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หลักสู ตรและเกณฑ์ การฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ าน
เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิชาวิสัญญีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.

ชื่ อหลักสู ตร

(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ภาษาอังกฤษ)

๒.

Thammasat Anesthesiology Residency Program Curriculum

ชื่ อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา

(ภาษาอังกฤษ)

Diploma of the Thai Board of Anesthesiology

ชื่อย่อ

๓.

(ภาษาไทย)

ว.ว. สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา

(ภาษาอังกฤษ)

Diploma Thai Board of Anesthesiology

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาควิชาฯ) ภายใต้การควบคุมของราชวิทยาลัย
วิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย (ราชวิทยาลัยฯ) และแพทยสภา โดยคณะกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา เป็ นผูด้ าํ เนินการกําหนดหลักสูตรและ จัดการประเมินผลเพื่อสอบวุฒิบตั ร
๔.

พันธกิจของการฝึ กอบรมหลักสู ตร

ภาควิชาฯ ได้กาํ หนดพันธกิจด้านการศึกษาของแผนฝึ กอบรมเพื่อผลิต “วิสญ
ั ญีแพทย์ธรรมศาสตร์เพือ่ ประชาชน” ที่มี
ความรู ้และทักษะทางด้านวิสญ
ั ญีวทิ ยา มีความสามารถในการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและพัฒนาตนเองเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถด้านการสื่ อสารและปฏิสมั พันธ์รวมถึงการบริ หารจัดการเพื่อการทํางานเป็ นทีมและดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
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นอกจากนี้ยงั เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และเจตคติท่ีดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงานทุกระดับชั้นและ
องค์กร
แผนฝึ กอบรมของภาควิชาฯ เน้นการฝึ กอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เน้นให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นศูนย์กลาง โดย
กระตุน้ เตรี ยมความพร้อมและสนับสนุนให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองและ
ได้สะท้อนการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ (self-reflection) ภายใต้การกํากับดูแล (supervision) ประเมินและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
(appraisal and feedback) อย่างเป็ นระบบ
๕.

ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร

แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาต้องมีคุณสมบัติ และความรู ้ความสามารถขั้นตํ่าตาม
สมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังนี้
๑) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care)
๑.๑ มีทกั ษะในการดูแลด้านวิสญ
ั ญีวทิ ยาตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ ภาวะแทรกซ้อนจากการระงับ
ความรู ้สึก
ต่างๆ

๑.๒ มีทกั ษะในการระงับความรู ้สึกแบบทัว่ ไป เฉพาะส่วน และเฝ้าระวังระหว่างการระงับความรู ้สึก ในผูป้ ่ วยโรค
๑.๓ มีทกั ษะในการดูแลทางเดินอากาศหายใจ (airway management)
๑.๔ มีทกั ษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย (cardiopulmonary-cerebral resuscitation)
๑.๕ มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยวิกฤต และ การบําบัดทางระบบหายใจ (respiratory care)
๑.๖ มีทกั ษะในการดูแลและรักษาความปวด

๒) ความรู ้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge
and Skills)

๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานของร่ างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับวิสญ
ั ญีวทิ ยา
๒.๒ มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวทิ ยา
๓) การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)
๓.๑ ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
๓.๒ วิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์
๓.๓ เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
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๔) ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and communication Skills)
๔.๑ นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๔.๒ ถ่ายทอดความรู ้และทักษะ ให้แพทย์นกั ศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
๔.๓ สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ และผูป้ ่ วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสิ นใจและ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
๔.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๔.๕ เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางวิสญ
ั ญีวทิ ยา
๕) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและเจตคติอนั ดีต่อผูป้ ่ วยญาติผรู ้ ่ วมงานเพื่อนร่ วมวิชาชีพและชุมชน
๕.๒ มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills)
๕.๓ มีความสนใจใฝ่ รู ้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวติ (Continuous Professional

Development)

๕.๔ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๕.๕ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
๖) การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
๖.๑ มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
๖.๒ มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
๖.๓ ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับ เปลี่ยนการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. แผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนฝึ กอบรมที่กาํ หนดไว้ ภาควิชาฯ จึงจัดการฝึ กอบรมให้มีเนื้อหาและวิธีให้การฝึ กอบรมให้
สอดคล้องกันตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านตามตารางที่ ๑ ดังนี้
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ตาราง ๑. เนื้อหาและวิธีการให้การฝึ กอบรมตลอดหลักสูตร
ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม

วิธีการให้การฝึ กอบรม/กลยุทธ์การสอน เนื้อหาของการฝึ กอบรม
ที่ใช้พฒั นา
(ภาคผนวก ๑)

๑. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
๑.๑ ทักษะในการดูแลด้านวิสญ
ั ญีวทิ ยา จัดการเรี ยนการสอนตามความสามารถ
ตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยในชั้นปี ที่
ภาวะแทรกซ้อนจากการระงับ ความรู ้สึก ๑ เรี ยนรู ้ปฏิบตั ิดูแลผูป้ ่ วยที่โรค
ประจําตัวและมารับการผ่าตัดทัว่ ไปไม่
๑.๒ ทักษะในการระงับความรู ้สึกแบบ
ซับซ้อน ในชั้นปี ที่ ๒ และ ๓ จะดูแล
ทัว่ ไป เฉพาะส่วน และเฝ้าระวังระหว่าง
ผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดที่ซบั ซ้อนมากขึ้น
การระงับความรู ้สึก ในผูป้ ่ วยโรคต่างๆ
เช่น การผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอด
เลือด และทรวงอก โดยมีเป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละชั้นปี ตามภาคผนวก ๒
และเมื่อสิ้นสุดการฝึ กอบรมตาม
ภาคผนวก ๓
๑.๓ ทักษะในการดูแลทางเดินอากาศ
หายใจ

จัดให้มีอาจารย์คอยดูแลเรื่ องการดูแล
ทางเดินอากาศหายใจอย่างใกล้ชิด
ร่ วมกับฝึ กปฏิบตั ิกบั หุ่นจําลองในช่วง
เดือนแรกของการฝึ กอบรม
จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง

difficult airway management and
fiberoptic intubation เป็ นประจําทุก

ปี สําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ที่ ๒

จัดสอนสถานการณ์จาํ ลอง
จัดให้เป็ นแพทย์รับปรึ กษาผูป้ ่ วย
difficult airway ขณะอยูเ่ วรนอกเวลา
ราชการ
๑.๔ ทักษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ACLS provider

I.

Basic science

-

Anatomy

-

Physiology

-

Pharmacology

-

Applied physics

-

Biochemistry

II. Clinical science
-

Preoperative evaluation
and preparation

-

General anesthesia

-

Regional anesthesia

-

Fluid management

-

Airway management

-

Positioning and potential
injuries

-

Monitoring

-

Special techniques

-

Postoperative care

-

Cardiopulmonary
resuscitation

-

Organ-based diseases

-

Clinical subspecialties
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ในช่วงปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้านชั้นที่
๑ ก่อนรับการฝึ กอบรม
จัดสอนสถานการณ์จาํ ลอง
๑.๕ ทักษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วย
วิกฤต และ การบําบัดทางระบบหายใจ

จัดสอนความรู ้พ้ืนฐานแก่ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม
เวียนปฏิบตั ิงานที่หออภิบาลดูแลผูป้ ่ วย
เรื่ องการบําบัดทางระบบหายใจ ๑ เดือน
และผูป้ ่ วยวิกฤต ๑.๕ เดือน

๑.๖ ทักษะในการดูแลและรักษาความ
ปวด

จัดสอนเรื่ องการระงับปวดเฉี ยบพลัน
ในช่วงปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้านและ
ระหว่างฝึ กอบรม
ปฏิบตั ิงานดูแลรักษาความปวด
เฉี ยบพลันในชั้นปี ที่ ๑ และ ๒ ปี ละ ๒
สัปดาห์โดยมีอาจารย์คอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
จัดสอนความรู ้เรื่ องการระงับปวดเรื้ อรัง
ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ที่ ๒ และ
๓
ฝึ กปฏิบตั ิออกตรวจและรับปรึ กษาผูป้ ่ วย
ในชั้นปี ที่ ๒ และ ๓ ปี ละ ๒ สัปดาห์

๒. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําไปใช้ แก้ ปัญหาของ
ผู้ป่วยและสังคมรอบด้ าน (Medical knowledge and Skills)
๒.๑ เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ที่ ๑ เข้า
พื้นฐานของร่ างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้อง ฟัง interhospital lectures
กับวิสญ
ั ญีวทิ ยา
จัด problem based learning เรื่ อง
วิทยาศาสตร์การแพทย์สาํ หรับแพทย์
ประจําบ้านชั้นปี ที่ ๑ จํานวน ๙ ครั้ง
ในช่วง ๓ เดือนแรก
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๒.๒ มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ
และเชี่ยวชาญในสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา

จัดฝึ กประสบการณ์ปฏิบตั ิงานในสาขา
ต่างๆ ของวิสญ
ั ญี
จัด self-directed learning สําหรับผู ้
เข้ารับการฝึ กอบรมจํานวน ๒ ครั้งต่อ
เดือน
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางวิชาการ เช่น interesting case,

morbidity & mortality
conference, topic review, journal
club

๓. การเรียนรู้ จากการปฏิบตั แิ ละการพัฒนาตนเอง (Practice-based
Learning and Improvement)

๓.๑ ดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้

ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องทํางานวิจยั
๑ เรื่ องในระหว่างรับการฝึ กอบรม
(ภาคผนวก ๔)

Research methodology
(proposal, IRB/EC, GCP, statistics,
manuscript writing)

จัดอบรมเรื่ อง งานวิจยั สําหรับแพทย์
ประจําบ้านช่วงปฐมนิเทศแพทย์ประจํา
บ้าน
๓.๒ วิพากษ์บทความและงานวิจยั
ทางการแพทย์

จัดอบรมเรื่ อง การค้นคว้าข้อมูลทาง
การแพทย์และการใช้คอมพิวเตอร์,
สารสนเทศทางการแพทย์, evidence
based medicine ช่วงปฐมนิ เทศแพทย์
ประจําบ้าน
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการความรู ้พ้นื ฐาน
เรื่ องงานวิจยั และ evidence based
medicine สําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ปี ที่ ๑
ฝึ กทักษะการวิพากษ์บทความและ
งานวิจยั จากการนําเสนอ journal club
และ topic review

๓.๓ เรี ยนรู ้และเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ย จัด self-directed learning สําหรับผู ้
เข้ารับการฝึ กอบรมโดยนําผูป้ ่ วยที่ได้

Evidence-based medicine and
critical appraisal
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ตนเองจากการปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิมาเรี ยนรู ้เพิม่ เติม

๔. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่ อสาร (Interpersonal and
Communication Skills)

๔.๑ นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปราย
ปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ

๔.๒ ถ่ายทอดความรู ้และทักษะ ให้
แพทย์นกั ศึกษาแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์

ฝึ กนําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วย และอภิปราย
ปั ญหาในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น morning
report, morbidity and mortality
conference, interesting case
ฝึ กช่วยสอนและดูแลผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมรุ่ นน้องและนักศึกษาวิสญ
ั ญี
พยาบาลในขณะปฏิบตั ิงาน

๔.๓ สื่ อสารให้ขอ้ มูลแก่ญาติ และผูป้ ่ วย จัดอบรม ทักษะการสื่ อสารเบื้องต้น การ
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย บอกข่าวร้าย difficult patient ในช่วง
มีเมตตา เคารพการตัดสิ นใจและศักดิ์ศรี ปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้านปี ที่ ๑
ของความเป็ นมนุษย์
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การสื่ อสาร
ให้ขอ้ มูลและคําปรึ กษาสําหรับผูเ้ ข้ารับ
การอบรม ๑ ครั้งใน ๓ ปี
ฝึ กประสบการณ์ในการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย
ระหว่างไปเยีย่ มผูป้ ่ วยก่อนการผ่าตัดโดย
มีอาจารย์คอยให้คาํ ปรึ กษา
ฝึ กปฏิบตั ิสถานการณ์จาํ ลอง
๔.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทํางานกับ
ผูร้ ่ วมงานทุกระดับอย่างมีประสิ ทธิภาพ

ฝึ กปฏิบตั ิงานกับผูร้ ่ วมงานทุกระดับ

๔.๕ เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําแก่
แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทาง
วิสญ
ั ญีวทิ ยา

ฝึ กปฏิบตั ิโดยรับเป็ นแพทย์ปรึ กษาจาก
ต่างแผนก เช่น รับปรึ กษาก่อนการผ่าตัด,
ผูป้ ่ วยปวดเรื้ องรัง เป็ นต้น

๕. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
๕.๑ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและเจตคติอนั
ดีต่อผูป้ ่ วยญาติผรู ้ ่ วมงานเพื่อนร่ วม
วิชาชีพและชุมชน

จัดอบรมเรื่ องจริ ยธรรมทางการแพทย์ใน
ระหว่างปฐมนิเทศแพทย์ประจําบ้านปี ที่
๑

Anesthesiologist non-technical
skills (ANTS)
- Team working
- Task management
- Situation awareness
- Decision making and evidencebased practices

Professionalism
- Medical counseling and
communication skills
- Ethics
- Resource allocation
- End-of-life care
- Medicologal issues
- Continuous professional
development
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๕.๒ มีทกั ษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-

technical skills)

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการทักษะด้านที่
ไม่ใช่เทคนิค ๑ ครั้งในระหว่างการ
ฝึ กอบรม
ฝึ กปฏิบตั ินาํ ทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิคมา
ใช้ในระหว่างฝึ กอบรม
จัดฝึ กสถานการณ์จาํ ลอง

๕.๓ มีความสนใจใฝ่ รู ้และสามารถ
พัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ (Continuous

พัฒนาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหัดตั้ง
คําถามและหมัน่ ไปหาคําตอบทั้งจาก
กิจกรรม self-directed learning และ
ระหว่างปฏิบตั ิงาน

๕.๔ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย

พัฒนาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรู ้จกั
รับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ความตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานหรื อความรับผิดชอบในการ
นําเสนอกิจกรรมวิชาการ

๕.๕ คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

ให้ผเู ้ ข้ารับฝึ กอบรมชั้นปี ที่ ๒ จัด
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมปี อื่น ๆ มีส่วนร่ วมในการ
จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

Professional Development)

๖. การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
๖.๑ มีความรู ้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ

๖.๒ มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย

ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ที่ ๒ เลือก
ปั ญหาของวิสญ
ั ญีที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สุขภาพของประเทศมาอภิปรายและ
นําเสนอ
อบรมเรื่ อง patient safety risk
management ในช่วงปฐมนิ เทศแพทย์
ประจําบ้าน
อบรมเรื่ องระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล, กระบวนการคุณภาพและ

Quality and safety
Anesthetic records
Costs of medical/anesthesia care
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ความปลอดภัยทางวิสญ
ั ญี, และระบบ
แก๊สทางการแพทย์
ร่ วมนําเสนอและอภิปราย morbidity

and mortality conference

เข้าร่ วมสังเกตการณ์ root cause
analysis ในผูป
้ ่ วยของตัวเอง
๖.๓ ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม จัดอภิปรายเรื องเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
(Cost Consciousness Medicine)
และวิสญ
ั ญี ๑ ครั้งในระหว่างการ
และสามารถปรับ เปลี่ยนการดูแลรักษา ฝึ กอบรม
ผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริ บทของการบริ การ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๖.๑ แผนการสอนทฤษฎี
ระหว่างการฝึ กอบรมภาควิชาฯ ได้จดั การเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีดงั แสดงตามตารางที่ ๒-๕ โดยจัดการเรี ยนการสอน
ตามความรู ้ความสามารถของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ในช่วงชั้นปี ที่ ๑ จะเป็ นการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง basic science และการให้การ
ระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยและการผ่าตัดที่ไม่ซบั ซ้อน ซึ่งประกอบด้วยการเรี ยนทั้งแบบการบรรยาย, การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน (PBL), การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (SDL), การนําเสนอกิจกรรมทางวิชาการ ส่ วนในชั้นปี ที่ ๒ และ ๓ จะมีการจัดการเรี ยนการ
สอนภาคทฤษฎีเพิ่มเติมในเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยปวดเรื้ อรัง, การระงับความรู ้สึกผูป้ ่ วยมารับการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก, และการ
ดูแลผูป้ ่ วยวิกฤต นอกจากนี้ยงั จัดการเรี ยนการสอนเพิม่ เติมสําหรับหัวข้อและทักษะต่างๆ ที่อยูใ่ นหลักสูตรและเป็ นผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์เพิ่มเติมด้วย
ตาราง ๒. หัวข้อการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎี
หัวข้อ

จํานวนชัว่ โมง

ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

๑. บรรยาย Interhospital teaching program

๘ ชัว่ โมง/ครั้ง ๘ ครั้ง
(๖๔ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๑

๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒

๒. การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) เรื่ อง
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางวิสญ
ั ญี (Basic science)

๑ ชัว่ โมง/ครั้ง ๙ ครั้ง
ชั้นปี ๑
(๙ ชัว่ โมง) (๓ เดือนแรก)

๒.๑ ๒.๒

๓. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (SDL)

๑ ชัว่ โมง/ครั้ง ๑๘ ครั้ง
(๑๘ ชัว่ โมง)

๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒
๔.๑ ๔.๒ ๕.๓ ๕.๕

ชั้นปี ๑
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๑ ชัว่ โมง/ครั้ง ๒๔ ครั้ง/ปี ชั้นปี ๒, ๓
(๒๔ ชัว่ โมง)
๔. บรรยายหรื อการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยปวดเรื้ อรัง (chronic pain

๒ ชัว่ โมง/ครั้ง ๒ ครั้ง

ชั้นปี ๒

๒ ชัว่ โมง/ครั้ง ๑ ครั้ง
(๖ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๓

๕. บรรยายหรื อการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเรื่ อง ๒ ชัว่ โมง/ครั้ง ๒ ครั้ง
การให้การระงับความรู ้สึกผูป้ ่ วยมารับการผ่าตัด
๒ ชัว่ โมง/ครั้ง ๑ ครั้ง
หัวใจและทรวงอก
(๖ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๒

๖. บรรยายและการสอนข้างเตียงผูป้ ่ วยเรื่ อง critical ๒ ชัว่ โมง/ครั้ง ๖ ครั้ง
care medicine
(๑๒ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๒

๑.๕

๗. บรรยายหรื อการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เรื่ องการปลูกถ่ายอวัยวะ

๒ ชัว่ โมง/ครั้ง ๑ ครั้ง

ชั้นปี ๓

๑.๑

๘. บรรยายหรื อการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเรื่ อง ๒ ชัว่ โมง/ครั้ง ๑ ครั้ง
การระงับปวดเฉี ยบพลัน

ชั้นปี ๒

๑.๑

๙. นําเสนอ interesting case

๑ ชัว่ โมง/ครั้ง ๑ ครั้ง

ชั้นปี ๑

๑ ชัว่ โมง/ครั้ง ๑ ครั้ง

ชั้นปี ๒

๑.๑ ๑.๒ ๓.๓ ๔.๑
๔.๒ ๕.๔

๑ ชัว่ โมง/ครั้ง ๒ ครั้ง
(๔ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๓

๑๐. นําเสนอ morbidity and mortality

๑ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๒ ครั้ง
(๒ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๒-๓

๑.๑ ๑.๒ ๓.๓ ๔.๑
๔.๒ ๕.๔ ๖.๒

๑๑. นําเสนอ topic review

๑ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๑ ครั้ง

ชั้นปี ๒

๑ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๑ ครั้ง
(๒ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๓

๑.๑ ๑.๒ ๓.๒ ๔.๑
๔.๒ ๕.๔

๑ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๒ ครั้ง

ชั้นปี ๑

๑ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๑ ครั้ง
(๓ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๒

management)

conference

๑๒. นําเสนอ journal club

๑.๖

๑.๑

ชั้นปี ๓

๑.๑ ๓.๒ ๔.๑ ๔.๒
๕.๔
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๑๓. บรรยายเรื่ องระบบริ หารภายในโรงพยาบาล
สาธารณสุข การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคุณภาพ
โรงพยาบาล, กระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยทางวิสญ
ั ญี

๒ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๑ ครั้ง
(๒ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๑-๓

๖.๑

๑๔. บรรยายเรื่ องระบบแก๊สทางการแพทย์ต

๒ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๑ ครั้ง
(๒ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๑-๓

๒.๑ ๖.๑

๑๕. บรรยายเรื่ องความสัมพันธ์ของแพทย์ทางเลือก
และวิสญ
ั ญี

๑ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๒ ครั้ง
(๒ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๑-๓

๑.๑

๑๖. อภิปรายและนําเสนอปัญหาเรื่ องระบบ
สาธารณสุขไทยกับงานวิสญ
ั ญี

๒ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๑ ครั้ง
(๒ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๒

๖.๑ ๖.๒

๑๗. อภิปรายและนําเสนอปั ญหาเรื่ องเศรษฐศาสตร์
สุขภาพกับงานวิสญ
ั ญี

๒ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๑ ครั้ง
(๒ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๓

๖.๓

๑๘. อบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง difficult airway

๘ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๑ ครั้ง
(๘ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๒

๑.๓

๑๙. อบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง basic

๘ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๒ ครั้ง
(๑๖ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๑

๓.๑ ๓.๒

๒๐. อบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องทักษะด้านที่ไม่ใช้
เทคนิค (Anesthetic non-technical skill)

๘ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๑ ครั้ง
(๘ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๑-๓

๕.๒

๒๑. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ องการสื่ อสารให้ขอ้ มูล
และคําปรึ กษา

๔ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๑ ครั้ง
(๔ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๑-๓

๔.๓

๒๒. อบรมเชิงปฏิบตั ิการสถานการณ์จาํ ลอง

๒ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๔ ครั้ง/
ชั้นปี
(๒๔ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๑-๓

๑.๑ ๑.๒ ๔.๓ ๔.๔
๔.๕ ๕.๒

๒๓. อบรมเชิงปฏิบตั ิการการช่วยชีวติ ขั้นสูง

๑๖ ชัว่ โมง/ ครั้ง (๑๖
ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๑

๑.๔ ๕.๒

๒๔. การประชุม interhospital acute pain

๑ ชัว่ โมง/ ครั้ง ๓๖ ครั้ง
(๓๖ ชัว่ โมง)

ชั้นปี ๑-๓

๑.๖ ๔.๑ ๔.๒

๒๕. Morning report

๑ ชัว่ โมง/สัปดาห์

ชั้นปี ๑-๓

๑.๑ ๑.๒ ๔.๒

management and fiberoptic intubation

epidemiology and evidence based
medicine

(simulation)

conference
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(๕๒ ชัว่ โมง)

ตาราง ๓. หัวข้อการบรรยายและการเรี ยนรู ้ basic sciences โดยใช้ปัญหาเป็ นพื้นฐาน (PBL) ชั้นปี ที่ ๑
สัปดาห์ที่

หัวข้อ

๑

Anatomy and physiology of cardiovascular system

๒

Anatomy and physiology of respiratory system

๓

Anatomy and physiology of central nervous and
autonomic nervous system

๔

Pharmacologic principles

๕

Anesthetic agent: IV anesthetic drugs

๖

Anesthetic agent: Inhaled anesthetic drugs

๗

Anesthetic agent: Neuromuscular blocking agent and
reversal drugs

๘

Anesthetic agent: Local anesthetic drugs

๙

Anesthetic agent: Opioids

ตาราง ๔. หัวข้อการบรรยาย subspecialty สําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมชั้นปี ที่ ๒
เดือนที่

ชั้นปี

หัวข้อ

การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน

๑

๒

Anesthesia for cardiac surgery I: perioperative
management in cardiac surgery

Lecture

๑

๒

Anesthesia for cardiac surgery II: circulatory assistance,
IABP, ECMO

Lecture

๒

๒

Chronic pain management I: common chronic pain
problems

Lecture

๒

๒

Chronic pain management II: chronic pain management

Lecture

๑-๓

๒

Critical care I: Approach for critical patient care

Bedside teaching
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๑-๓

๒

Critical care II: Nutrition and metabolic control

Lecture

๑-๓

๒

Critical care III: Infection control

Lecture

๑-๓

๒

Critical care IV: Shock states

Lecture

๑-๓

๒

Critical care IV: Critical care protocol and severity
assessment

Lecture

๖-๑๒

๒

Acute pain management

PBL

๖-๑๒

๓

Anesthesia for cardiothoracic surgery III

PBL

๖-๑๒

๓

Chronic pain management III

PBL

๖-๑๒

๓

Anesthesia for organ transplant

PBL

ตาราง ๕: หัวข้อการเรี ยนรู ้สถานการณ์จาํ ลอง (simulation)
ชั้นปี

หัวข้อ

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

๑

Counseling เช่น preoperative assessment and
advice, pain management

๑.๑ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๒

Common complication

๑.๑ ๔.๔ ๕.๒

Crisis management and ACLS

๑.๔ ๔.๔ ๕.๒

ANTS (team working)

๑.๑ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๒

Dealing with complication (make decision and
advice)

๑.๑ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๒

Rare and/or severe complication I

๑.๑ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๒

Rare and/or severe complication II

๑.๑ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๒

Crisis management and ACLS

๑.๔ ๔.๔ ๕.๒

๒-๓

๖.๒ แผนการสอนภาคปฏิบตั ิ
หลักสูตรได้จดั การเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิโดยปฏิบตั ิงานหมุนเวียน ดังตารางที่ ๖
ตาราง ๖. การปฏิบตั ิงานหมุนเวียนในระหว่างการฝึ กอบรม
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ชั้นปี ที่ ๑ ชั้นปี ที่ ๒ ชั้นปี ที่ ๓
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าทางช่องท้อง ลําไส้ ตับและทางเดินนํ้าดี
๒
๐.๕
๐.๕
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยศาสตร์หลอดเลือด
๐
๐.๕
๑
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศีรษะ คอ และเต้านม
๐.๕
๐.๕
๐
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
๒
๐.๕
๑
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดสูติ-นรี เวชวิทยา
๑.๕
๑
๐.๕
การระงับความปวดในผูป้ ่ วยระหว่างรอคลอดทางช่องคลอด
๐
๐.๕
๐
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัด โสต ศอ นาสิ ก
๐.๕
๑
๑
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดจักษุ
๐.๕
๐
๐.๕
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท
๑
๐.๕
๑
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก
๐
๑
๑
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยเด็กที่มารับการผ่าตัดต่างๆ
๐.๕
๑
๑
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ
๑
๐
๐.๕
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง และเสริ มสร้าง
๑
๐
๐.๕
การดูแลผูป้ ่ วยทางวิสญ
ั ญีนอกห้องผ่าตัด
๑
๑
๑
การดูแลผูป้ ่ วยวิกฤตและการบําบัดทางระบบหายใจ
๐
๑.๕
๑
การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยที่มารับการทําฟัน
๐
๐.๕
๐
การให้การระงับความรู ้สึกเส้นประสาทส่วนปลาย และความปวดเฉี ยบพลัน
๐
๐.๕
๐
การดูแลผูป้ ่ วยในห้องพักฟื้ นและความปวดเฉี ยบพลัน
๐.๕
๐
๐
การดูแลความปวดเรื้ อรัง
๐
๐.๕
๐.๕
อายุรศาสตร์หน่วยโรคหัวใจและโรคปอด
๐
๐.๕
๐
วิจยั
๐
๐
๐.๕
วิชาเลือก
๐
๐.๕
๐
วิชาเลือก (โรงพยาบาลศูนย์)
๐
๐
๐.๕
เพื่อให้การฝึ กอบรมได้ผลลัพธ์ที่ต้ งั เป้ าไว้ท้ งั จํานวนผูป้ ่ วยและความหลากหลาย หลักสูตรจึงได้วางแผนจัดสถานที่ปฏิบตั ิงานทั้ง
ภายในภาควิชาฯ และสถาบันสมทบดังนี้
๑. หน่วยโรคปอดและโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์
๑. สามารถประเมินผูป้ ่ วยโรคหัวใจและโรคปอดที่มารับการผ่าตัดได้
๒. สามารถบอกข้อบ่งชี้และการแปลผลของการส่งการตรวจพิเศษของระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ECG,
echocardiography, stress test ได้
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๓. สามารถเตรี ยมและดูแลผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ อง pacemaker หรื อ implantable cardioverter-defibrillator
ที่มารับการผ่าตัดได้
๔. สามารถอธิบายหลักการ, ข้อบ่งชี้, ขั้นตอนการทํา, การแปลผล การส่งตรวจพิเศษทางระบบหายใจได้ เช่น
spirometry, Pulmonary function test, Sleep test, carbon monoxide diffusing capacity

๕. สามารถใส่ flexible bronchoscope ได้
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
จันทร์: สัปดาห์ที่ ๑ Echocardiography, stress test, cardiac MRI, สัปดาห์ที่ ๒ bronchoscopy
อังคาร: Echocardiography
พุธ: pacemaker clinic
พฤหัสบดี: bronchoscopy
ศุกร์: Pulmonary function test, DLCO
ร่ วมรับปรึ กษาก่อนผ่าตัดในหน่วยโรคหัวใจและโรคปอด, ดู sleep lab ๑ รายในช่วงผ่านตารางหมุนเวียน
การประเมินผล
การประเมินผลจากการปฏิบตั ิงาน เกณฑ์ผา่ น/ไม่ผา่ น
การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒. การดูแลผูป้ ่ วยวิกฤตและการบําบัดทางระบบหายใจ ในชั้นปี ที่ ๒ ฝึ กอบรมที่ หน่วยดูแลรักษาทางระบบหายใจ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ระยะเวลา ๑ เดือน และในชั้นปี ที่ ๓ ฝี กอบรมที่หน่วยดูแลรักษาผูป้ ่ วยหนัก โรงพยาบาล
รามาธิบดี ๑ เดือน
๓. การดูแลความปวดเรื้ อรังในชั้นปี ที่ ๓ ฝึ กอบรมที่หน่วยระงับปวด โรงพยาบาลรามาธิบดี
๔. การระงับความรู ้สึกในผูป้ ่ วยเด็กในชั้นปี ที่ ๓ ฝึ กอบรมที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
๕. วิชาเลือกขึ้นกับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยชั้นปี ที่ ๓ จะต้องเป็ นโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุข
๖.๓ จํานวนปี ของการฝึ กอบรม
ภาควิชาได้จดั จํานวนปี ของการฝึ กอบรมเป็ นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๓-๕ ปี ขึ้นกับความสามารถของผูร้ ับการฝึ กอบรม
โดยมีเกณฑ์การประเมินสําหรับการเลื่อนชั้นปี และการพิจารณาส่งสอบวุฒิบตั ร
๖.๔ การบริ หารการจัดการฝึ กอบรม
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ภาควิชามีโครงสร้างการบริ หารการศึกษา โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาหลังปริ ญญา ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย (ภาคผนวก ๕)
๑. ประธานหลักสูตร ซึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานทางวิสญ
ั ญีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัย
๒. กรรมการในหลักสูตร ปฏิบตั ิงานทางวิสญ
ั ญีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
๓. หัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน แต่ละชั้นปี
๔. เจ้าหน้าที่การศึกษาประจําภาควิชา
๕. เจ้าหน้าที่การศึกษาหลังปริ ญญา
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบและอํานาจในการจัดการประสานงานการวางแผน, บริ หาร, ติดตามและประเมิน
แผนการฝึ กอบรม โดยอาศัยปั จจัยภายนอก ได้แก่ ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและความต้องการของระบบสาธารณสุข
กฎระเบียบของแพทยสภาและราชวิทยาลัย และปั จจัยภายใน ได้แก่ พันธกิจของคณะ, นโยบายของภาควิชา, ปั จจัยด้าน
ทรัพยากรการศึกษามาเป็ นตัวกําหนดกรอบในการจัดทําและบริ หารหลักสูตร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของแผนฝึ กอบรมเป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ ดังตารางที่ ๗
ตาราง ๗. การบริ หารจัดการการฝึ กอบรม
กระบวนการบริ หาร
พันธกิจและผลลัพธ์ของ
แผนฝึ กอบรม

ออกแบบและปรับปรุ ง
หลักสูตร

คัดเลือกผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม

จัดการเรี ยนการสอนการ
ประเมินผลเป็ นไปตาม
แผนการฝึ กอบรม

ขั้นตอน/วิธีการ
เวลา
กําหนดพันธกิจและผลลัพธ์ของแผนฝึ กอบรมให้
สอดคล้องไปกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต,
นโยบายของคณะและภาควิชา รวมถึงทรัพยากร
การศึกษาของคณะ
หลักสูตรจะได้รับการออกแบบและปรังปรุ ง โดยใช้ ทุก ๑ ปี
หลักสูตรจากราชวิทยาลัยเป็ นกรอบ ร่ วมกับผล
ประเมินจากอาจารย์และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดย
คณะกรรมการศึกษาหลังปริ ญญา หลังจากนั้น
นําเสนอในที่ประชุมภาคเพื่อรับการรับรองหลักสูตร
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แผนฝึ กอบรมตั้งไว้
ดําเนินการคัดเลือกอย่างโปร่ งใสตามขั้นตอนและ
ทุก ๑ ปี
เกณฑ์ของแพทยสภา, ราชวิทยาลัย, คณะและ
ภาควิชา
จัดการเรี ยนการสอนรวมถึงทรัพยากรการศึกษาและ ทุก ๑ ปี
การประเมินผลให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม
โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลด้วยระบบ

ผูร้ ับผิดชอบ
ประธานหลักสูตรการ
ฝึ กอบรม

กรรมการการศึกษา
หลังปริ ญญา

กรรมการการศึกษา
หลังปริ ญญา,
กรรมการสัมภาษณ์
แพทย์ประจําบ้าน
กรรมการการศึกษา
หลังปริ ญญา, อาจารย์
ในภาควิชา
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การประเมินหลักสูตร/แผน
ฝึ กอบรม

อาจารย์ที่ปรึ กษาและแฟ้มสะสมผลงาน
ประเมินแผนฝึ กอบรมภายในโดย อาจารย์ใน
ภาควิชา, ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม, ผูส้ าํ เร็ จการ
ฝึ กอบรม, ผูบ้ งั คับบัญชาของผูร้ ับการฝึ กอบรม
การประเมินตนเองประจําปี
ประเมินภายนอกโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบความรู ้ความชํานาญ
และนําผลการประเมินที่ได้นาํ เสนอในที่ประชุม
ภาควิชา

ทุก ๑ ปี

กรรมการการศึกษา
หลังปริ ญญา

ทุก ๕ ปี

๖.๕ สภาวะการปฏิบตั ิงาน
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ ปฏิบตั ิงานในเวลาราชการและนอกราชการ รวมถึงค่าตอบแทน
และชัว่ โมงทํางานตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและภาควิชา (คู่มือแพทย์ประจําบ้านประจําปี ) โดยต้องมีระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงานอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ตามคู่มือแนวทางปฏิบตั ิแพทย์ประจําบ้านวิสญ
ั ญี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการตามคู่มือแพทย์ประจําบ้านที่ภาควิชาฯ ได้จดั ให้
กรณี เวลาในการฝึ กอบรมเกิน ๘๐% การส่งสอบวุฒิบตั รขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญาและ
หัวหน้าภาควิชาฯ แต่จาํ เป็ นต้องฝึ กอบรมเพิ่มเติมในกรณี ที่แพทย์ประจําบ้านปฏิบตั ิงานในแต่ละหน่วยเรี ยนรู ้ไม่ถึง ๘๐% ใน
กรณี ที่ลาเกิน ๘๐% ของระยะเวลาในการฝึ กอบรม จะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบตั รตามเวลาที่กาหนด จาเป็ นต้องปฏิบตั ิงาน
เพิ่มเติมจนครบ
๖.๖ การวัดและประเมินผล
หลักสูตรมีการวัดประเมินผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมตามสมรรถนะที่ตอ้ งการทั้ง ๖ ด้าน และมี
ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาคอยติดตามประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและป้ อนข้อมูลย้อนกลับให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรับทราบ ดัง
ตารางที่ ๘
ตาราง ๘. การประเมินการเรี ยนการสอน
วิธีการประเมิน

ช่วงเวลาที่ประเมิน

เกณฑ์ผา่ น

ประเมิน Entrustable professional activity
(EPA) 1-17 ตามระยะเวลาที่กาํ หนด (ภาคผนวก ๖)

ตลอดการฝึ กอบรม

ตามที่กาํ หนด

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๖ ๔.๑ ๔.๓
๔.๔ ๔.๕ ๕.๒

ประเมิน Direct observe procedural skill
(DOP) 1-8 ตามระยะเวลาที่กาํ หนด (ภาคผนวก ๗)

ตลอดการฝึ กอบรม

ตามที่กาํ หนด

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๒

ประเมินการนําเสนอผลงานวิชาการ journal club,

ตลอดการฝึ กอบรม

≥ ร้อยละ ๖๐

๑.๑ ๑.๒ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒

ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม
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topic review, interesting case โดยอาจารย์ผู ้

๕.๔

ควบคุมและอาจารย์สงั เกตการณ์ (ถ้าไม่ผา่ นต้องทํา
การนําเสนอใหม่)
ก่อนพบอาจารย์ที่
interpersonal and communication skills โดย
ปรึ กษาที่ ๖ และ
๑๒ เดือนในแต่ละ
อาจารย์และผูร้ ่ วมงาน (ประเมิน 360 องศา)
ปี

ผ่าน/ไม่ผา่ น

๔.๔ ๕.๑

ประเมิน communication and non-technical
skills จากสถานการณ์จาํ ลอง

๑ ครั้ง/ปี

ผ่าน/ไม่ผา่ น

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔๔.๓ ๕.๒

ประเมินจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยเวชบําบัดวิกฤต
จากสถาบันร่ วม

ชั้นปี ที่ ๓

ผ่าน/ไม่ผา่ น

๑.๕ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๔

ประเมินจากการปฏิบตั ิงานหน่วยระงับปวดเรื้ อรัง
จากภายในภาควิชาและสถาบันร่ วม

ชั้นปี ที่ ๒-๓

ผ่าน/ไม่ผา่ น

๑.๖ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๒
๕.๕

ประเมินจากการปฏิบตั ิงานนอกภาควิชา
(อายุรศาสตร์ โรคหัวใจและปอด, สถาบันสุ ขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี, วิชาเลือก)

ชั้นปี ที่ ๒-๓

ผ่าน/ไม่ผา่ น

๑.๑ ๑.๒ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒
๕.๔

ประเมินการนําเสนองานร่ างวิจยั และงานวิจยั

ชั้นปี ที่ ๒-๓

≥ ร้อยละ ๖๐

๓.๑ ๔.๒

ชั้นปี ที่ ๒

บรรลุ
วัตถุประสงค์

๕.๑ ๕.๔ ๕.๕

ชั้นปี ที่ ๒-๓

≥ ร้อยละ ๖๐

๖.๑ ๖.๒ ๖.๓

ประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ

ประเมินผลงานจิตอาสา
ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่มเรื่ องระบบสุขภาพ
กับงานวิสญ
ั ญี และเศรษฐศาสตร์สุขภาพกับงาน
วิสญ
ั ญี
ประเมินสอบข้อเขียน
- สอบปรนัยกลางภาค
-

สอบปรนัย , อัตนัยและอัตนัยประยุกต์
ปลายภาค
สอบทดสอบทางคลินิกโดยใช้
วัตถุประสงค์เป็ นโครงสร้าง (OSCE)
สอบปากเปล่า

ชั้นปี ที่ ๑-๓

≥ ร้อยละ ๔๕

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๑.๖
๒.๑ ๒.๒ ๔.๓ ๕.๒
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โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อติดตามเรื่ องผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมในเดือนที่ ๓, ๖, ๑๒ สําหรับผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมชั้นปี ที่ ๑ และทุก ๖ และ ๑๒ เดือนสําหรับชั้นปี ที่ ๒ และ ๓ (รายละเอียดในคู่มือแพทย์ประจําบ้าน)
หลักสู ตรได้กาํ หนดเกณฑ์ ผ่านการเลื่อนชั้นปี และส่ งสอบวุฒิบัตรโดยใช้ เกณฑ์ ประเมินทั้งทางด้ านความรู้ ทางคลินิกและเจตคติ
ดังนี้ (ไม่ มกี ารประเมินเพื่อหนังสื ออนุมตั บิ ัตรฯ)
๑. มิติที่ ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA, DOP ผ่านตามที่อนุกรรมการฝึ กอบรมกําหนดร่ วมกับผ่านการฝึ กอบรมครบตาม
หลักสูตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึ กอบรม
๒. มิติที่ ๒ การรายงานผลการสอบ โดยภาควิชาฯ จะมีการประเมินความรู ้ ความสามารถ และทักษะทางด้านวิสญ
ั ญีใน
ระหว่างปี ๑ ครั้งและปลายภาค ๑ ครั้ง เกณฑ์ผา่ นชั้นปี และเกณฑ์การส่งเพื่อสอบวุฒิบตั รต้องผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้น
ในแต่ละปี ตาม MPL ของข้อสอบในปี นั้น ซึ่งจะทําการกําหนดก่อนการสอบและแจ้งให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทราบ
ก่อนสอบ โดยมีการให้น้ าํ หนักคะแนนดังตารางที่ ๙ ในกรณี ที่สอบปรนัยกลางภาคได้นอ้ ยกว่า ๖๐ จะมีจดั สอบซ่อม
ให้หนึ่งครั้ง
ตาราง ๑๐. เกณฑ์การสอบความรู ้เพื่อเลื่อนชั้นปี และส่งสอบวุฒิบตั ร
หัวข้อการประเมิน

ร้อยละของนํ้าหนักคะแนน
ชั้นปี ที่ ๑

ชั้นปี ที่ ๒-๓

๓๐

๒๐

๔๐

๔๐

๓๐

๒๐

สอบทดสอบทางคลินิกโดยใช้วตั ถุประสงค์เป็ นโครงสร้าง (OSCE)

-

๒๐

สอบปากเปล่า (เฉพาะชั้นปี ที่ ๓)

-

ผ่าน/ไม่ผา่ น

สอบปรนัยกลางภาค (MCQ)
basic science: clinical science ๖๐:๔๐

สอบปรนัยปลายภาค (MCQ)
basic science: clinical science ๔๐:๖๐ (ปี ที่ ๑)
basic science: clinical science: clinical subspecialty ๓๐: ๔๐:

๓๐ (ปี ที่ ๒-๓)

อัตนัยและอัตนัยประยุกต์ปลายภาค (MEQ, SAQ)

๓. มิติที่ ๓ การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู ้จากผูป้ ่ วย portfolio จะต้องครบจํานวนตามที่กาํ หนด
๔. มิติที่ ๔ การรายงานความก้าวหน้าด้านงานวิจยั สําหรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรมชั้นปี ที่ ๒ และ ๓
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•

ด้านวิจยั ส่งและนําเสนอโครงร่ างวิจยั พร้อม IRB approval และผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ เป็ นเกณฑ์เลื่อนชั้นปี
ที่ ๒

•

ส่งและนําเสนองานวิจยั และผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ เป็ นเกณฑ์ส่งสอบวุฒิบตั ร

๕. มิติที่ ๕ การร่ วมกิจกรรมประชุมวิชาการวิสญ
ั ญี ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องร่ วมประชุมวิชาการอย่างน้อย ๓ ครั้ง
๖. มิติที่ ๖ การรายงานประสบการณ์เรี ยนรู ้จาก counseling และ anesthesia non-technical skills workshop
•

Certificate of ANTS and counseling workshop

•

ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ ของหลักสูตร ได้แก่ การนําเสนอผลงาน, การร่ วมอภิปราย, การอบรม,
การปฏิบตั ิงาน

•

ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานการณ์จาํ ลอง (simulation)

๗. มิติที่ ๗ การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication skills โดย
อาจารย์และผูร้ ่ วมงาน
•

ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication
skills โดยอาจารย์และผูร้ ่ วมงาน ( ประเมิน 360 องศา)

•

ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านจริ ยธรรมโดยหลักสูตรเกณฑ์เจตคติที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมควรมีโดยผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมจะมีคะแนนด้านเจตคติ ๑๐๐ คะแนนตลอดหลักสูตรการฝึ กอบรม หากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมจะมีการหักคะแนนสะสมจนจบหลักสูตรฝึ กอบรม เมื่อมีความผิดเกิดขึ้นจะถูกนําเข้า
ที่ประชุมกรรมการแพทย์ประจําบ้าน แจ้งผลให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมรับทราบ คะแนนจริ ยธรรมไม่เหมาะสม
แบ่งเป็ น ๓ ระดับ คือ ความผิดเล็กน้อย ปานกลาง และร้ายแรง


ความผิดเล็กน้อยไม่มีผลต่อผูป้ ่ วย หักร้อยละ ๕ เช่น ไม่มาเตรี ยมของก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน, ไม่ไป
ติดตามผูป้ ่ วยที่สมควรต้องติดตามต่อหลังผ่าตัด, ไม่ตรงต่อเวลา, เลื่อนกิจกรรมวิชาการโดยไม่มี
เหตุอนั สมควร, ไม่สุภาพต่อเพื่อนร่ วมงาน



ความผิดปานกลางมีผลกระทบกับผูป้ ่ วย ร้อยละ ๑๐ เช่น ไม่ดูผปู ้ ่ วยก่อนผ่าตัดที่รับมอบหมายด้วย
ตนเอง, มีเรื่ องร้องเรี ยนจากผูป้ ่ วยและเพื่อนร่ วมงาน



ความผิดร้ายแรง หักร้อยละ ๔๐ เช่น ลักขโมย พูดเท็จปกปิ ดข้อมูล ทุจริ ตในการสอบ
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ความผิดนอกเหนือจากตัวอย่างจะเข้าที่ประชุมกรรมการแพทย์ประจําบ้านเพื่อพิจารณาระดับ
ความผิดอีกครั้ง โดยมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อย ครึ่ งหนึ่งของจํานวนกรรมการเข้าพิจารณา
หากคะแนนสะสมเหลือ ร้อยละ ๘๐ นําผลการประเมินเข้าที่ประชุมภาคและแจ้งต้นสังกัดหาก
คะแนนสะสมเหลือ ร้อยละ ๖๐ นําผลการประเมินเข้าที่ประชุมภาค พิจารณาซํ้าชั้นปี หรื อยุติการ
ฝึ กอบรมหรื อไม่ส่งสอบวุฒิบตั ร
ในกรณี มีขอ้ สงสัยในผลการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินการฝึ กอบรมได้ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ผา่ นการประเมินทั้ง ๔ ด้านจะได้รับการเลื่อนชั้นปี และส่งสอบวุฒิบตั รในชั้นปี ที่ ๓ ของการ
ฝึ กอบรม ในกรณี ที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมไม่ผา่ นการประเมินจะต้องได้รับการนําเข้าที่ประชุมกรรมการศึกษาของภาควิชาฯ เพื่อ
พิจารณาต่อไป…….
การสอบเพื่อวุฒบิ ัตรฯ
(๑) คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ์เข้าสอบ
-

ผ่านการฝึ กอบรมครบตามหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึ กอบรม

-

สถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ
(๒) เอกสารประกอบ

-

เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิจากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาํ หนด

-

บทความงานวิจยั พร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์

-

เอกสารรับรองการปฏิบตั ิงานตามแฟ้มสะสมผลงาน
(๓) วิธีการประเมินประกอบด้วย

-

การสอบข้อเขียน ต้องผ่านเกณฑ์ท้ งั ๒ ส่วน คือ

๑.

ปรนัย (multiple choice question; MCQ)

๒.
อัตนัย (modified essay question; MEQ, essay, short answer question; SAQ) ประเมินภาคปฏิบตั ิ
ประกอบด้วย
๓.

การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)

๔.

ผลการปฏิบตั ิงานจากสถาบันฝึ กอบรม เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

-

การสอบปากเปล่า

-

การประเมินผลงานวิจยั
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เกณฑ์การพิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ หรื อโดยอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
๗.การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
๗.๑คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
๑) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
- ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต หรื อเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภาแล้ว
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็ นเวลา ๑ปี
๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
๗.๒จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ รับสมัครผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ๕ คนต่อปี ตามกฎราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยรับผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมได้ในสัดส่วนปี ละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม ๒ คน รวมทั้งต้องมีงานบริ การต่อจํานวนผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม ๑ คน ตามที่ราชวิทยาลัยกําหนดตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๗.๓ การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
หัวหน้าภาควิชาฯ จะทําการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านแต่ละปี โดยคณะกรรมการจะไม่มีส่วนได้
ส่วนเสี ยใด ๆ กับผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกในปี นั้น เพื่อทําการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านที่
ชัดเจนโปร่ งใส ร่ วมกับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ และประกาศผลแจ้งใน website ของภาควิชา
๘. อาจารย์ ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรม
๘.๑. คุณสมบัติของประธานและกรรมการการฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ แต่งตั้งประธานการฝึ กอบรม ซึ่งเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา และปฏิบตั ิงานด้านการระงับความรู ้สึกอย่างน้อย ๕ ปี ภายหลังได้รับ
วุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯและทํางานด้านการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี กรรมการการฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานด้านวิสญ
ั ญีไม่นอ้ ยกว่า
๓ ปี
๘.๒. คุณสมบัติและจํานวนของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
ภาควิชามีอาจารย์เต็มเวลา ๑๕ ท่าน (ภาคผนวก ๙) ซึ่งได้รับวุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาและปฏิบตั ิงานด้านการระงับความรู ้สึกอย่างน้อย ๒ ปี ภายหลังได้รับวุฒิบตั ร
หรื อหนังสื ออนุมตั ิ ฯ และมีความสามารถตามนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยังต้องเป็ นผูม้ ี
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ความประพฤติดี มีจริ ยธรรมและเจตคติที่ดีต่อผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงานและองค์กรตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรและอาจารย์
โดยอาจารย์มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานเพือ่ ให้บรรลุพนั ธกิจของคณะและภาควิชาฯ โดยรับผิดชอบด้านงานบริ หาร งานสอน
งานวิจยั และงานอื่นๆ ตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังตาราง ๑๑ อีกทั้งยังต้องมีจริ ยธรรมและเจตคติที่ดีซ่ ึงมีความ
สอดคล้องไปกับพันธกิจของภาควิชาฯ ที่ตอ้ งการผลิตบัณฑิตที่มีความประพฤติและเจตคติที่ดี นอกจากนี้ภาควิชาฯ สนับสนุน
การพัฒนาอาจารย์ในด้านการแพทย์ เช่น การเรี ยนต่อเพิม่ พูนประสบการณ์หรื อการประชุมทั้งภายในและนอกประเทศ, ส่งเสริ ม
การอบรมความรู ้และทักษะด้านแพทยศาสตร์ศึกษาให้กบั อาจารย์ในภาควิชาฯ โดยอาจารย์เข้าร่ วมประชุมทางด้านแพทยศาสตร์
ศึกษาอย่างน้อยทุก ๓ ปี ทางคณะจะมีการประเมินอาจารย์ทุก ๑ ปี
ตาราง ๑๑. เกณฑ์ภาระงานอาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

งานบริ หาร

งานสอน/งานบริ การ
วิชาการ

ร้อยละ ๔๕

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๕ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐

ไม่เกินร้อยละ ๓๐

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒๐

ไม่เกินร้อยละ ๓๐

งานวิชาการ/งานวิจยั

งานอื่นๆ

(๑๕.๗๕ ชัว่ โมง)

อาจารย์

-

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
ภาควิชาฯ ได้จดั สรรทรัพยากรทางการศึกษาให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างเพียงพอทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดย
ภาคทฤษฎี ภาควิชาได้จดั ห้องประชุมสําหรับการเรี ยนการสอนแพทย์ประจําบ้านที่มีอุปกรณ์เครื่ องฉาย, คอมพิวเตอร์ที่ตึกกิตติ
วัฒนา ชั้น ๒ รวมทั้งจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งสัญญาณ internet ให้ในห้องพักแพทย์ประจําบ้านพร้อมทั้งรหัส
EZYPOXY สําหรับการสื บค้นวารสารทางการแพทย์นอกจากนี้ ยงั มีหอ้ งสมุดทั้งของคณะแพทย์และภาควิชาฯ ที่ผเู ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมสามารถไปใช้คน้ คว้าหาข้อมูลทางวิชาการได้
ภาคปฏิบตั ิภาควิชาฯ มีจาํ นวนและความหลากหลายของผูป้ ่ วยตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (ภาคผนวก ๑๐) ในกรณี ที่
ทรัพยากรมีจาํ กัดในบางหน่วย เช่น ผูป้ ่ วยเด็ก ภาควิชาได้จดั ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมไปฝึ กเพิ่มพูนประสบการณ์ที่อื่นเพิ่มเติมจาก
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รวมถึงมีช่วงเวลาปฏิบตั ิงานให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเลือกไปฝึ กอบรมในสถาบันอื่นทั้งใน
และนอกประเทศตามที่ตนเองสนใจ ซึ่งการปฏิบตั ิงานภาคปฏิบตั ิน้ ีผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะได้ฝึกประสบการณ์การทํางานเป็ น
ทีมร่ วมกับผูร้ ่ วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น ภาควิชาฯ มีการจัดการเรี ยนสถานการณ์จาํ ลองภายในห้องผ่าตัด โดยใช้ manikin
มีอุปกรณ์ในการระงับความรู ้สึกและเฝ้าระวังครบตามมาตรฐานทุกหน่วยบริ การ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทนั สมัย เช่น ultrasound,
transesophageal echocardiography, videolaryngoscope เป็ นต้น
ภาควิชามีหน่วยสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมีสาํ นักงานภาควิชาอยูท่ ี่ตึกกิตติวฒั นา ชั้น ๖ มีเจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา
๑ ท่านและเจ้าหน้าที่ดา้ นการศึกษาหลังปริ ญญา ๑ ท่าน
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๑๐. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
แผนการฝึ กอบรมได้รับการประเมินจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลักทั้งจากภายในและภายนอกภาควิชาและคณะ ได้แก่
๑. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม และอาจารย์ทาํ การประเมินหลักสูตรในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ พันธกิจของแผนฝึ กอบรม/
หลักสูตร, ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์, แผนการฝึ กอบรม, ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝึ กอบรม,
การวัดและประเมินผล, พัฒนาการของผูร้ ับการฝึ กอบรม, ทรัพยากรทางการศึกษา, คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้
การฝึ กอบรม, สถาบันร่ วมและข้อควรปรับปรุ ง ทุกปลายปี การศึกษา
๒. ประเมินหลักสูตรโดยผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมและประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรรวมถึงความสัมพันธ์ของ
นโยบายการรับสมัครผูร้ ับการฝึ กอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพโดยผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ าํ เร็ จการ
ฝึ กอบรมหลังจากปฏิบตั ิงาน ๖-๑๒ เดือน
๑๑. การทบทวน/พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา นําผลการประเมินแผนการฝึ กอบรมจากการประเมินทั้งภายในและภายนอก
ภาควิชามาวิเคราะห์และหาข้อควรปรับปรุ ง แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาเพื่อนํามาใช้ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมเป็ นประจําทุกปี
๑๒. ธรรมาภิบาลและการจัดการ
ภาควิชาฯ จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาหลังปริ ญญาเพื่อวางแผนหลักสูตรและดําเนินการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการ
ฝึ กอบรมอย่างเป็ นธรรมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการอบรม, กระบวนการ
ฝึ กอบรม, การวัดและประเมินผล, การส่งสอบวุฒิบตั ร และรวมถึงการบริ หารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความจําเป็ นด้านการฝึ กอบรม ภาควิชาฯ จัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินการของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องการบริ หารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
รวมถึงมีจาํ นวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามข้อบังคับแพทย
สภา
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ภาควิชาฯ มีการประเมินความพร้อมในการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑. การประเมินคุณภาพของการฝึ กอบรมภายในสถาบันฝึ กอบรม (Self-assessment report) เป็ นประจําทุกปี
๒. ประเมินคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอกโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี

