13.1.3.1 Cyst/Tumor with complication D39.1 X   

13.1.4 Uterus     
13.1.4.1 Dysfunctional bleeding N93.8   X 
13.1.4.2 Endometriosis N80.-   X 
13.1.4.3 Prolapse N81.2-4   X 
13.1.4.4 Tumors with complication    X  

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

13.1.5 Vagina and vulva     
13.1.5.1 Bartholin’s cyst with complication N75.0  X  
13.1.5.2 Foreign body T19.2  X  

13.1.5.3 Vaginitis/Vulvovaginitis 
N76.-, 
N77.- 

  X 

13.2 Complications of Pregnancy     
13.2.1 Abortion  X   

13.2.1.1 Spontaneous O03  X  
13.2.1.2 Criminal O05 X   

13.2.2 Ectopic pregnancy O00.- X   
13.2.3 Hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets 

(HELLP) syndrome 
O14.1 X   

13.2.4 Hemorrhage, antepartum     
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13.2.4.1 Abruptio placentae  O45.- X   
13.2.4.2 Placenta previa O44.- X   

13.2.5 Hyperemesis gravidarum 
O21.0, 
O21.1 

 X  

13.2.6 Gestational hypertension     
13.2.6.1 Eclampsia O51.- X   
13.2.6.2 Preeclampsia O14.- X   

13.2.7 Infections O98.-  X  
13.2.8 Rh isoimmunization O36.0  X  
13.2.9 First trimester bleeding O20.- X   
13.2.10 Gestational diabetes O24.-   X 

13.3 High-risk Pregnancy Z35.-   X 
13.4 Normal Labor and Delivery O80.-  X  
13.5 Complications of Labor     

13.5.1 Fetal distress O68.- X   
13.5.2 Premature labor (See ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการ

อ้างอิง) 
O60.-  X  

13.5.3 Premature rupture of membranes O42.-  X  
13.5.4 Rupture of uterus (See ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการ

อ้างอิง) 
O71.0-1 X   

13.6 Complications of Delivery     
13.6.1 Malposition of fetus O32.- X   
13.6.2 Nuchal cord O69.1 X   
13.6.3 Prolapse of cord O69.0 X   

13.7 Postpartum Complications     
13.7.1 Endometritis O85  X  
13.7.2 Hemorrhage O72.- X   
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13.7.3 Mastitis O91.-   X 
13.7.4 Pituitary infarction E23.6 X   

13.8 Contraception, post coital Z30.3  X  
14. PSYCHOBEHAVIORAL DISORDERS     

14.1 Addictive Behavior     
14.1.1 Alcohol dependence F10.2   X 
14.1.2 Drug dependence F19.2   X 
14.1.3 Substance abuse F55.8  X  

14.2 Mood Disorders and Thought Disorders     
14.2.1 Acute psychosis F23.- X   
14.2.2 Bipolar disorder F31.-   X 
14.2.3 Depression F32.-  X  

14.2.3.1 Suicidal risk R45.8 X   
14.2.4 Grief reaction F43.2   X 
14.2.5 Schizophrenia F20.-   X 

14.3 Factitious Disorders     
14.3.1 Drug-diversion behavior F68.8  X  
14.3.2 Munchausen syndrome/Munchausen by proxy F68.1   X 

14.4 Neurotic Disorders     
14.4.1 Anxiety F41.1   X 
14.4.2 Panic F41.0  X  
14.4.3 Phobic F40.-   X 
14.4.4 Post-traumatic stress F43.1   X 

14.5 Organic Psychoses     
14.5.1 Chronic organic psychotic conditions    X 

14.5.1.1 Alcoholic psychoses F10.5  X  
14.5.1.2 Drug psychoses F19.5  X  



๑๒๙ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
14.5.2 Delirium F05.-  X  

14.6 Patterns of Violence/Abuse/Neglect     

14.6.1 Interpersonal violence: Child, intimate partner, 
eldery 

R45.5, 
R45.6, 
Y07.- 

 X  

14.6.2 Homicidal Risk  X   
14.6.3 Sexual assault Y05.-  X  
14.6.4 Staff/Patient safety   X  

14.7 Psychosomatic Disorders    X 
15. RENAL AND UROGENITAL DISORDERS     

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

X   

15.2 Complications of Renal Dialysis 
T82.4, 
T82.5, 
T82.7 

X   

15.3 Glomerular Disorders     

15.3.1 Glomerulonephritis  

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

 X  

15.3.2 Nephrotic syndrome N04.-  X  
15.4 Infection     

15.4.1 Cystitis N30.-   X 
15.4.2 Pyelonephritis N10  X  

15.5 Male Genital Tract     
15.5.1 Genital lesions K48.9   X 
15.5.2 Hernias with complication K40.-  X  



๑๓๐ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
15.5.3 Inflammation/Infection     

15.5.3.1 Balanitis/Balanoposthitis N48.1   X 
15.5.3.2 Epididymitis/Orchitis N45.-  X  
15.5.3.3 Gangrene of the scrotum (Fournier's 

gangrene) 
N49.9 X   

15.5.3.4 Prostatitis N41.-   X 
15.5.4 Structural     

15.5.4.1 Paraphimosis/Phimosis N47  X  
15.5.4.2 Priapism N48.3  X  
15.5.4.3 Torsion N44  X  

15.5.5 Testicular masses N50.9   X 
15.6 Nephritis   X  

15.6.1 Hemolytic uremic syndrome D59.3  X  
15.7 Structural Disorders     

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

 X  

15.7.2 Obstructive uropathy N13.-  X  
15.7.3 Polycystic kidney disease Q61.1-3   X 

15.8 Tumors D41.0   X 
16. THORACIC-RESPIRATORY DISORDERS     

16.1 Acute Upper Airway Disorders     
16.1.1 Infections     

16.1.1.1 Croup J05.0  X  
16.1.2 Obstruction J98.8 X   
16.1.3 Tracheostomy/Complications J95.0 X   

16.2 Disorders of Pleura, Mediastinum, and Chest Wall     
16.2.1 Mediastinitis J98.6 X   



๑๓๑ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

16.2.2 Pleural effusion 
J90, J91 

 
 X  

16.2.3 Pleuritis R09.1   X 
16.2.4 Pneumomediastinum J98.2  X  
16.2.5 Pneumothorax   X   
16.2.6 Empyema J86.-  X  

16.3 Noncardiogenic Pulmonary Edema J81 X   
16.4 Obstructive/Restrictive Lung Disease     

16.4.1 Acute asthma J46 X   
16.4.2 Reactive airway dysfunction syndrome J45.-  X  
16.4.3 Bronchitis and bronchiolitis J20.-, J21.-  X  
16.4.4 Bronchopulmonary dysplasia P27.1  X  
16.4.5 Chronic obstructive pulmonary disease J44.9  X  

16.4.5.1 with acute complications 
J44.0, 
J44.1 

X   

16.4.6 Environmental/Industrial exposure Y96, Y97 X   
16.4.7 Foreign body T17.8 X   

16.5 Physical and Chemical Irritants/Insults     
16.5.1 Pneumoconiosis J60- J67.-  X  

16.6 Pulmonary Embolism/Infarct     
16.6.1 Septic emboli A41.- X   
16.6.2 Venous thromboembolism  I80.- X   

16.6.3 Fat emboli 
T79.1, 
O88.8 

X   

16.7 Pulmonary Infections     
16.7.1 Lung abscess J85.0-2  X  
16.7.2 Pneumonia     



๑๓๒ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
16.7.2.1 Aspiration J69.- X   
16.7.2.2 Community-acquired J18.- X   
16.7.2.3 Health care-associated J18.- Y95 X   

16.7.3 Pulmonary tuberculosis 
A15.-, 
A16.- 

 X  

16.7.4 Respiratory syncytial virus (RSV) B97.4 X   
16.7.5 Pertussis A37.9 X   

16.8 Tumors     
16.8.1 Breast C50.-   X 
16.8.2 Pulmonary C34.-  X  

16.9 Pulmonary Hypertension I27.- X   
17. TOXICOLOGIC DISORDERS     

17.1 Drug and Chemical Classes     
17.1.1 Analgesics     

17.1.1.1 Acetaminophen T39.1 X   
17.1.1.2 Nonsteroidal anti-inflammatories (NSAIDS) T39.3  X  
17.1.1.3 Opiates and related narcotics  T40.2 X   
17.1.1.4 Salicylates T39.0 X   

17.1.2 Alcohol      
17.1.2.1 Ethanol T51.0 X   
17.1.2.2 Glycol T52.3 X   
17.1.2.3 Isopropyl T51.2 X   
17.1.2.4 Methanol T51.1 X   

17.1.3 Anesthetics and local anesthetics T41.- X   
17.1.4 Anticholinergics/Cholinergics  T44.0-3 X   
17.1.5 Anticoagulants/Antithrombotics T45.5 X   
17.1.6 Anticonvulsants T42.0 X   



๑๓๓ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
17.1.7 Antidepressants T43.0-2 X   
17.1.8 Antiparkinsonism drugs T42.8  X  
17.1.9 Antihistamines and antiemetics T45.0  X  
17.1.10 Antipsychotics T43.3-.5 X   
17.1.11 Bronchodilators T48.6  X  
17.1.12 Carbon monoxide T58 X   
17.1.13 Cardiovascular drugs     

17.1.13.1 Antiarrhythmics T46.2 X   
17.1.13.1.1 Digitalis T46.0 X   

17.1.13.2 Antihypertensives 
T46.4, 
T46.5 

X   

17.1.13.3 Beta blockers T44.7 X   
17.1.13.4 Calcium channel blockers T46.1 X   

17.1.14 Caustic agents      

17.1.14.1 Acid 
T28.6, 
T45.2 

X   

17.1.14.2 Alkali 
T28.7, 
T54.3 

X   

17.1.15 Cocaine  T40.5 X   
17.1.16 Cyanides, hydrogen sulfide T65.0 X   
17.1.17 Hallucinogens  T40.9  X  
17.1.18 Hazardous materials  X   
17.1.19 Heavy metals (acute) T56.- X   
17.1.20 Herbicides, insecticides, and rodenticides T60.- X   
17.1.21 Household/Industrial chemicals  X   
17.1.22 Hormones/Steroids T3.8-  X  
17.1.23 Hydrocarbons  X   



๑๓๔ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
17.1.24 Hypoglycemics/Insulin T38.3 X   
17.1.25 Inhaled toxins T59.- X   
17.1.26 Iron T45.4 X   
17.1.27 Isoniazid T37.1 X   
17.1.28 Marine toxins  T63.6 X   
17.1.29 Mushrooms/Poisonous plants T62.0 X   
17.1.30 Neuroleptics T43.5 X   
17.1.31 Non-prescription drugs T50.9  X  

                   17.31.1 Over the counter drug   X  
                   17.31.2 Herbal   X  

17.1.32 Organophosphates T60.0 X   
17.1.33 Recreational drugs  X   
17.1.34 Sedatives/Hypnotics  T42.7 X   
17.1.35 Stimulants/Sympathomimetics  T44.9 X   
17.1.36 Strychnine T65.1 X   
17.1.37 Lithium T56.8 X   
17.1.38 Nutritional supplements T50.9  X  
17.1.39 Chemical warfare agents  X   
17.1.40 Antibiotics T36.-  X  
17.1.41 Antiretrovirals T37.5  X  

18. TRAUMATIC DISORDERS     
18.1 Trauma     

18.1.1 Abdominal trauma     
18.1.1.1 Diaphragm S27.8 X   
18.1.1.2 Hollow viscus S36.7 X   
18.1.1.3 Penetrating S36.- X   
18.1.1.4 Retroperitoneum S36.8 X   



๑๓๕ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
18.1.1.5 Solid organ S36.0-.2 X   
18.1.1.6 Vascular S35.- X   

18.1.2 Chest trauma     
18.1.2.1 Aortic dissection/Disruption S25.0 X   
18.1.2.2 Contusion     

18.1.2.2.1 Cardiac S26.8 X   
18.1.2.2.2 Pulmonary S27.30 X   

18.1.2.3 Fracture     
18.1.2.3.1 Clavicle S42.0  X  

18.1.2.3.2 Ribs/Flail chest 
S22.3, 
S22.4, 
S22.5 

X   

18.1.2.3.3 Sternum S22.2   X 
18.1.2.4 Hemothorax S27.1 X   
18.1.2.5 Penetrating chest trauma S27.- X   
18.1.2.6 Pericardial tamponade  S26.0 X   
18.1.2.7 Pneumothorax      

18.1.2.7.1 Simple S27.10  X  
18.1.2.7.2 Tension  X   
18.1.2.7.3 Open S27.11 X   

18.1.3 Cutaneous injuries     
18.1.3.1 Avulsions T14.7  X  

18.1.3.2 Bite wounds  
W53-W59, 

W64 
 X  

18.1.3.3 Burns     
18.1.3.3.1 Electrical  W85-W87 X   
18.1.3.3.2 Chemical X69 X   



๑๓๖ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 

18.1.3.3.3 Thermal 
W92, X10-

, X19 
X   

18.1.3.4 Lacerations T14.1  X  
18.1.3.5 Puncture wounds T14.1  X  

18.1.4 Facial fractures     
18.1.4.1 Dental S02.5-  X  
18.1.4.2 Le Fort S02.4- X   
18.1.4.3 Mandibular S02.6-  X  
18.1.4.4 Orbital S02.6-  X  
18.1.4.5 Nasal S02.2-   X 

18.1.4.5.1 Septal hematoma   X  
18.1.4.6 Zygomatic arch S02.4-   X 

18.1.5 Genitourinary trauma     
18.1.5.1 Bladder S37.2  X  

18.1.5.2 External genitalia 
S39.-, 
S37.- 

 X  

18.1.5.3 Renal S37.0  X  
18.1.5.4 Ureteral S37.1  X  
18.1.5.5 Urethral S37.3  X  

18.1.6 Head trauma  X   
18.1.6.1 Intracranial injury S06.- X   

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

 X  

18.1.6.3 Skull fractures S02.-  X  
18.1.7 Injuries of the spine  X   

18.1.7.1 Dislocations/Subluxations 
S13.1-, 
S23.-, 

X   



๑๓๗ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
S33.- 

18.1.7.2 Fractures 
S12.-, 
S22.-, 
S22.- 

X   

18.1.7.3 Sprains/Strains 
S13.4, 
S23.3, 
S33.5 

  X 

18.1.8 Extremity bony trauma     

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

 X  

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

 X  

18.1.9 Neck trauma     
18.1.9.1 Laryngotracheal injuries S11.0 X   
18.1.9.2 Penetrating neck trauma S11.9 X   
18.1.9.3 Vascular injuries     

18.1.9.3.1 Carotid artery S15.0 X   

18.1.9.3.2 Jugular vein 
S15.1, 
S15.2 

X   

18.1.9.4 Strangulation T71 X   
18.1.10 Ophthalmologic trauma     

18.1.10.1 Corneal abrasions/Lacerations  S50.0  X  

18.1.10.2 Eyelid lacerations 
S00.2, 
S01.1 

 X  

18.1.10.3 Foreign body  T15.-  X  
18.1.10.4 Hyphema  S05.-  X  
18.1.10.5 Lacrimal duct injuries S05.8  X  



๑๓๘ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
18.1.10.6 Penetrating globe injuries S05.9  X  
18.1.10.7 Retinal detachments  H33.0  X  
18.1.10.8 Traumatic iritis  S05.8  X  
18.1.10.9 Retrobulbar hematoma S05.8  X  

18.1.11 Otologic trauma     
18.1.11.1 Hematoma S01.3  X  
18.1.11.2 Perforated tympanic membrane  S09.2   X 

18.1.12 Pediatric fractures     
18.1.12.1 Epiphyseal   X  

18.1.12.1.1 Salter-Harris classification   X  
18.1.12.2 Greenstick   X  
18.1.12.3 Torus    X 

18.1.13 Pelvic fracture S32.6- X   
18.1.14 Soft-tissue extremity injuries     

18.1.14.1 Amputations/Replantation 
S68.-, 
S98.- 

 X  

18.1.14.2 Compartment syndromes T79.6 X   
18.1.14.3 High-pressure injection T70.4  X  
18.1.14.4 Injuries to joints T14.9  X  

18.1.14.5 Penetrating trauma 
T01.2, 
T01.3 

 X  

18.1.14.6 Periarticular    X 
18.1.14.7 Tendon injuries     

18.1.14.7.1 Lacerations/Transections/Ruptures T14.6  X  

18.1.14.8 Vascular injuries 
S85.-, 
S55.- 

X   

18.1.15 Spinal cord and nervous system trauma     



๑๓๙ 

 

โรค/ภาวะท่ีส าคัญทางเวชกรรมฉุกเฉิน ICD-10 
ระดับท่ี 

1 2 3 
18.1.15.1 Cauda equina syndrome  G83.4 X   
18.1.15.2 Injury to nerve roots T09.4  X  
18.1.15.3 Peripheral nerve injury T14.4  X  
18.1.15.4 Spinal cord injury T09.3 X   

18.1.15.4.1 Without radiologic abnormality 
(SCIWORA) 

  X  

18.2 Multi-system Trauma  X   
18.2.1 Blast injury T70.8 X   

 
  
๒. ความรู้และทักษะการอ านวยการและการสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

เมื่อส าเร็จการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ว วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ ความรู้ทางเวช

กรรมและวิทยาการจัดการ เพื่อประสานงาน ควบคุมดูแล และติดต่อสือ่สารในการอ านวยการ ทั้งการอ านวยการ

ตรง การอ านวยการทั่วไป และให้ค าสั่งการแพทย์แก่ผู้ช่วยเวชกรรมและผู้ช่วยอ านวยการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการที่

ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินและ กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ในระดบั

ท้องถ่ินหรือพื้นที่ได้  

การอ านวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ระดับท่ี † 

1 2 3 
1. EMS Fundamentals and Standards    

1.1 Development of EMS (International and Thai EMS)  X  
1.2 Principles of EMS system design  X  
1.3 Thai EMS operation standards X   
1.4 Pre-hospital dispatch protocol and triage X   
1.5 EMS personnel scope of practices X   
1.6 EMS Communications  X  
1.7 EMS vehicle and equipment  X  



๑๔๐ 

 

การอ านวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ระดับท่ี † 

1 2 3 
1.8 Interfacility Transportation  X  
1.9 EMS Safety and Injury Prevention (including infectious control) X   
1.10 Legal Issues in EMS  X  
1.11 Principle of finance in EMS systems   X 

a. EMS research   X 
2. Clinical Aspects of EMS    

2.1 Pre-hospital Airway Management X   
2.2 Updated AHA/ESC OHCA algorithms X   
2.3 Updated PHTLS and Trauma Management X   
2.4 Common Medical Problems in Pre-hospital setting    
2.5 Respiratory Emergencies X   
2.6 Cardiovascular Emergencies X   
2.7 Neurologic Emergencies X   
2.8 Diabetic Emergencies X   
2.9 Poisoning/Toxicological Emergencies X   
2.10 Ethical Challenges and End of Life Issues including DNR & TOR 

protocols 
 

X 
 

3. Special Operations    
3.1 Mass Casualty Management & Disaster Preparedness   X  
3.2 Mass Gathering  X  
3.3 Hazardous Materials   X  
3.4 Weapons of Mass Destructions Chemical/Biological/Nuclear/Explosive 

(CBRNE)  
  

X 

3.5 Aeromedical Transport and Flight Physiology    X 
3.6 Maritime and Aquatic Advanced Life Support (MALS)    X 

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



๑๔๑ 

 

การอ านวยการและสั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ระดับท่ี † 

1 2 3 
4.2 Online medical direction  X  
4.3 Pre-arrival instruction  X  
4.4 EMS clinical care protocols X   
4.5 Leadership and team buildings   X 
4.6 Quality management  X   

5. Human resource in EMS systems    
5.1 EMS provider education X   
5.2 EMS provider wellness   X 
5.3 Occupational injury prevention and management  X  
5.4 Prevention and intervention for psychologically stressful events   X 



๑๔๒ 

 

๓. ความรู้ ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน 
เมื่อส าเร็จการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ววุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ ความรู้ทาง

ศิลปศาสตร์ในเวชกรรมทางเวชกรรมฉุกเฉิน 

เวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 
1 Interpersonal and Communication Skills    

1.1 Interpersonal skills    
1.1.1 Inter-departmental and medical staff relations X   
1.1.2 Intra-departmental relations, teamwork, and collaboration 

skills 
X   

1.1.3 Patient and family experience of care X   
1.2 Communication skills    

1.2.1 Complaint management and service recovery X   
1.2.2 Conflict management X   
1.2.3 Crisis resource management X   
1.2.4 Delivering bad news X   
1.2.5 Multicultural approach to the ED patient X   
1.2.6 Negotiation skills X   

2 Practice-based Learning and Improvement    
2.1 Performance improvement and lifelong learning    

2.1.1 Evidence-based medicine  X   
2.1.2 Interpretation of medical literature X   
2.1.3 Knowledge translation X   
2.1.4 Patient safety and medical errors X   
2.1.5 Performance evaluation and feedback X   
2.1.6 Research X   

2.2 Practice guidelines X   
2.3 Education    

2.3.1 Patient and family X   



๑๔๓ 

 

เวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 
2.3.2 Provider X   

2.4 Principles of quality improvement X   
3 Professionalism    

3.1 Advocacy    
3.1.1 Patient X   
3.1.2 Professional X   

3.2 Ethical principles    
3.2.1 Conflicts of interest X   
3.2.2 Diversity awareness X   
3.2.3 Electronic communications/Social media X   
3.2.4 Medical ethics X   

3.3 Leadership and management principles X   
3.4 Well-being    

3.4.1 Fatigue and impairment  X  
3.4.2 Time management/Organizational skills  X  
3.4.3 Work/Life balance  X  
3.4.4 Work dysphoria (burn-out)   X  

4 Systems-based Practice    
4.1 Clinical informatics    

4.1.1 Computerized order entry  X  
4.1.2 Clinical decision support  X  
4.1.3 Electronic health record  X  
4.1.4 Health information integration  X  

4.2 ED Administration    
4.2.1 Contracts and practice models  X  
4.2.2 Patient flow and throughput    

4.2.2.1 Patient triage and classification X   



๑๔๔ 

 

เวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 
4.2.2.2 Hospital crowding and diversion  X  
4.2.2.3 Observation and rapid treatment units  X  

4.2.3 Financial principles    
4.2.3.1 Billing and coding   X 
4.2.3.2 Cost-effective care and resource utilization X   
4.2.3.3 Reimbursement issues   X 

4.2.4 Human resource management    
4.2.4.1 Allied health professionals X   
4.2.4.2 Recruitment, credentialing, and orientation  X  

4.3 ED operations    
4.3.1 Policies and procedures X   
4.3.2 ED data acquisition and operational metrics X   
4.3.3 Safety, security, and violence in the ED X   

    
4.4 Health care coordination    

4.4.1 End-of-life and palliative care/Advance directives X   
4.4.2 Placement options X   
4.4.3 Outpatient services X   

4.5 Regulatory/Legal    
4.5.1 กฎหมาย (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกบัเวชกรรมฉุกเฉิน)    

4.5.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย X   
4.5.1.2 กฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ X   
4.5.1.3 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  X  
4.5.1.4 ประมวลกฎหมายอาญา X   
4.5.1.5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  X  
4.5.1.6 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  X  
4.5.1.7 กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ   X  



๑๔๕ 

 

เวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉิน 
ระดับท่ี  

1 2 3 
4.5.1.8 กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม X   
4.5.1.9 กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพพยาบาลฯ  X  
4.5.1.10 กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ   X  
4.5.1.11 กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  X   
4.5.1.12 กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน X   
4.5.1.13 กฎหมายว่าด้วยยา  X  
4.5.1.14 กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย ์  X  
4.5.1.15 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  X  
4.5.1.16 กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  X  
4.5.1.17 กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  X  
4.5.1.18 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ  X  

4.5.2 Accreditation  X  
4.5.3 Compliance and reporting requirements  X  
4.5.4 Confidentiality X   
4.5.5 Consent, capacity, and refusal of care  X   
4.5.6 External quality metrics  X  

4.6 Risk management X   
4.7 Evolving trends in health care delivery  X  
4.8 Regionalization of emergency care  X  

 

๔.ความรู้และทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน  

 เมื่อส าเร็จการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ววุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีและสามารถประยุกต์ความรูท้างเวช

กรรมเพือ่การตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร รังสีวินิจฉัย และการตรวจพิเศษอื่นๆ โดยจ าแนก

ระดับความรู้ความสามารถเป็น 3 ระดับ 

ระดับท่ี 1 เชี่ยวชาญ (mastery) ต้องแปลผลได้ คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย 
และการตรวจพเิศษที่จ าเป็นต้องท าอย่างเร่งด่วน เพื่อการตดัสินใจเพื่อ วินิจฉัยหรือบ าบัดรักษาผู้เจ็บปุวยวิกฤตที่ 



๑๔๖ 

 

แผนกฉุกเฉินและนอกโรงพยาบาล วุฒิแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งผ่านการฝกึอบรมแล้วทุกคนต้องสามารถระบุข้อบง่ช้ี 
ข้ันตอนการเตรียมผู้ปุวยส าหรบัการตรวจ และแปลผลได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ รวมทั้งต้องมปีระสบการณ์ ในการ
สอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ ให้แปลผลได้ด้วย และหากเป็นการตรวจ  ณ จุดเกิดเหตุ แพทย์ฉุกเฉินต้อง มี
ความสามารถในการ ท าการตรวจนั้นได้ด้วยตนเอง 

ระดับท่ี 2 ช านาญ (proficiency) ควรแปลผลได้ คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย 
และการตรวจพเิศษที่ใช้บ่อยในแผนกฉุกเฉินเพื่อประเมินปญัหาที่ไมจ่ าเป็น ต้องบ าบัดเจาะจงที่แผนกฉุกเฉิน ซึง่วุฒิ
แพทย์ฉุกเฉินทีผ่่านการฝึกอบรมแล้วต้องสามารถระบุข้อบ่งช้ี ข้ันตอน การเตรียมผู้ปุวยส าหรบัการตรวจ และแปล
ผลได้อย่างถกูต้อง โดยอาจกระท าได้ด้วยการ ทบทวนต ารา ปรึกษาหรือส่งต่อไปยังแพทยเ์ฉพาะ ทางสาขาอื่น โดย
ไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต หรอืการรุนแรง ข้ึนของการบาดเจบ็หรืออาการปุวยน้ัน 

ระดับท่ี 3 คุ้นเคย (Familiarity) อาจแปลผลได้ คือการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ การตรวจภาพวินิจฉัย 

และการตรวจพเิศษที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการวินิจฉัย หรือบ าบัดรักษา ผู้ปุวยที่แผนกฉุกเฉินหรือ เกิน

ขอบเขตมาตรฐานเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ซึง่วุฒิแพทย์ฉุกเฉินทีผ่่านการ ฝึกอบรมแล้วควรรู้ข้อบ่งช้ีของการตรวจการ

เตรียมผู้ปุวยส าหรับการตรวจและ/หรอืการเก็บตัวอย่าง เพือ่ส่งตรวจ และสามารถแปลผลรายงานการตรวจ ได้

ถูกต้อง เพื่อส่งต่อให้แก่แพทยเ์ฉพาะทางสาขา อื่นเพือ่การวินิจฉัยหรอืบ าบัดรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป 

1. การตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน 
           ระดับท่ี  
    1     2     3 

 Point of Care (POC) Testing    
 Basic Metabolic Panel  X   
 B-Type Natriuretic Peptide   X  
 Cardiac Markers  X   
 Coagulation Studies  X   
 D-Dimer Test   X  
 Drug Screens   X  
 Electrocardiography X   
 Glucose Test  X   
 Ketone Test  X   
 Whole blood clotting test X   

 ED Stat Labs    



๑๔๗ 

 

1. การตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน 
           ระดับท่ี  
    1     2     3 

 Complete Blood Count X   
 Peripheral blood smear  X  

 Malarial parasite  
     
X 

 

 ESR   X 
 ABO blood group, Rh and cross matching  X  
 Urine analysis X   
 Body fluid analysis: CSF, pleural, etc. X   
 Stool exam including stool occult blood  X  
 Gram stain, AFB stain  X  
 Venous clotting time, clot retraction, clot lysis X   

 ED based Lab Technician    
 Chest x-ray X   
 Acute abdomen series X   
 Plain KUB X   
 Skull and sinuses  X  
 Bones and joints X   
 CT Scan    
2. 3.6.1 Brain X   
3. 3.6.2 Other parts  X  
 MRI    
4. 3.7.1 Spine  X  
5. 3.7.2 Other parts   X 
 Intravenous contrast arterial and venous studies   X 
 Echocardiography  X  
 การเกบ็ตัวอย่างส่งตรวจจากที่ต่างๆ เพื่อการเพาะเช้ือและการตรวจ
ความไวต่อยาต้านจุลชีพ 

X   



๑๔๘ 

 

1. การตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชกรรมฉุกเฉิน 
           ระดับท่ี  
    1     2     3 

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

X   

 Liver profile X   
 Kidney profile X   
 Lipid profile  X  
 การตรวจทางเวชพิษวิทยา  X  
 การตรวจ HIV        X   
 Serologic studies  X  
 Arterial blood gas analysis    X   
 Peak Expiratory Flow Rate measurement X   
 Barium contrast GI procedure  X  
 การตรวจวัตถุพยานทางนิติเวชกรรม  X  

 
 
 
 
 
 

 

 
  



๑๔๙ 

 

ภาคผนวก ๖ 
ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน 

เมื่อส าเร็จการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้านแล้ว วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ความสามารถ ระบุข้อบง่ช้ี 

ข้ันตอนวิธีท า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนและสามารถท าเวชหัตถการฉุกเฉิน ด้วยตนเอง รวมทั้งสอนใหผู้้อื่น ท า

ได้อย่างถูกต้อง ได้อย่างน้อยตามจ านวนครั้งที่ วฉท. ก าหนด โดยจ าแนกระดบัความรู้ความสามารถเป็น 3 ระดับ 

ระดับท่ี 1 เชี่ยวชาญ (mastery: ต้องท าได้) วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ความช านาญและ ทักษะเวชกรรมที่

เกี่ยวข้องกบัเรื่องดงักล่าวอย่างลึกซึ้ง เนือ่งจากเป็นหัตถการหรือทักษะที่ จ าเป็นในการปฏิบัตกิารเวชกรรมอย่าง

อิสระ โดยไม่ต้องปรึกษาผู้ใดในการตัดสินใจเพื่อวินิจฉัย หรอืบ าบัดรักษา ผู้เจ็บปุวยวิกฤตที่แผนกฉุกเฉินและนอก

โรงพยาบาล มีความจ าเป็นในการ จัดการปญัหาทางเวชกรรมซึ่ง เป็นการวินจิฉัยหรือการบ าบัดรักษาที่วุฒิแพทย์

ฉุกเฉินซึ่งผ่านการ ฝึกอบรมแล้วทุกคนต้องท าได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ 

ระดับท่ี 2 ช านาญ (proficiency: ควรท าได้) วุฒิแพทย์ฉุกเฉินต้องมีความรู้ความช านาญ และทักษะ

เวชกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งดังกล่าวเป็นอย่างดี เนือ่งจากเปน็หัตถการหรือทักษะที่ใช้บ่อย ในแผนกฉุกเฉิน ซึง่วุฒิ

แพทย์ฉุกเฉินทีผ่่านการฝึกอบรมแล้วควรกระท าได้ด้วยการทบทวนต ารา ปรึกษาหรือส่งต่อไปยงัแพทย์ เฉพาะทาง

สาขาอื่น โดยไม่ก่อใหเ้กิดการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของ การบาดเจ็บหรืออาการปุวยน้ัน ซึ่งมกัใช้เพียงเพื่อ

ประเมินปญัหาโดยไม่กระท าการบ าบัดรักษา เจาะจงในแผนกฉุกเฉิน 

ระดับท่ี 3 คุ้นเคย (Familiarity: อาจท าได้) วุฒิแพทย์ฉุกเฉินควรมีความรู้ความ ช านาญและทักษะ เวช

กรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพอสมควร เนื่องจากเป็นหัตถการหรือ ทักษะที่ไมม่ีความจ าเป็นต้องใช้ใน การวินิจฉัย

หรือบ าบัดรักษาผูปุ้วยที่แผนกฉุกเฉินหรือเกินขอบเขต มาตรฐานเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ซึ่งวุฒิแพทย์ฉุกเฉินทีผ่่านการ

ฝึกอบรมแล้วควรรูเ้พื่อช่วยในการ วินิจฉัยหรือบ าบัดรกัษาปญัหาซบัซ้อนทาง เวชกรรมทีพ่บได้ในแผนกฉุกเฉิน 

เพื่อสง่ต่อให้แก่แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นเพื่อการวินจิฉัยหรอืบ าบัดรักษา อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน ICD-9 
       ระดับท่ี * 

1 2 3 
1.0 Airway Techniques     
1.1 Intubation 96.04 X   
1.2 Rapid sequence intubation  X   
1.3 Airway adjuncts  X   
1.4 Surgical airway  X   
1.5 Mechanical ventilation 96.7 X   
1.6 Non-invasive ventilatory management 93.90 X 6.  7.  
1.7 Ventilatory monitoring  X 8.  9.  

2.0 Resuscitation     
2.1 Cardiopulmonary resuscitation 99.60 X   
2.2 Neonatal resuscitation 99.60 X   
2.3 Pediatric resuscitation 99.60 X   
2.4 Post-resuscitative care  X   

2.5 Blood, fluid, and component therapy 
99.0, 
99.18 

X   

2.6 Arterial catheter insertion 38.91  X  
2.7 Central venous access 38.93 X   
2.8 Intraosseous infusion  X   

2.9 Defibrillation 
99.61, 
99.62 

X   

2.10 Open Thoracotomy for cardiac massage/stop bleeding    X 
3.0 Anesthesia and Acute Pain Management     
3.1 Local anesthesia  X   
3.2 Regional nerve block 4.81  X  
3.3 Procedural sedation and analgesia    X  

4.0 Diagnostic and Therapeutic Procedures     
4.1 Abdominal and gastrointestinal     



๑๕๑ 

 

ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน ICD-9 
       ระดับท่ี * 

1 2 3 
4.1.1 Anoscopy 49.21  X  
4.1.2 Gastric lavage 93 X  10.  

4.1.3 Nasogastric tube 
96.07, 
96.6 

X   

4.1.4 Paracentesis 54.91 X   
4.2 Cardiovascular and Thoracic     

4.2.1 Cardiac pacing, external  99.62 X 11.  12.  

4.2.2 Cardioversion 
99.61, 
99.62 

X 13.   

4.2.3 ECG interpretation 89.52 X 14.   
4.2.4 Pericardiocentesis 37.0 X   
4.2.5 Thoracentesis 34.91 X   
4.2.6 Thoracostomy 34.09 X   

4.3 Cutaneous     
4.3.1 Escharotomy 86.09   X 
4.3.2 Incision and drainage 86.04    X   
4.3.3 Trephination, nails 86.23 X   
4.3.4 Wound closure techniques 86.59    X   
4.3.5 Wound management 86.22 X   

4.4 Head, ear, eye, nose, and throat     
4.4.1 Control of epistaxis 21.0 X   
4.4.2 Drainage of peritonsillar abscess 28.3   X 
4.4.3 Laryngoscopy 31.42 X   
4.4.4 Lateral canthotomy 08.51  X  
4.4.5 Slit lamp examination    X 
4.4.6 Tonometry 89.11  X  
4.4.7 Tooth stabilization   X  



๑๕๒ 

 

ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน ICD-9 
       ระดับท่ี * 

1 2 3 
4.4.8 Corneal foreign body removal  98.21 X   
4.4.9 Drainage of hematoma  86.04  X  

4.5 Systemic infectious     
4.5.1 Personal protection (equipment and techniques)  X   
4.5.2 Universal precautions and exposure management     X   

4.6 Musculoskeletal     
4.6.1 Arthrocentesis 81.91 X   
4.6.2 Compartment pressure measurement 89.39   X 

4.6.3 Fracture/Dislocation immobilization techniques 
93.53, 
93.54 

X   

4.6.4 Fracture/Dislocation reduction techniques 96.7-  X  
4.6.5 Spine immobilization techniques 93.52 X   
4.6.6 Fasciotomy 83.14   X 

4.7 Nervous system     
4.7.1 Lumbar puncture 03.31 X   

4.8 Obstetrics and gynecology     
4.8.1 Delivery of newborn 73.59 X   
4.8.2 Perimortem c-section  74.4   X 
4.8.3 Sexual assault examination 89.26 X   

4.9 Psychobehavioral     
4.9.1 Psychiatric screening examination 94.11 X   
4.9.2 Violent patient management/Restraint  X   

4.10 Renal and urogenital     
4.10.1 Bladder catheterization     

4.10.1.1 Urethral catheter 5794 X   
4.10.1.2 Suprapubic catheter 5717  X  

4.10.2 Testicular detorsion 6352  X  



๑๕๓ 

 

ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน ICD-9 
       ระดับท่ี * 

1 2 3 
4.11 Toxicologic     

4.11.1 Decontamination  X   
5.0 Other Diagnostic and Therapeutic Procedures     
5.1 Heimlich       X   
5.2 Collection and handling of forensic material   X   
5.3 Point of care Ultrasound     

5.3.1 Volume assessment  X   
5.3.2 Focus cardiovascular  X   
5.3.3 Extended-FAST  X   
5.3.4 Hepatobiliary system  X   
5.3.5 KUB system  X   
5.3.6 Vascular access  X   
5.3.7 Eye assessment      X  
5.3.8 Guided paracentesis  X   

 
 
 
 

 

 
  



๑๕๔ 

 

ภาคผนวก ๗ 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์  
ชื่อวิชา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
สถานที่   ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ระยะเวลา ๗๒ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล 
 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ควรมีความรู้ความช านาญในการวินิจฉัยโรค การรักษาและการท าหัตถการ ที่
จ าเป็นในการดูแลรักษาผู้ปุวยเป็นอย่างดี นอกจากนี้แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินจะตอ้งมทีักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในภาวะเรง่ด่วน เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผูปุ้วย 
ก าหนดการฝึกอบรม 
 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สามารถให้การฝกึอบรม แพทยป์ระจ าบ้านเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาจารย ์
 อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน ๗ คน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ครั้งละ ๒ คน เป็นเวลา ๒๔ สัปดาห ์

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ครั้งละ ๒ คน เป็นเวลา ๒๐ สัปดาห ์
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๓ ครั้งละ ๒ คน เป็นเวลา ๒๘ สัปดาห ์

 ผลลัพธ์ 
๑. สามารถวินิจฉัยและใหก้ารรักษาผูปุ้วยที่ยู่ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๒. สามารถตัดสินใจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีเพือ่ช่วยในการวินิจฉัยได้อย่าง เหมาะสม 

และแปลผลได้อย่างถูกต้อง 
๓. มีทักษะในการท าหัตถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา 
๔. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ปุวย ญาติผูปุ้วย และผูร้่วมงานทกุฝุายทีเ่กี่ยวข้อง 
๕. มีเจตคติที่ดีในการเป็นแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน 

  



๑๕๕ 

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
๑. ปฏิบัติงานทีห่้องฉุกเฉิน ๔-๖ เวรต่อสปัดาห์ เวรละ ๘ ช่ัวโมง ควรข้ึนปฏิบัติงานก่อนครึ่งช่ัวโมง เพื่อ

ทบทวนผูปุ้วยกับแพทย์ที่ดูแลรักษาในเวรก่อนหน้านี้ 
๒. จัดเวร เช้า-บ่าย-ดึก กระจายใหเ้ท่ากันในแต่ละเดือน 
๓. ในช่วงเวลาที่จัดกจิกรรมการเรียนการสอน ให้แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินเข้าร่วมกจิกรรมทุกคน 
๔. ตารางปฏิบัตงิาน 

วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
๑. Case review แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัตงิานทีห่้องฉุกเฉิน ทบทวนผู้ปุวยทีเ่หลือจากเวรก่อน 

เพื่อดูแลรักษาหรือส่งต่อ 
๒. Topic review แพทย์ประจ าบ้านทบทวนบทความทางวิชาการเกี่ยวกบัการวินิจฉัย และการดูแลรักษา

ผู้ปุวยทีห่้องฉุกเฉินในปัญหาที่พบบอ่ย หรอืปัญหาเร่งด่วน ทีแ่พทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินต้องปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์ของแพทยสภา 

๓. Interesting case conference แพทย์ประจ าบ้านเลือกผูป้วุยที่น่าสนใจทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ                 
มาน าเสนอในห้องสัมมนา เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

๔. Journal club แพทย์ประจ าบ้านน าเสนองานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ ในหัวข้อที่แพทย์ประจ าบ้านสนใจ 
และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทีห่้องฉุกเฉิน เพื่อให้แพทยป์ระจ าบ้านสามารถสบืค้นข้อมลู ทางวิชาการ
ได้ และสามารถประเมินความน่าเช่ือถือของงานวิจัยน้ันได ้

การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 
๑. อาจารย์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผู้ประเมินผลความรู้ ทักษะและเจตคติในการปฏิบัติงาน ของแพทย์

ประจ าบ้าน โดย ตอ้งมีการปฏิบัติงานอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๒. จัดให้มีการสอบประเมินความรู้ทุกเดือน (formative assessment) โดยใช้ข้อสอบ MCQ, MEQ, spot 

diagnosis เป็นต้น 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

 ปฏิบัติงานนอกเวลาตามแต่อาจารยท์ี่ปรึกษามอบหมาย  

  



๑๕๖ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  

ชื่อวิชา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช 
สถานที่   ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช 
ระยะเวลา ๔ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล 
 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ควรมีความรู้ความช านาญในการวินิจฉัยโรค การรักษาและการท าหัตถการ ที่
จ าเป็นในการดูแลรักษาผู้ปุวยเป็นอย่างดี นอกจากนี้แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินจะตอ้งมทีักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในภาวะเรง่ด่วน เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผูปุ้วย 
ก าหนดการฝึกอบรม 
 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช สามารถให้การฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์
ฉุกเฉินได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาจารย ์
 อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน ๗ คน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๔ สัปดาห ์
ผลลัพธ์ 

๑.  สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ปุวยที่ยู่ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๒.  สามารถตัดสินใจสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบัติการและทางรงัสีเพื่อช่วยในการวินจิฉัยได้อย่าง เหมาะสม 

และแปลผลได้อย่างถูกต้อง 
๓.  มีทักษะในการท าหัตถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา 
๔.  มีทักษะในการสื่อสารกบัผูปุ้วย ญาติผู้ปุวย และผู้ร่วมงานทุกฝุายทีเ่กี่ยวข้อง 
๕.  มีเจตคติที่ดีในการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

๑. ปฏิบัติงานทีห่้องฉุกเฉิน ๔-๖ เวรต่อสปัดาห์ เวรละ ๘ ช่ัวโมง ควรข้ึนปฏิบัติงานก่อนครึ่งช่ัวโมง เพื่อ
ทบทวนผูปุ้วยกับแพทย์ที่ดูแลรักษาในเวรก่อนหน้านี้ 

๒. จัดเวร เช้า-บ่าย-ดึก กระจายใหเ้ท่ากันในแต่ละเดือน 
๓. ในช่วงเวลาที่จัดกจิกรรมการเรียนการสอน ให้แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินเข้าร่วมกจิกรรมทุกคน 



๑๕๗ 

 

๔. ตารางปฏิบัตงิาน 
วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 

๑. Case review แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัตงิานทีห่้องฉุกเฉิน ทบทวนผู้ปุวยทีเ่หลือจากเวรก่อน 
เพื่อดูแลรักษาหรือส่งต่อ 

๒. Topic review แพทย์ประจ าบ้านทบทวนบทความทางวิชาการเกี่ยวกบัการวินิจฉัย และการดูแลรักษา
ผู้ปุวยทีห่้องฉุกเฉินในปัญหาที่พบบอ่ย หรอืปัญหาเร่งด่วน ทีแ่พทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินต้องปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์ของแพทยสภา 

๓. Interesting case conference แพทย์ประจ าบ้านเลือกผูป้วุยที่น่าสนใจทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ                 
มาน าเสนอในห้องสัมมนา เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

๔. Journal club แพทย์ประจ าบ้านน าเสนองานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ ในหัวข้อที่แพทย์ประจ าบ้านสนใจ 
และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทีห่้องฉุกเฉิน เพื่อให้แพทยป์ระจ าบ้านสามารถสบืค้นข้อมลู ทางวิชาการ
ได้ และสามารถประเมินความน่าเช่ือถือของงานวิจัยน้ันได ้

การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 
๑ . อาจารย์กลุม่งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผู้ประเมินผลความรู้ ทักษะและเจตคติในการปฏิบัติงาน ของ

แพทย์ประจ าบ้าน โดย ตอ้งมีการปฏิบัติงานอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๒. จัดให้มีการสอบประเมินความรูทุ้กเดอืน (formative assessment) โดยใช้ข้อสอบ MCQ, MEQ, 

spot diagnosis เป็นต้น 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

 ไม่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

 

 
 

  



๑๕๘ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  

ชื่อวิชา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่   ห้องฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ระยะเวลา ๔ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล 
 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ควรมีความรู้ความช านาญในการวินิจฉัยโรค การรักษาและการท าหัตถการ ที่
จ าเป็นในการดูแลรักษาผู้ปุวยเป็นอย่างดี นอกจากนี้แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินจะตอ้งมทีักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในภาวะเรง่ด่วน เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผูปุ้วย 
ก าหนดการฝึกอบรม 
 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถให้การฝกึอบรม แพทย์
ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาจารย ์
 อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน ๗ คน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๔ สัปดาห ์
ผลลัพธ์ 

๑.  สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ปุวยที่ยู่ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๒.  สามารถตัดสินใจสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบัติการและทางรงัสีเพื่อช่วยในการวินจิฉัยได้อย่าง เหมาะสม 

และแปลผลได้อย่างถูกต้อง 
๓.  มีทักษะในการท าหัตถการเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา 
๔.  มีทักษะในการสื่อสารกบัผูปุ้วย ญาติผู้ปุวย และผู้ร่วมงานทุกฝุายทีเ่กี่ยวข้อง 
๕.  มีเจตคติที่ดีในการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

๕. ปฏิบัติงานทีห่้องฉุกเฉิน ๔-๖ เวรต่อสปัดาห์ เวรละ ๘ ช่ัวโมง ควรข้ึนปฏิบัติงานก่อนครึ่งช่ัวโมง เพื่อ
ทบทวนผูปุ้วยกับแพทย์ที่ดูแลรักษาในเวรก่อนหน้านี ้

๖. จัดเวร เช้า-บ่าย-ดึก กระจายใหเ้ท่ากันในแต่ละเดือน 
๗. ในช่วงเวลาที่จัดกจิกรรมการเรียนการสอน ให้แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินเข้าร่วมกจิกรรมทุกคน 



๑๕๙ 

 

๘. ตารางปฏิบัตงิาน 
วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 

๕. Case review แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัตงิานทีห่้องฉุกเฉิน ทบทวนผู้ปุวยทีเ่หลือจากเวรก่อน 
เพื่อดูแลรักษาหรือส่งต่อ 

๖. Topic review แพทย์ประจ าบ้านทบทวนบทความทางวิชาการเกี่ยวกบัการวินิจฉัย และการดูแลรักษา
ผู้ปุวยทีห่้องฉุกเฉินในปัญหาที่พบบอ่ย หรอืปัญหาเร่งด่วน ทีแ่พทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินต้องปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์ของแพทยสภา 

๗. Interesting case conference แพทย์ประจ าบ้านเลือกผูป้วุยที่น่าสนใจทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ                 
มาน าเสนอในห้องสัมมนา เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

๘. Journal club แพทย์ประจ าบ้านน าเสนองานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ ในหัวข้อที่แพทย์ประจ าบ้านสนใจ 
และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทีห่้องฉุกเฉิน เพื่อให้แพทยป์ระจ าบ้านสามารถสบืค้นข้อมลู ทางวิชาการ
ได้ และสามารถประเมินความน่าเช่ือถือของงานวิจัยน้ันได ้

การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 
๑ . อาจารย์กลุม่งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผู้ประเมินผลความรู้ ทักษะและเจตคติในการปฏิบัติงาน ของ

แพทย์ประจ าบ้าน โดย ตอ้งมีการปฏิบัติงานอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๒. จัดให้มีการสอบประเมินความรูทุ้กเดอืน (formative assessment) โดยใช้ข้อสอบ MCQ, MEQ, 

spot diagnosis เป็นต้น 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

 การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการอย่างน้อย 2 เวร ตามเกณฑก์ารจัดการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
  



๑๖๐ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ชื่อวิชา อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ และโรงพยาบาลศูนย์หรือ
โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ทีม่ีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ระยะเวลา ๑๐     สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล 
 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผู้มสี่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยทีอ่ยู่ในภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม แพทย์ทีม่ี
ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ปุวยได้อย่างถูกต้อง สามารถตัดสินใจในการรกัษา เบื้องต้นที่หอ้งฉุกเฉิน และสง่
ต่อผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม 
ก าหนดการฝึกอบรม 
 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์, กลุ่มงานอายุรกรรม สามารถให้การฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาจารย ์
 อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล
สังกัดโรงเรียนแพทย์ที่มกีารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๔ สัปดาห ์

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๓ สัปดาห ์
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๓ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๓ สัปดาห ์

ผลลัพธ์ 
๑. จ าแนกภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 
๒. สามารถให้การดูแลรกัษาเบื้องต้นได้ก่อนทีจ่ะส่งต่อให้แพทยอ์ายุรกรรมตอ่ไป 
๓. สามารถแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัตกิารทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ปุวยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 
๔. มีความช านาญในหัตถการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัผูปุ้วยในสภาพวิกฤติ เช่น การสวนหลอดเลือดด าใหญ่ 

เป็นต้น 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานที่หอผูปุ้วยที่ได้รับมอบหมายร่วมกับแพทยป์ระจ าบ้านอายุรกรรมและ 
อาจารยป์ระจ าหอผูปุ้วย ดังนี้ 



๑๖๑ 

 

 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ปฏิบัติงานในแผนกดังต่อไปนี้ 
o หอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง ๑,๒  หอผู้ปุวยอายุรกรรมชาย ๑,๒ จ านวน ๔ สัปดาห์ กลุ่มงาน

อายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ และ ๓ ปฏิบัติงานในแผนกดังต่อไปนี้ 
o กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ที่มีการฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ 

- ดูแลผู้ปุวยในหอผู้ปุวยอายุรกรรมร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์แผนกอายุรกรรม 

- เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของแผนกอายุรกรรม 

- ฝึกท าหัตถการ ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีสูงกว่า หรืออาจารย์แพทย์ 

๒. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
 

การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 
๑. แพทย์ประจ าบ้านต้องมเีวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัตงิานทั้งหมด 
๒. อาจารย์กลุ่มงานอายุรกรรมเป็นผู้ประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานของ แพทย์ประจ า

บ้าน โดยใช้แบบประเมินของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 
การปฏิบัติการนอกเวลาราชการ  

        ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยปฏิบัติงานเช่นเดียวกับแพทย์ประจ าบ้านอายรุศาสตร์ปีที่  ๑ อย่างน้อย

เดือนละ ๘ เวร  

 

  



๑๖๒ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ชื่อวิชา เวชบ าบัดวิกฤติทางอายุรศาสตร ์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์และโรงพยาบาลศูนย์หรือ
โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ทีม่ีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ระยะเวลา ๖ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล 
 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผู้มสี่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยทีอ่ยู่ในภาวะฉุกเฉินและผูปุ้วยวิกฤติทาง    อายุ
รกรรม แพทยท์ี่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ปุวยได้อย่างถูกต้อง สามารถตัดสินใจในการรักษา เบือ้งต้นที่
ห้องฉุกเฉิน และส่งต่อผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม 
ก าหนดการฝึกอบรม 
 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ และโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลสงักัดโรงเรียน
แพทย์ที่มีการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
อาจารย ์
 อาจารยป์ระจ า กลุม่งานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล
สังกัดโรงเรียนแพทย์ที่มกีารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา  ๔ สัปดาห ์

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา  ๒ สัปดาห ์
ผลลัพธ์ 

๑. จ าแนกภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 
๒. สามารถใหก้ารดูแลรักษาเบื้องต้นได้ก่อนทีจ่ะสง่ต่อให้แพทย์อายุรกรรมต่อไป 
๓. สามารถใหก้ารดูแลภาวะวิกฤติที่มีอันตรายคุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที เช่น 

ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบไตและเกลือแร่ และระบบตอ่มไรท้่อ 
๔. มีประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานที่หออภิบาลผูปุ้วยเวชบ าบัดวิกฤต หออภิบาลผู้ปุวยระบบหายใจ

ล้มเหลว และหออภิบาลผู้ปุวยไตวายเฉียบพลัน 
๕. สามารแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับผู้ปวุยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 
๖. สามารถใช้เครือ่งช่วยหายใจชนิด invasive และ non-invasive ได้อย่างเหมาะสม 



๑๖๓ 

 

๗. สามารถรู้จักข้อบ่งช้ีและข้อจากัดของการใช้ Continuous Renal Replacement Therapy, 
Extracorporeal membrane oxygenation, Targeted temperature management 

๘. มีความช านาญในหัตถการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัผูปุ้วยในสภาพวิกฤติ เช่น การสวนหลอดเลือดด าใหญ่ 
เป็นต้น 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานที่หอผูปุ้วยที่ได้รับมอบหมายร่วมกับแพทยป์ระจ าบ้านอายุรกรรมและ 
อาจารยป์ระจ าหอผูปุ้วย ดังนี้ 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ปฏิบัติงานในแผนกดังตอ่ไปนี ้

 Intensive Care Unit ๔ สัปดาห ์กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ปฏิบัติงานในแผนกดังตอ่ไปนี ้

 Intensive Care Unit ๒ สัปดาห ์กลุ่มงานอายุรกรรมและโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล
สังกัดโรงเรียนแพทย์ที่มกีารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   

วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ 
๒.  ดูแลผู้ปุวยในหอผู้ปุวยอายรุกรรมร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นและอาจารย์แผนกอายุรกรรม 
๓.  เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของแผนกอายุรกรรม 
๔.  ฝึกท าหัตถการ ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีสูงกว่า หรืออาจารย์แพทย์ 
๕.  แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกจิกรรมที่กลุม่งานเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ในช่วงเวลาที่จัดกจิกรรม การเรียนการ
สอนประจ าสปัดาห ์

การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 
๑. แพทย์ประจ าบ้านต้องมเีวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัตงิานทั้งหมด 
๒. อาจารย์กลุ่มงานอายุรกรรมเป็นผู้ประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานของ แพทย์

ประจ าบ้าน โดยใช้แบบประเมินของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
  



๑๖๔ 

 

การปฏิบัติการนอกเวลาราชการ  
       ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยปฏิบัติงานเช่นเดียวกบัแพทย์ประจ าบ้านอายรุศาสตรป์ีที่  ๑ อย่างน้อย
เดือนละ ๘ เวร 

 
 
 
 
  



๑๖๕ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ชื่อวิชา เวชบ าบัดวิกฤติทางอายุรศาสตรร์ะบบหัวใจและหลอดเลือด  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราช
และโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทยท์ีม่ีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 
ระยะเวลา ๖ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล 
 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผู้มสี่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยทีอ่ยู่ในภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม แพทย์ทีม่ี
ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ปุวยได้อย่างถูกต้อง สามารถตัดสินใจในการรกัษา เบื้องต้นที่หอ้งฉุกเฉิน และสง่
ต่อผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม 
ก าหนดการฝึกอบรม 
 กลุ่มงานอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราชและโรงพยาบาล
ศูนย์หรือโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทยท์ี่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
อาจารย ์
 อาจารยป์ระจ า กลุม่งานอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราชและ
โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลสงักัดโรงเรียนแพทยท์ี่มีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๔  สัปดาห ์

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๒  สัปดาห ์
ผลลัพธ์ 

๑. จ าแนกภาวะฉุกเฉินทางฉุกเฉินส าหรบัหัวใจและหลอดเลือด และตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 

๒. เข้าใจระบบ STEMI fast track ในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด เลือด

เฉียบพลันได ้
๓. สามารถให้การดูแลภาวะวิกฤติที่มีอันตรายคุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที 
๔. มีประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานทีห่ออภิบาลผูปุ้วยเวชบ าบดัวิกฤต หออภิบาลผูปุ้วยโรคหัวใจ 
๕. มีความช านาญในหัตถการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัผูปุ้วยในสภาพวิกฤติ เช่น การสวนหลอดเลือดด าใหญ่ 

เป็นต้น 

๖. สามารถให้การวินจิฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้อย่างถูกต้อง และใหก้ารรักษาได้อย่างเหมาะสม 



๑๖๖ 

 

๗. สามารถอ่าน EKG ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานที่หอผูปุ้วยที่ได้รับมอบหมายร่วมกับแพทยป์ระจ าบ้านอายุรกรรมและ  
อาจารยป์ระจ าหอผูปุ้วย ดังนี้ 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ปฏิบัติงานในแผนกดังตอ่ไปนี ้
- Cardiac Care Unit ๔ สัปดาห ์หอผู้ปุวยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราช 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ปฏิบัติงานในแผนกดังตอ่ไปนี ้
- Cardiac Care Unit ๒ สัปดาห ์หอผู้ปุวยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลศูนย์หรือ

โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ทีม่ีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   
วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 

๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ในหอผู้ปุวยกึง่วิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด  
๒. ดูแลผู้ปุวยในหอผูปุ้วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมกับแพทยป์ระจ าบ้าน และอาจารย์แผนกอายุ

รกรรม 
๓. เข้าร่วมกจิกรรมวิชาการของแผนกอายุรกรรม 
๔. ฝึกท าหัตถการ ภายใต้การดูแลของแพทยป์ระจ าบ้านช้ันปสีงูกว่า หรืออาจารย์แพทย์ 

 
การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 

๑.แพทย์ประจ าบ้านต้องมีเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด 
๒. อาจารย์กลุ่มงานอายุรกรรมเป็นผู้ประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงาน ของแพทย์
ประจ าบ้าน โดยใช้แบบประเมินของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

การปฏิบัติการนอกเวลาราชการ  

              ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยปฏิบัติงานร่วมกบัแพทย์ประจ าบ้านอายรุศาสตรป์ีที่  ๑ อยา่งน้อย

เดือนละ ๖ เวร 

 

 

 



๑๖๗ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ชื่อวิชา ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาศัลยกรรม  
ระยะเวลา ๔ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล 
 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผู้มสี่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยทีอ่ยู่ในภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมและผู้ปุวย 
อุบัติเหตุ แพทย์ที่มีความรู้เป็นอย่างดี สามารถในการดูแลผูปุ้วยได้อย่างถูกต้อง สามารถตัดสินใจในการรักษา 
เบื้องต้นที่หอ้งฉุกเฉิน และสง่ต่อผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม  
ก าหนดการฝึกอบรม 
 ภาควิชาศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สามารถให้การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านเวชศาสตร์
ฉุกเฉินได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาจารย ์
 อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๔ สัปดาห์  
ผลลัทธ์ 

1. จ าแนกภาวะฉุกเฉินทางศลัยกรรม ศัลยกรรมอบุัติเหตุและตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถให้การดูแลรกัษาเบื้องต้นได้ก่อนทีจ่ะส่งต่อให้แพทยศั์ลยกรรมต่อไป 
3. สามารถให้การดูแลภาวะวิกฤติที่มีอันตรายคุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที เช่น 

ผู้ปุวยที่ได้รบับาดเจบ็หลายระบบ 
4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานทีห่อผูปุ้วยศัลยกรรม และศัลยกรรมอบุัติเหตุ 

5. สามารถดูแลรักษาผู้ปุวยอบุัติเหตุได้อย่างเหมาะสมตามหลกั  Advanced traumatic life 

support(ATLS) เข้าใจการเป็นส่วนหนึง่ของ trauma team 

  



๑๖๘ 

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานที่หอผูปุ้วยที่ได้รับมอบหมายร่วมกับแพทยป์ระจ าบ้านศัลยกรรม แพทย์พี่

เลี้ยง และอาจารย์ประจ าหอผู้ปุวย ดังนี้ 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ศัลยกรรม ๔ สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น  
- หอผูปุ้วยศัลยกรรม ๒ สัปดาห ์
- หอผูปุ้วยอุบัตเิหตุ ๒ สัปดาห ์

วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
1. ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ในกลุม่งานศัลยกรรมตามที่ได้รบัมอบหมาย 
1.1 ดูแลผู้ปุวยในหอผูปุ้วยศัลยกรรมและหอผู้ปุวยศัลยกรรมอบุตัิเหตุร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน และ

อาจารย์กลุ่มงานศัลยกรรม 
1.2 เข้าร่วมกจิกรรมวิชาการของกลุ่มงานศัลยกรรม 
1.3 ฝึกท าหัตถการศัลยศาสตรพ์ื้นฐาน ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจ าบ้านช้ันปสีูงกว่า หรืออาจารย์

แพทย์ 
2. ฟังการบรรยายจากอาจารย์ในหัวข้อของศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน 
3. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนประจ าสปัดาห ์
 

การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 
1. แพทย์ประจ าบ้านต้องมเีวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัตงิานทั้งหมด 
2. อาจารย์กลุ่มงานศัลยกรรมเป็นผูป้ระเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานของ แพทย์

ประจ าบ้าน โดยใช้แบบประเมินของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
การปฏิบัติการนอกเวลาราชการ  

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยปฏิบัติงานเช่นเดียวกับแพทย์ประจ าบ้านศัลยกรรมปีที่  ๑ อยา่งน้อย
เดือนละ ๘ เวร 
  



๑๖๙ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ชื่อวิชา กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ระยะเวลา ๔ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล  
 การดูแลผู้ปุวยเดก็ที่มปีัญหาฉุกเฉินของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ผู้ดูแลควรมีความรู้ ความสามารถ
ในการดูแล รักษาผู้ปุวยได้อย่างรับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาลหรือติดตามการรกัษาต่อเนื่อง  
ก าหนดการฝึกอบรม 

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, สามารถให้การฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เวช
ศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
อาจารย ์ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๔ สัปดาห ์
ผลลัพธ์ 

๑. สามารถจ าแนกภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์และอธิบายพยาธิสรีรวิทยาของโรคได้อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนสามารถให้การดูแลรกัษาเบือ้งต้นได้ก่อนทีจ่ะส่งต่อให้กุมารแพทย์ 

๒. มีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยในหอผู้ปุวยเด็ก ทัง้ด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การดูแล
รักษาผูปุ้วย ตลอดจนการท าหัตถการต่าง ๆ  

๓. ทราบถึงระบบการท างานของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ซึง่จะช่วยให้การท างานทีห่้องฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  



๑๗๐ 

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินปฏิบัตงิานในกลุม่งานกมุารเวชกรรม ภายใต้การดูแลของแพทยก์ุมาร

เวชศาสตร์ช้ันปีทีสู่งกว่า และอาจารยก์ลุม่งานกมุารเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ปฏิบัติงานในแผนกหอผูปุ้วยกุมาร ๑,๒  ๔ สัปดาห ์ 

วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ในกลุม่งานกมุารเวชกรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑. ดูแลผู้ปุวยในหอผูปุ้วยกุมารเวชกรรมร่วมกับแพทย์ประจ าบา้น แพทย์พี่เลี้ยง และอาจารย์แผนก
กุมารเวชกรรม 

๒. ออกตรวจผู้ปุวยเด็กที่แผนกผูปุ้วยนอก สปัดาหล์ะ ๑ ครั้ง 
๒. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
๓. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียน การ

สอนประจ าสปัดาห ์
การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 

๑. แพทย์ประจ าบ้านต้องมเีวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัตงิานทั้งหมด 
๒. อาจารย์กลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นผูป้ระเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัตงิาน ของแพทย์

ประจ าบ้าน โดยใช้แบบประเมินของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
การปฏิบัติการนอกเวลาราชการ  

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยการอยูเ่วร ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบ้าน/แพทย์พี่เลี้ยง           ๑ ครั้ง/
สัปดาห ์

 
 
 

  



๑๗๑ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ชื่อวิชา เวชบ าบัดวิกฤติทางกมุารเวชศาสตร ์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
           กลุ่มงานกุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราช 
ระยะเวลา ๔ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล  
 การดูแลผู้ปุวยเดก็ที่มปีัญหาฉุกเฉินของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ผู้ดูแลควรมีความรู้ ความสามารถ
ในการดูแล รักษาผู้ปุวยได้อย่างรับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาลหรือติดตามการรกัษาต่อเนื่อง  
ก าหนดการฝึกอบรม 

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราช 
สามารถให้การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
อาจารย ์ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพทุธชินราช  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๔ สัปดาห ์ 
ผลลัพธ์ 

๑. สามารถจ าแนกภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์และอธิบายพยาธิสรีรวิทยาของโรคได้อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนสามารถให้การดูแลรกัษาเบือ้งต้นได้ก่อนทีจ่ะส่งต่อให้กุมารแพทย์ 

๒. มีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยในหอผู้ปุวยวิกฤตเดก็ ทั้งด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ

ดูแลรักษาผู้ปุวย ตลอดจนการท าหัตถการต่าง ๆ และกู้ชีพผูปุ้วยเด็กได ้อย่างคล่องแคล่วแม่นย า   
๓. ทราบถึงระบบการท างานของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ซึง่จะช่วยให้การท างานทีห่้องฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินปฏิบัตงิานในกลุม่งานกมุารเวชกรรม ภายใต้การดูแลของแพทยก์ุมาร
เวชศาสตร์ช้ันปีทีสู่งกว่า และอาจารยก์ลุม่งานกมุารเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๑ ปฏิบัติงานในแผนกหอผูปุ้วยวิกฤตเด็ก ๔ สปัดาห ์ 
วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 

ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ในกลุม่งานกมุารเวชกรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๑๗๒ 

 

1. ดูแลผู้ปุวยในหอผูปุ้วยวิกฤตเด็กร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์แผนกกมุารเวชกรรม 
2. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 
1. แพทย์ประจ าบ้านต้องมเีวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัตงิานทั้งหมด 
2. อาจารย์กลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นผูป้ระเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัตงิานของ แพทย์

ประจ าบ้าน โดยใช้แบบประเมินของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
การปฏิบัติการนอกเวลาราชการ  

              แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ ๑ อยู่เวรวันละ ๑ คน (จัดเวรรวมกบัแพทยป์ระจ าบ้านกุมาร) โดยแพทย์

ประจ าบ้านจะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๑ ครั้งต่อสปัดาห ์ 

 
 
  



๑๗๓ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ชื่อวิชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาฉุกเฉิน  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ระยะเวลา ๓ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล  
 การปฏิบัตงิานของแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน อาจต้องได้พบกบัผูปุ้วยที่มีปญัหาด้านสูตินรเีวช แพทย์เวช
ศาสตร์ฉุกเฉินจึงควรมีความรู้ความสามารถในการให้การวินิจฉัย และให้การบ าบัดรักษาผู้ปุวย ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในเบื้องต้นก่อนจ าหน่ายผู้ปุวยออกจากห้องฉุกเฉิน รับไว้เพื่อรกัษาต่อใน โรงพยาบาลหรอืสง่ต่อเพือ่รบั
การรกัษาเฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม 
ก าหนดการฝึกอบรม  

กลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ สามารถให้การฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้านเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาจารย ์

อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินช้ันปีที่ ๑ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๓ สัปดาห ์
ผลลัพธ์ 

๑. สามารถให้การวินจิฉัยและแยกภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา อธิบายพยาธิสรรีวิทยาของ
โรคได้อย่างถูกต้อง และสามารถใหก้ารดูแลรักษาเบื้องต้น ได้ก่อนส่งตอ่ใหสู้ตินรีแพทย์ 

๒. มีประสบการณ์การเรียนรูเ้กี่ยวกบัปญัหาทีพ่บบอ่ยในหน่วยคลอด ทั้งด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
การดูแลรักษาผูปุ้วย ตลอดจนการท าหัตถการต่าง ๆ  

๓. ทราบถึงระบบการท างานของกลุ่มงานสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา ซึ่งจะช่วยให้การท างานที่หอ้งฉุกเฉิน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินปฏิบัตงิานในกลุม่งานสตูิ-นรีเวชกรรม ที่แผนกดังต่อไปนี ้
- หอผูปุ้วยนรเีวชและห้องคลอด เป็นเวลา ๓ สัปดาห ์

วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 



๑๗๔ 

 

๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ในกลุม่กลุม่งานสูติ-นรีเวชกรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ดูแลผู้ปุวยในหอผูปุ้วยนรเีวชและห้องคลอด ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์พีเ่ลี้ยง และ

อาจารย์กลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม 
๒. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
๓. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียน การ

สอนประจ าสปัดาห ์

๔. เนื้อหาการเรียนรู้และหัตถการ เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสตูร  แพทยป์ระจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 

๕. ยกเว้น ปฏิบัติการในห้องผ่าตัด   

การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 
๑.อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม เป็นผูป้ระเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติ งานของ

แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินโดยใช้แบบประเมินของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมสง่ผลการประเมิน
ดังกล่าวกลับกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินภายหลังการปฏิบัตงิานของแพทย์ประจ าบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉินในกลุม่งาน
สูต-ินรีเวชกรรม เสร็จสิ้น 

๒. ประเมินการฝกึปฏิบัติงาน ต้องมีเวลาปฏิบัตงิานอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
อยู่เวรนอกเวลาราชการ ทั้งหมด ๖ ครั้ง โดยแบง่เป็น 

 เวรหอผู้ปุวยนรีเวช เป็นเวลา ๓ ครั้ง 

 เวรห้องคลอด เป็นเวลา ๓ ครั้ง 
             (จัดเวรรวมกบัแพทยป์ระจ าบ้านสูตินารเีวช/แพทย์พี่เลี้ยง) 
  



๑๗๕ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ชื่อวิชา ภาพวินิจฉัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ระยะเวลา ๔ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล  

การปฏิบัตงิานของแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน ควรมีความรู้ในการเลือกส่งตรวจทางรงัสีวิทยา ได้อย่าง
เหมาะสม สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการใช้เครื่อง ultrasound เพื่อช่วยในการวินิจฉัย
และการรักษาเบื้องต้นที่หอ้งฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม  
ก าหนดการฝึกอบรม 

กลุ่มงานรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีสามารถให้การฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบ้าน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
อาจารย ์  

อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินช้ันปีที่ ๓ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๔ สัปดาห ์
ผลลัพธ์ 

๑. เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีความรู้ สามารถแปลผลการตรวจทาง รงัสีวินจิฉัยในภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี ้
๑. Chest x-ray 
๒. Plain abdomen 
๓. Plain KUB 
๔. Skull and sinuses 
๕. Bone and joints 

๒. เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีความรู้ สามารถระบุข้อบ่งช้ี ข้ันตอนการเตรียมผู้ปุวยส าหรับ
การตรวจ และสามารถแปลผลรายงานการตรวจทาง รงัสีวินจิฉัยในภาวะฉุกเฉินได้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 
๑. Ultrasonography 
๒. CT scan 
๓. MRI 
๔. Intravenous contrast arterial and venous contrast studies 



๑๗๖ 

 

๕. GI studies 
๖. Radionuclide scan 

๓. เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะในการตรวจทางรงัสีวิทยา และการแปล
ผลในกรณีผูปุ้วยฉุกเฉิน 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ในกลุม่งานรงัสีวิทยา เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ แบ่งเป็น 
1. Ultrasound เป็นเวลา ๒ สัปดาห ์
2. CT scan เป็นเวลา ๒ สัปดาห ์

วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
1. ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ในกลุม่งานรงัสีวิทยา ตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมอภิปรายและ

แปลผลการตรวจทางรังสีวิทยา 
2. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มงานรังสีวิทยา 

 
การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 

๑.อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานรงัสีวิทยาเป็นผู้ประเมินความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการปฏิบัตงิานของ แพทย์
ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินโดยใช้แบบประเมินของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒. ประเมินการฝกึปฏิบัติงาน ต้องมีเวลาปฏิบัตงิานอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ไม่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
 



๑๗๗ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ชื่อวิชา บริการเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล (Out of Hospital Emergency Medicine Services) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ระยะเวลา ๘ สัปดาห์  
หลักการและเหตุผล   
 การปฏิบัตงิานของแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินมิได้จ ากัดเฉพาะภายในห้องฉุกเฉินเท่านั้น ยังรวมถงึการดูแล
ผู้ปุวยนอกโรงพยาบาลทั้งในภาวะปกติ และภาวะภัยพิบัติด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการส่งต่อผู้ปุวยระหว่างโรงพยาบาลได้เปูนอย่างดี เพื่อให้ผูปุ้วยเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์โดยเร็วและมีประสทิธิภาพ 
ก าหนดการฝึกอบรม  

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สามารถให้การฝกึอบรมแพทย์ ประจ าบ้านเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาจารย ์

อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน ๗ คน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๔ สัปดาห ์
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๓ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๔ สัปดาห ์

 ผลลัพธ์ 
๑. สามารถมสี่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษานอกสถานพยาบาล การรกัษาผูปุ้วยโดยตรงและการสัง่การ

รักษาทางการแพทยท์างไกลผ่านระบบสื่อสาร (online) หรอืค าสั่งการรกัษามาตรฐาน (Offline) แก่
พนักงานผูป้ฏิบัติการดูแลรักษาผูปุ้วยนอกสถานพยาบาล (Pre-Hospital medical providers) 

๒. สามารถประเมินผู้บาดเจบ็ ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อก าหนดระดับความส าคัญของผู้บาดเจ็บ (triage) ได้ 
๓. สามารถอธิบายถึงแนวทางและวิธีการในการสร้างปฏิสมัพันธ์ ประสานงาน และจัดสรรทรัพยากรที่มอียู่ 

ในการจัดการกบัภาวะภัยพิบัติ (Disaster) 
๔. สามารถสอน ฝึกอบรม และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานผูป้ฏิบัติการดูแลรกัษา ผู้ปุวยนอก

สถานพยาบาล 
๕. สามารถรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัตกิารนอกสถานพยาบาล มาใช้ในการประเมินและการจัดการ ดูแล

รักษาผูปุ้วย 
แนวทางการปฏิบัติงาน 



๑๗๘ 

 

 แพทย์ประจ าบ้านปีที ่๒,๓ ปฏิบัติงานทีห่น่วยบรกิารฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล ของโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารกัษ์ 

วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
๑. ฟังบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการดูแลรกัษานอกสถานพยาบาลโดยอาจารยก์ลุม่งานเวชศาสตร์ 

ฉุกเฉิน 
๒. ร่วมปฏิบัตงิานเมื่อมีอุบัติภัยหมู่หรือภัยพบิัต ิเพื่อเรียนรู้การท างานในภาวะดังกล่าว 
๓. เข้าร่วมสงัเกตการณ์การซ้อมแผนอบุัติภัยหมู่ของส่วนราชการในจังหวัด ตามโอกาส 
๔. เป็นวิทยากรร่วมในการสอน ฝึกอบรมพนักงานผูป้ฏิบัติการดูแลรักษาผู้ปุวยนอกสถานพยาบาล 
๕. อภิปรายในการประชุมทบทวนการท างานของหน่วยบรกิารฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล เดือนละครั้ง 

การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 
๑. แพทย์ประจ าบ้านต้องมเีวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัตงิานทั้งหมด 
๒. อาจารยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผู้ประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัตงิาน ของแพทยป์ระจ า

บ้าน  
๓. แบบประเมินวิทยากร เมื่อร่วมเป็นวิทยากรสอนและฝึกอบรม 

 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ฝึกปฏิบัตงิานจริงร่วมกบัหน่วยบริการฉุกเฉินนอกสถานพยาบาลภายใต้การดูแล 
ของอาจารย์กลุม่งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ ๑๕ ครั้ง/เดือน 

 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ชื่อวิชา วิสัญญีวิทยาฉุกเฉิน  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ระยะเวลา ๒ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล   
 การปฏิบัตงิานของแพทยเ์วชสาสตร์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะช่วงนอกเวลาราชการ มักจะต้องพบกบัผู้ปุวยที่มี 
ภาวะฉุกเฉินจากทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น ซึ่งจะต้องใหก้ารรักษาเบื้องต้นอย่าง เหมาะสมแก่ผูปุ้วย ก่อนที่จะส่ง



๑๗๙ 

 

ต่อผู้ปุวยให้แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นดูแลต่อไป จงึจะสามารถลดภาวะแทรกซ้อนและ โอกาสเสียชีวิตท าให้ผูปุ้วย
ได้รับผลการรักษาอย่างดีทีสุ่ด 
ก าหนดการฝึกอบรม  

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สามารถให้การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน เวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
อาจารย ์

อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินช้ันปีที่ ๒ ครั้งละ ๑ คน 
ผลลัพธ์ 

๑. แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินสามารถใสท่่อช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง 
๒. แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินสามารถใสท่่อช่วยหายใจด้วยวิธี RSI ได้อย่างถูกต้อง 
๓. แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินสามารถเลือกยาสลบ รูจ้กัชนิดของยา กลไกการออกฤทธ์ิได้ 
๔. แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินสามารถท าหัตถการฉุกเฉินทางวิสัญญ ี

๕. เรียนรู้เกี่ยวกบัยาน าสลบรู้จกัชนิดยากลไกการออกฤทธ์ิ ผลข้างเคียงและสามารถเลือก ชนิดยาน า

สลบได้อย่างเหมาะสม 

๖. แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินสามารถท า central line, A-line  ได้  

แนวทางการปฏิบัติงาน 
ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ที่กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา เวลา ๒ สัปดาห ์

วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
๑. แพทย์ประจ าบ้านร่วมดูแลผูปุ้วยในห้องผ่าตัดร่วมกบัอาจารย์กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
๒. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ประจ าสปัดาห ์
การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 

๑. แพทย์ประจ าบ้านต้องมเีวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัตงิานทั้งหมด 
๒. อาจารย์กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาเป็นผูป้ระเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานของ แพทยป์ระจ า

บ้าน โดยใช้แบบประเมินของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ไม่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 



๑๘๐ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ชื่อวิชา ออร์โธปิดกิส์ฉุกเฉิน  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
ระยะเวลา ๒ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล  
 การดูแลผู้ปุวยออร์โธปิดิคส์ที่มปีัญหาฉุกเฉินของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ผู้ดูแลควรมีความรู้ 
ความสามารถในการดูแล รักษาผู้ปุวยได้อย่างรับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาลหรือติดตามการรักษาต่อเนือ่ง  
ก าหนดการฝึกอบรม 

กลุ่มงานออร์โธปิดิคส์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สามารถให้การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เวช
ศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาจารย ์ 

อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานออรโ์ธปิดิคส์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ครั้งละ ๑ คน เป็นเวลา ๒ สัปดาห ์
ผลลัพธ์ 

๑.สามารถจ าแนกภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิคส์และอธิบายพยาธิสรีรวิทยาของโรคได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน
สามารถให้การดูแลรกัษาเบื้องต้นได้ก่อนทีจ่ะส่งต่อให้แพทยศั์ลยกรรมกระดูก 
๒.มีประสบการณ์เกี่ยวกบัปัญหาทีพ่บบอ่ยในหอผู้ปุวยออร์โธปิดิคส์ ทั้งด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ
ดูแลรักษาผู้ปุวย ตลอดจนการท าหัตถการต่าง ๆ 
๓.สามารถให้การวินิจฉัยภาวะกระดูกหักและใหก้ารรักษาได้อย่างเหมาะสม  
๔.ทราบถึงระบบการท างานของกลุ่มงานออร์โธปิดิคส์ ซึง่จะช่วยให้การท างานทีห่้องฉุกเฉินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  



๑๘๑ 

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินปฏิบัตงิานในกลุม่งานออร์โธปิดิคส์ ภายใต้การดูแลของแพทย์

ศัลยกรรมกระดูกช้ันปทีี่สงูกว่า และอาจารย์กลุ่มงานออร์โธปิดิคส์ ดังต่อไปนี้ 
แพทย์ประจ าบ้านปีที่ ๒ ปฏิบัติงานในแผนกหอผูปุ้วยออร์โธปิดิคส์ ๒ สัปดาห ์ 

วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
๑. ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ในกลุ่มงานออร์โธปิดิคส์ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๒. ดูแลผู้ปุวยในหอผูปุ้วยกุมารเวชกรรมร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์แผนก ออรโ์ธปิดิคส์ 
๓. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการของกลุ่มงานออร์โธปิดิคส์ 
๔. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกจิกรรมที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนประจ าสปัดาห ์

๕. ยกเว้นปฏิบัติการในห้องผ่าตัด   
การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 

๑.แพทย์ประจ าบ้านต้องมีเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด 
๒.อาจารยก์ลุม่งานออร์โธปิดิคส์เป็นผูป้ระเมินความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการปฏิบัตงิานของ แพทย์
ประจ าบ้านโดยใช้แบบประเมินของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 

              แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ ๒ อยู่เวรวันละ ๑ คน โดยแพทย์ประจ าบ้านจะตอ้งปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ๘-๑๐ ครั้งต่อเดือน โดยแบ่งจ านวนเวรร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านออรโ์ธปิดิคส/์แพทย์พี่เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ชื่อวิชา เวชเภสัชพิษวิทยาละพิษวิทยาฉุกเฉิน  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานพิษวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
ระยะเวลา ๔ สัปดาห ์
หลักการและเหตุผล   
 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินต้องมีความสามารถในการดูแลผู้ปุวยฉุกเฉินทางพิษวิทยา ซึง่นอกจากจะต้องดูแล
ผู้ปุวยได้เป็นอย่างดีแล้วยังตอ้งมีความสามารถในการดูแลผูปุ้วยที่ได้รับสารพิษ  
ก าหนดการฝึกอบรม  

กลุ่มงานพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดสีามารถให้การฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
อาจารย ์

อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินช้ันปีที่ ๒ ครั้งละ ๑ คน 
ผลลัพธ์ 

๑. เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินสามารถวินิจฉัยโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางพิษวิทยา และ
อธิบายกลไกการเกิดพยาธิสภาพได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถให้การดูแลรักษาได้ อย่างถูกต้อง 

๒. ทราบถึงกลไกการออกฤทธ์ิของพิษยาและยาต้านพิษ   

๓. ทราบถึงขอ้บ่งช้ีในการให้ยาต้านพิษ รวมทั้งเข้าใจระบบในการจัดหายาต้านพิษ โดยเฉพาะยาต้านพิษ

ที่จัดอยู่ในกลุ่มยาก าพร้า  

 
 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

ให้แพทย์ประจ าบ้านมาฝึกฝนประสบการณ์ที่กลุ่มงานพิษวิทยา และสามารถดูแลผูปุ้วย ที่ได้รับสารพิษ 
รวมถึงการสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบัติการเกี่ยวกับพิษวิทยาได้อย่างเหมาะสม 
วิธีการสอนและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 



๑๘๓ 

 

๑. แพทย์ประจ าบ้านออกตรวจหอ้งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา โดยดูแลผู้ปุวยที่ได้รบัภยันตรายในลักษณะ
ต่าง ๆ  

๒. แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มงานพิษวิทยา 

๓. น าเสนอหัวข้อ topic เกี่ยวกับพิษวิทยาตามแต่ที่ไดร้ับมอบหมาย อย่างน้อย ๑ เรื่อง   

การประเมินผู้เข้าฝึกอบรม 
๑. แพทย์ประจ าบ้านต้องมเีวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของเวลาปฏิบัตงิานทั้งหมด 
๒. อาจารย์กลุ่มงานกลุ่มงานพิษวิทยา เป็นผูป้ระเมินความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการปฏิบัตงิาน ของแพทย์

ประจ าบ้าน โดยใช้แบบประเมินของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ไม่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 
  



๑๘๔ 

 

ภาคผนวก ๘ 
รายช่ือ และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการด้านการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน   

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์  

คณะอนกุรรมการคัดเลือกผู้สมคัรแพทยป์ระจ าบ้าน  

๑. พญ.นภาจรี ทะนะแสง      ประธานกรรมการ 

๒. พญ.กนกวรรณ กองจ าปา    อนุกรรมการ 

๓. พญ.นัทธมน ทองวิชิต     อนุกรรมการ 

๔. พญ. ชุติกาญจน์ ทองสจุริตกลุ    อนุกรรมการ 

๕. พญ.สลลิ พงศ์พจมาน     อนุกรรมการ 

๖. นพ.วิพุธ เล้าสุขศร ี              อนุกรรมการ 

๗.รายช่ือตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน                               กรรมการและตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน 

๗. พญ.กรรณิการ์ ทสะสังคินทร ์            อนุกรรมการและเลขานุการการ 

บทบาทและหน้าท่ี  

๑. จัดท าควบคุมก ากบั และพฒันาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  

๒. ก าหนดเกณฑ์ และด าเนินการในกระบวนการคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้าน  

๓. ด าเนินการฝึกอบรม จัดประสบการณ์เรียนรู้ ก ากับดูแล และประเมินผลการฝกึอบรมของแพทย์ประจ าบ้าน 

๔. สนับสนุน และด าเนินการจัดหาทรัพยากรการศึกษาให้เหมาะสมกับการฝึกอบรม  



๑๘๕ 

 

๕. รายงานผลการด าเนินการของกจิกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ และรายงานผลการด าเนินการของ 

หลักสูตร 

 ๖. ด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมพรอ้มการตรวจประเมิน และรับการตรวจประเมิน 

สถาบัน เพื่อการรับรองหลกัสูตรฝกึอบรม  

๗. บริหารจัดการงบประมาณ และทรพัยากรทางการศึกษาที่จ าเป็นส าหรบัการด าเนินการฝกึอบรม  

๘. ติดต่อประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(อฝส.) สาขาเวชศาสตร์ศาสตร์ฉุกเฉิน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้ง ด าเนินการงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อ

จัดการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด  

๙. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝกึอบรมหลงัปริญญา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  

คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้าน  

รายชื่อคณะอนุกรรมการ  

๑. พญ.นภาจรี ทะนะแสง       ประธานกรรมการ 

๒. พญ.กนกวรรณ กองจ าปา     อนุกรรมการ 

๓. พญ.นัทธมน ทองวิชิต      อนุกรรมการ 

๔. พญ. ชุติกาญจน์ ทองสุจริตกลุ     อนุกรรมการ 

๕. พญ.สลลิ พงศ์พจมาน      อนุกรรมการ 

๖. นพ.วิพุธ เล้าสุขศร ี      อนุกรรมการ 

๗. พญ.กรรณิการ์ ทสะสังคินทร ์     อนุกรรมการและเลขานุการการ 

  



๑๘๖ 

 

บทบาทหน้าท่ี  

๑. ประกาศการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านผ่านทางเว็บไซด์ และ/หรือกระบวนการอื่นเพื่อใหท้ราบโดยทั่วกัน  

๒. รวบรวมรายช่ือ และหลักฐานการสมัครของผูเ้ข้ารับการคัดเลือก  

๓. ด าเนินการคัดเลือก โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก, ก าหนดคุณสมบัตผิู้สมัคร, ประกาศวันสอบคัดเลือก,         

ด าเนินการสอบคัดเลือก, รวบรวมผลการประเมิน, แจ้งผลการประเมินไปยัง อฝส., ประกาศผลการสอบ คัดเลือก 

และรบัรองผลการคัดเลือก  

คณะอนุกรรมการประเมินผล  

รายชื่อคณะอนุกรรมการ  

๑. พญ.นภาจรี ทะนะแสง       ประธานกรรมการ 

๒. พญ.กนกวรรณ กองจ าปา     อนุกรรมการ 

๓. พญ.นัทธมน ทองวิชิต      อนุกรรมการ 

๔. พญ.กรรณิการ์ ทสะสงัคินทร ์     อนุกรรมการ 

๕. พญ.สลลิ พงศ์พจมาน      อนุกรรมการ 

๖.พญ. ชุติกาญจน์ ทองสุจริตกุล     อนุกรรมการ 

๗. นพ.วิพุธ เล้าสุขศร ี      อนุกรรมการและเลขานุการการ 

บทบาทหน้าท่ี  

๑. ก าหนดวิธีการประเมินผล ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน  

๒. ด าเนินการจัดการประเมินผลให้ครบทุกมิติตามหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน 

 ๓. พิจารณาผลการสอบ และวิเคราะห์ข้อสอบ  



๑๘๗ 

 

คณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตร  

รายชื่อคณะอนุกรรมการ  

๑. พญ.นภาจรี ทะนะแสง     ประธานกรรมการ 

๒. นพ.วิพุธ เล้าสุขศร ี    อนุกรรมการ 

๓.  ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน    อนุกรรมการและตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน  

๔.. พญ.กรรณิการ์ ทสะสงัคินทร ์   อนุกรรมการและเลขานุการการ 

บทบาทหน้าท่ี  

๑. ประเมินผลการด าเนินการด้านพันธกจิ ผลทางการฝกึอบรมที่พงึประสงค์ หลักสูตรการฝกึอบรม การวัด และ

การประเมินผล สถาบันฝึกอบรมและทรพัยากรทางการศึกษา  

๒. ศึกษาและประเมินความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรบัสมัครผู้เข้ารับการฝกึอบรม และความต้องการของ 

ระบบสุขภาพ  

๓. ทบทวนข้ันตอนการด าเนินงานของหลักสูตร วิธีการวัดและประเมินผล พัฒนาการของผูเ้ข้ารับการ ฝึกอบรม 

คุณสมบัติของผู้ใหก้ารฝึกอบรม และข้อควรปรับปรงุ  

๔. น าผลการประเมินการฝึกอบรมไปพฒันาปรับปรงุหลักสตูร  

๕. ก าหนดบทบาทหน้าที่และหัวข้อการประเมินการฝึกอบรมส าหรับกลุม่ผูม้ีส่วนผูม้ีส่วนได้ ส่วนเสียหลัก และ จัด

กระบวนการใหก้ลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหลักได้มสี่วนร่วมใน การปรับปรงุพัฒนาหลกัสูตร  

 

 

 



๑๘๘ 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษา  

แพทย์หญงิพิมพ์เพชร  สุขุมาลไพบลูย ์

บทบาทหน้าท่ี  

๑. ให้ค าปรึกษาและแนวทางในการจัดท าหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบ้าน ใหส้อดคล้องกบัเกณฑก์ารฝึกอบรมของ

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  

๒. เข้าร่วมประชุมและให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินการฝึกอบรม เมื่อได้รบัการร้องขอจากคณะอนกุรรมการ ต่าง ๆ  

๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการฝึกอบรม และให้ค าแนะน าเพื่อการปรบัปรุงพัฒนาหลักสูตร  

๔. เสนอแนะหลกัสูตรทางแพทยศาสตร์ศึกษาที่จ าเป็น เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม้ีความรู้ และทกัษะในการ จัดการ

เรียนการสอนที่ถูกต้อง  

๕. ให้ความรู้กับอาจารย์แพทย์ท่านอื่น ทัง้จากการสอนโดยตรง การให้ความรู้ระหว่างการประชุมเกี่ยวกับการ 

จัดระบบการเรียนการสอน และการให้ค าปรึกษาแก่อาจารยแ์พทย์  

เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน  

นางสาวเยาวลกัษณ์   แต่วิลัย 

บทบาทหน้าท่ี  

๑. ติดต่อประสานงานอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน และหน่วยงานภายนอก เพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัการ 

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

๒. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนของการฝึกอบรม  

๓. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการส่งออกนอกสถาบัน  

๔. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเอกสาร และอุปกรณ์เกี่ยวกับการประเมินผล  


