
ภาคผนวก 3 Milestones และ Entrustable Performance Activities (EPA) 
1) การดแูลรกัษาผูป้�วยฉกุเฉนิ (patient care) 

1. สามารถให้การตรวจรกัษาเพื�อใหพ้้นจากภาวะฉกุเฉนิวิกฤต เพื�อใหผู้้ป�วยฉกุเฉนิมเีสถียรภาพ (stabilization) รวมถึงทักษะการชว่ยฟ�� นคืนชพี
ในทุกกลุ่มอายุ ในด้านต่างๆ อยา่งครบถ้วน PC1 

2. มทัีกษะการซักประวัติและตรวจรา่งกายที�ตรงประเด็น เพื�อใหไ้ด้ขอ้มลูที�สาํคัญ ในบรบิทที�มคีวามจํากัดต่างๆ รวมถึงการสง่ตรวจและแปลผล
ทางห้องปฏิบัติการ การวินจิฉยั วินจิฉยัแยกโรค และการวางแผนรกัษาที�เหมาะสม  PC2 

3. สามารถสงัเกตอาการและการประเมนิซ�า รวมถึงการปรบัเปลี�ยนการวินจิฉยั และการรกัษาตามขอ้มลูที�ได้ใหม ่สามารถตัดสนิใจจําหนา่ยผูป้�วย
ฉกุเฉนิจากแผนกฉกุเฉนิอยา่งเหมาะสม PC3 

4. สามารถทํางานในลักษณะของพหภุารกิจได้ PC4 
5. ทักษะการทําหัตถการฉกุเฉนิ เชน่ การดแูลบาดแผล การเป�ดหลอดเลือด (vascular access) การตรวจคลื�นความถี�สงูในการวินจิฉยัแบบตรงเป�า 

(goal-directed ultrasound) การดแูลทางหายใจ ในผู้ป�วยฉกุเฉนิกลุ่มต่างๆ อยา่งเหมาะสม รวมถึงผูป้�วยฉกุเฉนิที�ไมใ่หค้วามรว่มมอื ผู้ป�วย
ฉกุเฉนิที�มคีวามเสี�ยงสงู มรีะบบไหลเวียนโลหติไมค่งที� เป�นต้น โดยหลีกเลี�ยงโอกาสที�จะทําใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น และตระหนกัถึงผลลัพธแ์ละ
ภาวะแทรกซ้อนที�อาจเกิดขึ�น PC5 

2) ความรู้และทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill) MK 
1. มคีวามรูวิ้ทยาศาสตร์การแพทยพ์ื�นฐานที�เกี�ยวขอ้งกับเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ เชน่ หลักการทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื�นฐานของรา่งกายและจิตใจ 

ความรู้ทางคลินกิเกี�ยวกับโรคและภาวะฉกุเฉนิทกุสาขาวิชา อาการ อาการแสดง พยาธสิรรีวิทยาของการเกิดโรค ยาที�ใชรั้กษา MK1 
2. ความเชี�ยวชาญในด้านเวชศาสตรฉ์กุเฉนิต่อยอด ได้แก่ ความรูด้้านเวชศาสตรภั์ยพบิติั การลําเลียง เวชพษิวิทยา ความรูด้้านโรคและภาวะที�เกิด

จากสิ�งแวดล้อม MK2 
3) ทักษะระหว่างบุคคลและการสื�อสาร (interpersonal skills and communication) 

1. มทัีกษะการสื�อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ผู้รว่มงาน ผูป้�วยฉกุเฉนิและญาติ) ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถึงทักษะในการนาํเสนอทาง
วิชาการต่างๆ และการถ่ายทอดความรูไ้ปยงัผูอื้�น เป�นผูน้าํทีมในการให้การบรบิาลโดยมผีูป้�วยฉกุเฉนิเป�นจุดศนูยก์ลาง ICS 

4) การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement) สามารถปรบัตัว และพฒันาสมรรถภาพของตนเอง ใน
ด้านระบบงานในแผนกฉกุเฉนิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการดแูลผู้ป�วยฉกุเฉนิ การทําวิจัย การจดบนัทึกข้อมลูทางการแพทย ์เป�นต้น PBLI 

5) ความเป�นมอือาชพี (professionalism) PF 
1. มคีวามเมตตา กรุณา เคารพผูอื้�น รวมถึงยดึมั�นในหลักการทางเวชจรยิศาสตร ์ 
2. มคีวามรบัผดิชอบต่อผูป้�วยฉกุเฉนิ สงัคม วิชาชพี และต่อตนเอง  

6) การปฏิบัติบนฐานแหง่ระบบ (systems-based practice) 



1. มสีว่นรว่มในการพฒันาการดําเนนิงานเพื�อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป�วยฉกุเฉนิ SBP 
   



 
PC1 สามารถให้การตรวจรักษาเพื�อใหพ้น้จากภาวะฉกุเฉนิวิกฤต เพื�อให้ผู้ป�วยฉกุเฉนิมเีสถียรภาพ (stabilization) รวมถึงทักษะการชว่ยฟ�� นคืนชพีในทกุกลุ่มอายุ ใน
ด้านต่างๆ อยา่งครบถ้วน  

Before training   แพทย์ประจําบา้นป�ที ๑  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๒  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๓  Post graduate 
สามารถทราบถึง สัญญาณชพี
ที�ผิดปกติได้ 
ประเมนิและให้การรักษาเบื�อง
ต้นในผู้ป�วยฉกุเฉนิ 
(recognize and primary 
assessment) ได้ 
มีประสบการณ์ในการชว่ยฟ�� น
คืนชีพ 

เขา้ใจ และสามารถคัดแยก
ความรุนแรงของอาการและ
การบาดเจ็บได้อยา่งถกูต้อง 
ประเมนิและให้การรักษาเบื�อง
ต้น ในผูป้�วยฉกุเฉนิได้อยา่งถกู
ต้อง 
สามารถนําขอ้มลูสาํคัญที�ได้
มาใชใ้นการวินิจฉยัโรคและ
วางแผนการรักษา 
สามารถปฏิบัติการชว่ยฟ�� น
คืนชพีได้ภายใต้การดูแลของ
อาจารย ์

สามารถบรหิารจัดการและจัด
ลําดับ ความสาํคัญรวมทั�ง
ใหก้ารรกัษาเบื�องต้นแก่ผูป้�วย
ฉกุเฉนิวิกฤตมากกว่าหนึ�งราย
ได้ 
สามารถประเมนิผูป้�วยซ�าหลัง
ได้รบั การรักษาเบื�องต้น 
สามารถเป�นหวัหนา้ทีมปฏิบัติ
การชว่ยฟ�� นคืนชพีได้ โดยมี
อาจารยช์ว่ยเหลือ 

สามารถบริหารจัดการให้
หนว่ยงานอื�นๆ รว่มในการ
ดแูลรกัษาผู้ป�วยฉกุเฉนิวิกฤต
ได้อยา่งเหมาะสม   
สามารถเป�นหัวหนา้ทีมในการ
ปฏิบติัการชว่ยฟ�� นคืนชพีได้ 
และสามารถทบทวนความผดิ
พลาดที�เกิดขึ�น รวมทั�งมี
ประสบการณก์ารสอนทักษะ
การชว่ยฟ�� นคืนชพี 

สามารถพฒันา protocol ใน
การรกัษาและสง่ต่อผูป้�วย
ฉกุเฉนิวิกฤตและผูไ้ด้รบับาด
เจ็บได้อยา่งเหมาะสม 
สามารถจัดตั�งทีมปฏิบติัการ
ชว่ยชวิีตที�มปีระสทิธภิาพ มี
การทบทวน พฒันา และ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพ รวมทั�ง
สามารถจัดสอนทักษะการชว่ย
ฟ�� นคืนชพีแก่บุคลากรต่างๆ ใน
องค์กร 

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



PC2 ทักษะการซักประวัติและตรวจรา่งกายที�ตรงประเด็น เพื�อใหไ้ด้ขอ้มลูที�สาํคัญ ในบรบิทที�มคีวามจํากัดต่างๆ รวมถึงการสง่ตรวจและแปลผลทางหอ้งปฏิบติัการ 
การวินิจฉยั วินจิฉยัแยกโรค และการวางแผนรกัษาที�เหมาะสม   

Before training   แพทย์ประจําบา้นป�ที ๑  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๒  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๓  Post graduate 
-ซักประวัติและตรวจรา่งกาย 
ผู้ป�วยได้อยา่งนา่เชื�อถือและ
ครอบคลุม 
-สามารถสั�งการตรวจวินิจฉยั
ได้ อยา่งเหมาะสม 
-สามารถให้การวินจิฉยั และ
วินิจฉยัแยกโรคที�เป�นไปได้
จากอาการสําคัญ และการ
ประเมนิเบื�องต้นในโรคที�พบ
บอ่ย  

-ซกัประวัติ และตรวจรา่งกาย
โดยมุง่ประเด็นไปที�ขอ้มลู
สําคัญ ซึ�งอธิบายอาการและ
ประเด็นที�เป�นป�ญหาสําคัญ
เรง่ด่วน ในสถานการณ์ที�มขีอ้
จํากัด 
-สง่ตรวจวินจิฉยั และแปลผล
การสง่ตรวจได้อยา่งถกูต้อง 
-สามารถลําดับโรคที�เป�นไปได้
ในผูป้�วยจากโอกาสและความ
นา่จะเป�นของการ เกิดโรคนั�น 
รวมถึงภาวะแทรกซอ้นและ
อัตราการตาย ในกลุ่มอาการที�
พบบอ่ย 
-สามารถพจิารณาเลือกวิธี
การรักษา ตามแนวทางปฏิบัติ 
ได้อยา่งถกูต้อง โดยพจิารณา
จากกลไกการออกฤทธิ�ของยา 
และผลขา้งเคียงของยา/วิธี
การรักษานั�น 
 

-สงัเคราะห์ ขอ้มลูสําคัญและ
จําเป�นจากทุกแหล่งที�เป�นไป
ได้รวมถึงที�ได้จากการ ซกั
ประวัติและตรวจรา่งกายเพื�อ
ใหก้ารรกัษาผู้ป�วยได้อยา่ง
เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์
ที�มขีอ้จํากัด 
-สามารถสง่ตรวจเพื�อการ
วินจิฉยั ลําดับความสาํคัญ 
และแปลผลการสง่ตรวจที�ซับ
ซอ้น ทราบขอ้จํากัด และ
พิจารณาทางเลือกอื�นได้ 
-สามารถลําดับโรคที�เป�นไปได้
ในผูป้�วยจากโอกาสและความ
นา่จะเป�นของการ เกิดโรคนั�น 
รวมถึงภาวะแทรกซอ้นและ
อัตราการตาย ในผูป้�วยฉกุเฉนิ
ทุกกลุ่มอาการ 
-เลือกวิธกีารรักษาได้อยา่งถกู
ต้อง สมเหตผุล พจิารณาถึง 
drug interactions ที�อาจเกิด
จากการให้การรกัษาได้ 

-ตรวจพบ หรอืสงสัย โรคที
ซอ่นเรน้วินจิฉยัยาก หรอืโรค
ที�พบไมบ่อ่ยโดยอาศยั ขอ้มลู
ที�ตรวจพบจากการซกัประวัติ
ตรวจรา่งกาย 
-เลือกสง่ตรวจวินจิฉยัได้อยา่ง
สมเหตสุมผลบนพื�นฐานของ
ขอ้มลู pre-test probability 
และ likelihood of test เพื�อ
นาํขอ้มลูมาชว่ยเปลี�ยนแปลง
การรกัษาผูป้�วย โดยคํานงึถึง
ความคุ้มค่า 
-เขา้ใจ และแยกแยะได้เมื�อผล
การตรวจวินจิฉยันั�นไมต่รงกับ
บรบิทหรืออาการนาํของผู้
ป�วย หรอืผลการตรวจไม่
ชดัเจน 
-เลือกการรักษาที�เหมาะสม
โดยพิจารณาจากความคุ้มค่า 
สมเหตผุล สภาวะการเงินและ
ระเบยีบขอ้บงัคับต่างๆ  

-สามารถสอนทักษะการซกั
ประวัติและตรวจรา่งกายในผู้
ป�วยฉกุเฉนิให้แก่บุคลากร
ทางการแพทยส์าขาต่างๆได้ 

 

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



PC3 สามารถสังเกตอาการและการประเมนิซ�า รวมถึงการปรบัเปลี�ยนการวินจิฉยั และการรักษาตามขอ้มลูที�ได้ใหม ่สามารถตัดสนิใจจําหนา่ยผูป้�วยจากแผนก
ฉกุเฉนิอยา่งเหมาะสม 

Before training   แพทย์ประจําบา้นป�ที ๑  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๒  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๓  Post graduate 
-ตระหนักถึงความจําเป�นใน
การประเมนิผู้ป�วยฉกุเฉนิซ�า 
-วางแผนการจําหนา่ยผูป้�วย
ฉกุเฉนิเบื�องต้นได้ 

-ติดตามการดําเนนิการ/ผล
ของการรักษาอยา่งเหมาะสม
ระหว่างที�ผูป้�วยอยูใ่นแผนก
ฉกุเฉนิ 
-พจิารณาความจําเป�นของผู้
ป�วยฉกุเฉนิในการสงัเกต
อาการในแผนกฉกุเฉนิ 
 

-วางแผนประเมนิผลและ
ติดตามการเปลี�ยนแปลง
(monitoring) ของอาการระ
หว่างอยู่�แผนกฉกุเฉนิ รวมทั�ง
สามารถให้การรักษาเบื�องต้น
อยา่งทันท่วงทีหากผูป้�วย
ฉกุเฉนิมอีาการเปลี�ยนแปลง 
-พจิารณาการ disposition 
ในกรณทีี�เป�นภาวะหรอืโรคที�
ซบัซอ้นได้อยา่งเหมาะสม 

-วางแผนติดตามผลการ
รักษาของผูป้�วยฉกุเฉนิได้
ครั�งละมากกว่า ๑ ราย 
-สามารถเปลี�ยนแผนการ
รักษาอยา่งทันท่วงทีเพื�อ
ป�องกันภาวะแทรกซอ้น 
-สามารถแก้ไขป�ญหา เมื�อมี
ป�จจัยที�มคีวามซบัซอ้นอันสง่
ผลใหเ้กิดความไมเ่หมาะ
สมในการจําหนา่ยผูป้�วย
ฉกุเฉนิ 
-อธบิายขอ้มลูใหผู้ป้�วย
ฉกุเฉนิและญาติเขา้ใจและมี
สว่นรว่มในแผนการ 
disposition ได้ 

-สรา้ง observe protocol 
สาํหรบัผูป้�วยฉกุเฉนิได้ 
-พฒันาระบบ disposition 
ใหเ้หมาะสมตามทรพัยากรที�
มอียูอ่ยา่งคุ้มค่า 

 

 
   



PC4 สามารถทํางานในลักษณะของพหุภารกิจได้ 
Before training   แพทย์ประจําบา้นป�ที ๑  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๒  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๓  Post graduate 
-สามารถให้การบริบาลผู้
ป�วยฉกุเฉนิได้คราวละ ๑ 
ราย 

-สามารถสลับภารกิจดูแลผู้
ป�วยฉกุเฉนิได้มากกว่า ๑ 
ราย ในห้วงเวลาเดียวกัน 
 

-บรหิารจัดการผูป้�วยฉกุเฉนิ
คราวละหลายรายได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ และทันเวลา 
-ทราบบทบาทของตนเอง
และโครงสรา้งของระบบ
การตอบสนองในกรณเีกิด 
mass casualty 

-บรหิารจัดการผูป้�วยฉกุเฉนิ
ในภาวะแออัดในแผนก
ฉกุเฉนิได้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ และทันเวลา 
-เขา้ใจระบบการบริหาร
จัดการสถานการณ์การเกิด
อุบติัภัย  

-บรหิารจัดการผูป้�วยฉกุเฉนิ
ในภาวะ mass casualty ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 
   



PC 5 ทักษะการทําหตัถการฉกุเฉนิ เชน่ การดแูลบาดแผล การเป�ดหลอดเลือด (vascular access) การตรวจคลื�นความถี�สงูในการวินิจฉยัแบบตรงเป�า 
(goal-directed ultrasound) การดูแลทางหายใจ ในผู้ป�วยฉกุเฉนิกลุ่มต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

Before training   แพทย์ประจําบา้นป�ที ๑  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๒  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๓  Post graduate 
-ระบุตําแหนง่ทางกายวิภาค
และกลไกทางสรีรวิทยาที�
จําเพาะกับหัตถการได้ 
-ใชอุ้ปการณป์�องกันเหมาะ
สมตามหลักการป�องกันการ
ติดเชื�อสากล  
- ทําหัตถการดูแลทางเดิน
หายใจพื�นฐานและสามารถ
ใสท่่อชว่ยหายใจได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
แพทยสภา 
- สามารถให้การระงับปวด
เฉพาะที�โดยเลือกใชเ้ทคนิค
ที�เหมาะสม 
- บรรยายลักษณะและชนิด
ของบาดแผลได้อยา่งถกู
ต้อง (เชน่ abrasion, 
avulsion, laceration) 
 
- ดูแลรกัษาบาดแผล 
simple wound ได้  
- ทราบขอ้บง่ชี�ในการให้ยา
ฆา่เชื�อและการให้วัคซีน
ป�องกันบาดทะยกัของ
บาดแผลที�เหมาะสมตาม
หลักการใช้ยาอยา่งสม
เหตผุล (rational drug 
use) 

- ประเมนิผู้ป�วยฉกุเฉนิ ให้
คําชี�แจงและขอคํายนิยอม
ก่อนการทําหัตถการพื�น
ฐาน รวมทั�งเฝ�าสงัเกต
อาการของผูป้�วยฉกุเฉนิ
ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย 
- ทราบขอ้บง่ชี� ขอ้หา้ม 
ภาวะแทรกซ้อนที�อาจเกิด
ขึ�น เทคนิคการใชย้าระงับ
ความรู้สึกสาํหรบัหตัถการ
พื�นฐานในแผนกฉกุเฉนิ 
- ทําหตัถการพื�นฐานตาม
ขอ้บง่ชี�สําหรับผูป้�วยฉกุเฉนิ
ที�ระดับความเรง่ด่วนปาน
กลาง ในผู้ป�วยฉกุเฉนิที�มี
ตําแหนง่ทางกายวิภาค
ชดัเจนและมคีวามเสี�ยงใน
การเกิดภาวะแทรกซอ้นต�า
และปานกลาง  
- ประเมนิทางเดินหายใจ
และทราบขอ้บง่ชี�และขอ้
หา้มของยาที�ใชใ้น rapid 
sequence intubation รวม
ทั�งให้การดแูลผูป้�วยฉกุเฉนิ
หลังใสท่่อชว่ยหายใจได้ 
- เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสยี
ของการรักษาบาดแผลวิธี
การต่างๆได้  

- สามารถกําหนดแผน
สาํรองได้ ในกรณทีี�ทํา
หัตถการเบื�องต้นไมสํ่าเรจ็ 
รวมทั�งวางแผนดูแลหาก
เกิดภาวะแทรกซอ้นได้อยา่ง
เหมาะสม 
- แปลผลของการทํา
หัตถการเพื�อวินจิฉยัและ
ใหก้ารรกัษาได้อยา่งถกูต้อง 
- ดูแลทางเดินหายใจผูป้�วย
ฉกุเฉนิที�มคีวามซบัซอ้นได้
อยา่งเหมาะสม 
- สามารถทํา rapid 
sequence intubation ได้ 
ภายใต้การควบคุมของผูม้ี
ประสบการณ์ 
-สามารถเลือกใช ้mode of 
ventilation ได้เหมาะสม
กับผูป้�วยฉกุเฉนิ 
- สามารถทําหัตถการใหย้า
ระงับความรูส้กึเฉพาะสว่น
และการทําใหผู้ป้�วยฉกุเฉนิ
สงบได้อยา่งเหมาะสม 
ตั�งแต่ขั�นตอนการประเมนิผู้
ป�วยฉกุเฉนิเพื�อใหข้อ้มลู
และขอความยนิยอม จนถึง
การติดตามอาการของผู้
ป�วยฉกุเฉนิระหว่างและ
หลังทําหตัถการ 

- ทําหตัถการในผูป้�วย
ฉกุเฉนิที�มคีวามซบัซอ้น 
เชน่ ระบุตําแหนง่ทาง
กายวิภาคได้ยาก ผูป้�วย
ฉกุเฉนิเด็กเล็กและผูป้�วย
ฉกุเฉนิสงูอายุ ผูป้�วยฉกุเฉนิ
ที�มโีรครว่มมาก  
- สามารถทํา rapid 
sequence intubation ได้
ด้วยความชาํนาญ 
- มปีระสบการณ์การทํา 
cricothyrotomy ได้ (อยา่ง
นอ้ยภายใต้สถานการณ์
จําลอง) 
- สามารถใหก้ารดแูลรกัษา
บาดแผลที�เลือดออกมากได้
โดยเลือกเทคนคิที�เหมาะสม  
- ใหก้ารดแูลรักษาบาดแผล
ที�ซบัซอ้น เชน่ บาดแผลใน
บรเิวณที�อาจมผีลกับความ
สวยงามบรเิวณเปลือกตา 
จมกู หู, tendon repair, 
skin flaps เป�นต้น 
 
- สอนการทํา Vascular 
access ได้ 
- สามารถทํา ultrasound 
guided เพื�อชว่ยในการทํา
หัตถการได้ 

- มศีกัยภาพในการสอน
หตัถการ รวมทั�งสามารถ
แก้ไขขอ้ผดิพลาดได้ 
- สอนทักษะการดแูลทาง
เดินหายใจใหแ้ก่บุคลากร
ทางการแพทยไ์ด้ 
- สามารถพฒันา pain 
management protocols 
ได้ 



- สามารถเจาะเลือดได้ ทัง
จากเสน้เลือดดําสว่นปลาย
และเส้นเลือดแดง 
- ทราบขอ้บง่ชี�ในการทํา 
emergency ultrasound 

- ให้การดูแลรักษาบาดแผล
ที�เป�น complex wound ได้
อยา่งเหมาะสม  
- บอกขอ้บง่ชี� ขอ้หา้มของ
การทํา vascular access 
วิธต่ีางๆได้และสามารถ
วางแผนดแูลได้อยา่งเหมาะ
สมหากเกิดภาวะแทรกซ้อน 
- ทํา central venous 
catheter ตามขอ้บง่ชี�
สําหรับผูป้�วยฉกุเฉนิที�มี
ตําแหนง่ทางกายวิภาค
ชดัเจนและมคีวามเสี�ยงใน
การเกิดภาวะแทรกซอ้นต�า
และปานกลาง  
- ทํา intraosseous access 
ได้ 
- ผา่นการ
อบรมemergency U/S 
workshop 

- ใหก้ารดแูลรักษาผู้ป�วย 
burn และผูที้�ต้องทํา 
delayed primary wound 
closer ได้อยา่งเหมาะสม 
- ทํา central venous 
catheter ได้ในผูป้�วย
ฉกุเฉนิที�มคีวามซบัซอ้น
มากขึ�น เชน่ ระบุตําแหนง่
ทางกายวิภาคได้ยากและผู้
ป�วยฉกุเฉนิสงูอายุ ผู้ป�วย
ฉกุเฉนิที�มโีรครว่มมาก 
- สามารถทํา 
Goal-directed focus 
ultrasound ได้และแปลผล
ที�ได้จากการทําได้อยา่งถกู
ต้อง 

 

 
 
 
 
 
   



MK 1 ความรูแ้ละทักษะเวชกรรม (medical knowledge and skill)  
มคีวามรูวิ้ทยาศาสตร์การแพทยพ์ื�นฐานที�เกี�ยวขอ้งกับเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ เชน่หลักการทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื�นฐานของรา่งกายและจิตใจ ความรูท้างคลินกิ
เกี�ยวกับโรคและภาวะฉกุเฉนิทุกสาขาวิชา อาการ อาการแสดง พยาธสิรรีวิทยาของการเกิดโรค ยาที�ใชรั้กษา เป�นต้น 

Before training   แพทย์ประจําบา้นป�ที ๑  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๒  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๓  Post graduate 
เขา้ใจพยาธิสรีรวิทยา 
วิทยาศาสตร์พื�นฐาน 

-เขา้ใจพยาธสิรีรวิทยา และ
วิทยาศาสตร์พื�นฐาน 
ประยุกต์ใชค้วามรู้ในการ
วินจิฉยั รักษา โรคหรอื
ภาวะฉกุเฉนิที�พบได้บอ่ยได้ดี 
-มคีวามรูท้างคลินิกเกี�ยวกับ
โรค อาการ แนวทางการ
รักษาผูป้�วยฉกุเฉนิที�พบได้
บอ่ย หรือไมซั่บซอ้นได้ดี 
 

-เขา้ใจพยาธสิรีรวิทยา และ
วิทยาศาสตร์พื�นฐาน 
ประยุกต์ใชค้วามรู้ในการ
วินจิฉยั รกัษา โรคหรอื
ภาวะฉกุเฉนิที�พบได้ไมบ่อ่ย 
หรือมภีาวะซับซ้อนได้ดี 
-มคีวามรูท้างคลินิกเกี�ยวกับ
โรค อาการ แนวทางการ
รักษาผูป้�วยฉกุเฉนิที�มภีาวะ
ซบัซอ้นได้เป�นอยา่งดี 

-เขา้ใจพยาธสิรรีวิทยา และ
วิทยาศาสตรพ์ื�นฐาน 
ประยุกต์ใชค้วามรู้ในการ
วินจิฉยั รกัษา โรคหรอื
ภาวะฉกุเฉนิ และรบีด่วนได้
เป�นอยา่งดี 
-มคีวามรูท้างคลินกิเกี�ยวกับ
โรค อาการ แนวทางการ
รักษาผูป้�วยฉกุเฉนิที�มภีาวะ
ซบัซอ้นได้ และสามารถ
ถ่ายทอดใหบุ้คลากรอยา่งได้
อยา่งถกูต้อง 
  

 

 

 
   



MK2 ความเชี�ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ฉกุเฉนิต่อยอด เชน่ ความรูด้้านเวชศาสตรภั์ยพบิติั การลําเลียง พษิวิทยา ความรูด้้านโรคและภาวะที�เกิดจากสิ�งแวดล้อม 
เป�นต้น 

Before training   แพทย์ประจําบา้นป�ที ๑  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๒  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๓  Post graduate 
  -เขา้ใจหลักการ พยาธิ

สรรีวิทยา และความรูพ้ื�น
ฐานเกี�ยวกับพิษวิทยา ความ
รู้ด้านโรคและภาวะฉกุเฉนิที�
เกิดจากสิ�งแวดล้อม ที�พบ
บอ่ย 
-เขา้ใจหลักการของการ
เคลื�อนยา้ยผูป้�วยฉกุเฉนิใน
ลักษณะต่างๆ 
 

-เขา้ใจหลักการ พยาธิ
สรีรวิทยา และความรูพ้ื�น
ฐานเกี�ยวกับพษิวิทยา ความ
รู้ด้านโรคและภาวะฉกุเฉนิที�
เกิดจากสิ�งแวดล้อม รวมทั�ง
หลักการรกัษาที�พบได้ไม่
บอ่ย แต่เป�นอันตรายถึงชวิีต 
-มคีวามรูแ้ละเขา้ใจพื�นฐาน
เกี�ยวกับการลําเลียง หลัก
การเวชศาสตรภั์ยพบิติัเบื�อง
ต้น 
-สามารถลําเลียงผูป้�วย
ฉกุเฉนิทางบกได้อยา่ง
เหมาะสม 
 

-มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ในการ
อํานวยการการแพทยฉ์กุเฉนิ
นอกโรงพยาบาล ทั�งในภาวะ
ปกติ และภาวะที�มภัียพิบติั 
-เขา้ใจหลักการของการเตรี
ยมตัวลําเลียงผูป้�วยฉกุเฉนิ
ในกรณต่ีางๆ เชน่ การ
ลําเลียงทางน�า ทางอากาศ 
ทราบผลกระทบแทรกซอ้น
ที�อาจเกิดขึ�น 
  

 

 

 
   



ICS ทักษะระหว่างบุคคลและการสื�อสาร (interpersonal skills and communication) มีทักษะการสื�อสาร ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (ผูร้ว่มงาน ผูป้�วยฉกุเฉนิและ
ญาติ) ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ รวมถึงทักษะในการนาํเสนอทางวิชาการต่างๆ และการถ่ายทอดความรูไ้ปยงัผูอื้�น เป�นผูนํ้าทีมในการใหก้ารบรบิาลโดยมผู้ีป�วยฉกุเฉนิ
เป�นจุดศูนยก์ลาง 

Before training   แพทย์ประจําบา้นป�ที ๑  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๒  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๓  Post graduate 
  -มทัีกษะทีดีในการอธบิาย

ขอ้มลูกับผู้ป�วยฉกุเฉนิและ
ญาติ ทั�งในด้านการใชเ้วลา
และรูปแบบการสื�อสาร และ
แสดงใหเ้หน็การคํานึงถึง
ประโยชน์ของผูป้�วยฉกุเฉนิ
วิกฤตเป�นที�ตั�ง 
- สรา้งความมสีว่นรว่มของผู้
ป�วยฉกุเฉนิและญาติ ในการ
ตัดสนิใจแผนการรักษาโรค
หรือภาวะที�พบบอ่ย 
- นําเสนอขอ้มลูผูป้�วยฉกุเฉนิ 
และอภิปรายป�ญหาได้อยา่ง
มเีหตผุล 
-มมีนุษยสัมพันธดี์ ทํางาน
กับผูร้ว่มงานทุกระดับอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
-ขอคําปรกึษาจากผูอื้�นอยา่ง
เหมาะสม และถกูกาลเทศะ 

- สรา้งความมสีว่นรว่มของผู้
ป�วยฉกุเฉนิและญาติ ในการ
ตัดสินใจแผนการรักษาโรค
หรือภาวะที�พบไมบ่อ่ย ซบั
ซอ้น หรอืยงัไมม่ขีอ้มลู
ทางการแพทยเ์พยีงพอ 
- นําเสนอขอ้มลูผูป้�วยฉกุเฉนิ 
และอภิปรายป�ญหา หรอื
สรุปขอ้มูลทางวิชาการได้
อยา่งมปีระสทิธิภาพ 
-สง่ต่อขอ้มลูอยา่งมี
ประสทิธภิาพให้กับผู้ใหแ้ละ
ผูร้บัคําปรึกษา หรือผูที้�ต้อง
รับหน้าที�ดแูลผูป้�วยฉกุเฉนิ
ต่อจากตนเองทั�งในและนอก
โรงพยาบาล 
- แสดงท่าทีที�เหมาะสมต่อผู้
ที�เหน็ต่าง ตระหนกัใน
ประสบการณ์ของแพทยที์�
อาวุโสกว่า คํานงึถึงขั�นตอน
การกํากับดแูลและระบบการ
ปฏิบติังาน 

-บรหิารจัดการการสอืสารกับ
ผูป้�วยฉกุเฉนิและญาติได้
เหมาะสม ทั�งในด้านความ
ครบถ้วน คํานงึถึงบรบิทการ
รักษาและการใชท้รัพยากร
สขุภาพ และความเหน็ต่าง 
-เป�นผูนํ้าทีมในการรักษาผู้
ป�วยในแผนกฉกุเฉนิได้อยา่ง
เหมาะสม 
- ถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะ
ใหแ้ก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์
และบุคลากรทางการแพทย ์
- ขอ้มลูยอ้นกลับแก่ผูร้ว่ม
งานอยา่งเหมาะสม รายงาน
ความคลาดเคลื�อนในการ
ปฏิบติังานของทีมตามระบบ 
-บรหิารจัดการความเหน็ที�
หลากหลาย รวมถึงความขดั
แย้งทั�งทางตรงและทางอ้อม 
ได้อยา่งเหมาะสม 

 

 

   



PBLI การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ และการพฒันาตนเอง (practice-based learning and improvement) สามารถปรับตัว และพฒันาสมรรถภาพของตนเอง ในด้าน
ระบบงานในแผนกฉกุเฉนิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการดแูลผู้ป�วยฉกุเฉนิ การทําวิจัย การจดบนัทึกข้อมลูทางการแพทย ์เป�นต้น PBLI 

Before training   แพทย์ประจําบา้นป�ที ๑  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๒  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๓  Post graduate 
  -เขา้กิจกรรมวิชาการ

สม�าเสมอตามเงื�อนไขการ
ปฏิบัติงาน โดยตรงต่อเวลา 
และแสดงมารยาทที�ดีของผู้
เขา้ประชุม 
- สรา้งความมสีว่นรว่มของผู้
ป�วยฉกุเฉนิและญาติ ในการ
ตัดสนิใจแผนการรักษาโรค
หรือภาวะที�พบบอ่ย 
- นําขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ 
มาประยุกต์ใชใ้นการดแูลให้
เหมาะสมกับสภาพผูป้�วย
ฉกุเฉนิในความดูแล 
-ค้นหาขอ้มลูในระบบเวช
สารสนเทศจากแหล่งที�
เหมาะสม เพื�อใชต้อบ
คําถามทางคลินกิที�นาํมาใช้
ประกอบการตัดสนิใจในเวช
ปฏิบัติ 
 

- ทักษะทีดีในการนาํเสนอ
ขอ้มลูทางการแพทยต่์อที�
ประชุม 
-เขา้รว่มและมบีทบาทใน
กิจกรรมพฒันาคณุภาพ 
-วิเคราะห์วิจารณง์านวิจัย
ทางคลินกิในแง่การ
ออกแบบ การดําเนนิงาน 
และการวิเคราะหท์างสถิติ 
-แสวงหาขอ้มลูยอ้นกลับ
จากเพื�อนรว่มงานพร้อมคํา
แนะนาํอยา่งสม�าเสมอ 

-แสดงความมสีว่นรว่มใน
กิจกรรมวิชาการโดยการ
ออกความเหน็ ตั�งคําถาม 
หรือพยายามรวบรวมและ
สรุปประเด็นเป�นระยะๆ 
-นําขอ้มลูยอ้นกลับที�ได้มา
วิเคราะหวิ์จารณเ์พื�อ
ประเมนิตนเอง แล้ววางแผน
พัฒนาจากขอ้มลูยอ้นกลับที�
พิจารณาโดยถ่องแท้แล้ว 
- ดําเนินการทบทวน
คณุภาพการดแูลรกัษาผู้
ป�วยฉกุเฉนิในความรับผดิ
ชอบโดยใชเ้กณฑ์มาตรฐาน
เฉพาะโรคและหลักฐานเชงิ
ประจักษ์อื�น 
- วิเคราะห์วิจารณแ์นวเวช
ปฏิบติัในแง่การประเมนิ
หลักฐาน ความลําเอียงของ
คําแนะนําที�ให ้และความคุ้ม
ค่าในการนาํไปใชง้านจรงิ 

- จัดทํานโยบายทางคลินกิ
หรอืแนวเวชปฏิบติัของ
หนว่ยงาน 

 

 
 
   



PF ความเป�นมอือาชพี (professionalism) มคีวามเมตตา กรุณา เคารพผู้อื�น รวมถึงยึดมั�นในหลักการทางเวชจรยิศาสตร ์มคีวามรบัผิดชอบต่อผูป้�วยฉกุเฉนิ สงัคม 
วิชาชพี และต่อตนเอง  

Before training   แพทย์ประจําบา้นป�ที ๑  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๒  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๓  Post graduate 
-รู้หลักจริยธรรมการแพทย ์
สิทธิผูป้�วยฉกุเฉนิ 
-มปีระสบการณใ์นการดูแล
ผู้ป�วยฉกุเฉนิ 

-ตระหนักและดําเนนิการ
เพื�อหลีกเลี�ยงผลประโยชน์
ทับซอ้น โดยเฉพาะความ
สัมพนัธกั์บบริษัทยา และ
เวชภัณฑ์ 
- ปฏิบติัต่อผู้ป�วยฉกุเฉนิ
อยา่งเท่าเทียมกันโดยไม่
คํานึงถึงอายุ เพศ ระดับการ
ศกึษา สทิธิ�การรักษา เศรษฐ
านะ ศาสนา ความเชื�อเชงิ
สุขภาพ หรือเชื�อชาติ 
-รกัษาความลับของผูป้�วย
ฉกุเฉนิโดยเครง่ครัด 
-เขา้ใจ นับถือ ใหเ้กียรติ 
เคารพสทิธิ และรับฟ�งความ
เหน็ของผูป้�วยฉกุเฉนิ/ญาติ 
- ให้การดูแลผูป้�วยฉกุเฉนิได้
เหมาะสมตามองค์ความรู้
ของเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน 
 

- สามารถตัดสนิใจได้อยา่ง
เหมาะสม ในการปฏิบติัตาม
ที�กฎหมายบัญญติับนพื�น
ฐานของเวชจรยิศาสตร ์
และการรอ้งขอตามสทิธิ
ของผูป้�วยฉกุเฉนิหรอืญาติ 
- รกัษาความนา่เชื�อถือแก่ผู้
ป�วยฉกุเฉนิ สงัคม โดยการ
รักษามาตรฐานการดแูล
รักษาผูป้�วยฉกุเฉนิใหดี้ที�สดุ 
 

-สามารถประยุกต์ใชวิ้ธกีาร
ต่างๆ เพื�อพฒันา
ประสทิธภิาพการทํางาน 
(applies performance 
improvement 
methodologies) 
-แสดงออกถึงการทําเวช
ปฏิบติัอิงหลักฐาน และการ
ค้นหาขอ้มลูขา่วสาร
ทางการแพทยไ์ด้อยา่ง
เชี�ยวชาญ (mastery) 
- สามารถประเมนิวิเคราะห์
สถานการณ ์และป�องกัน
ความเสี�ยงที�จะเกิดความ
เสยีหายด้านจรยิธรรมการ
แพทย ์
- สามารถเสนอทางเลือกที�
เหมาะสมให้กับผู้ป�วย
ฉกุเฉนิและญาติ มวิีธกีาร
สื�อสารกับญาติอยา่งเหมาะ
สม ในเรื�องที�ซบัซอ้นและ
ละเอียดอ่อน 

-สามารถถ่ายทอดวิธกีารทํา
เวชปฏิบติัอิงหลักฐานและ
วิธกีารค้นหาขอ้มลูขา่วสาร
ทางการแพทยอ์ยา่งเชยีว
ชาญ ใหกั้บผูอื้�นได้ 
I 

 

 
   



SBP การปฏิบัติบนฐานแหง่ระบบ (systems-based practice) มสีว่นรว่มในการพฒันาการดําเนินงานเพื�อใหเ้กิดความปลอดภัยต่อผูป้�วยฉกุเฉนิ 
Before training   แพทย์ประจําบา้นป�ที ๑  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๒  แพทยป์ระจําบ้านป�ที ๓  Post graduate 
-ใช ้Electronic health 
record (EHR) เพื�อสั�งการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ, สั�ง
ยา, บันทึกเวชระเบียน และ
บันทึกการรับคําปรึกษา ตาม
บริบทของหนว่ยงานที�เหมาะ
สม 

-เขา้ใจระบบและปฏิบัติตาม
ขั�นตอนการเบกิจ่ายตามสทิธิ�
การรักษาต่างๆ 
-ตระหนักถึงโอกาสที�จะเกิด
ความเสี�ยงความผดิพลาดใน
การใชเ้ทคโนโลยีได้อยา่ง
เหมาะสม 
- ตระหนักในขอ้จํากัดการ
เขา้ถึงทรัพยากรสขุภาพของ
ผู้ป�วยฉกุเฉนิในความดแูล 
-สามารถบนัทึกเวชระเบียน
ได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ไม่
ก่อให้เกิดความสบัสน เขา้ใจ
ผิด รวมทั�งป�องกันการผดิ
พลาด 
 
 

- เขา้ใจและประยุกต์ใชก้าร
วิเคราะหค์วามคุ้มค่าในการ
ดแูลรกัษาผูป้�วยฉกุเฉนิ 
-นํากระบวนการเพื�อความ
ปลอดภัยของผูป้�วยฉกุเฉนิมา
ใช ้(ตัวอยา่งเชน่ Checklists, 
SBAR = 
Situation-Background-Ass
essment-Recommendatio
n)  
- มกีารนาํทรัพยากร บุคคล 
และเทคโนโลยทีี�มอียูใ่น
ระบบมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
เพื�อให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผูป้�วยฉกุเฉนิและพฒันา
ความรูท้างการแพทย ์
- สามารถ ประสานงาน เพื�อ
ใช ้ทรัพยากรนอกหน่�วยงาน 
ในการดแูลผูป้�วยฉกุเฉนิ
อยา่งเหมาะสม 
 

-มสีว่นรว่มในกิจกรรม
คณุภาพของหนว่ยงาน เชน่ 
Morbidity and mortality 
conference, QA, HA 
เป�นต้น เพื�อใหม้กีารพฒันา
ไปรว่มกันทั�งในด้านการ
รักษา และความปลอดภัย
ของผูป้�วยฉกุเฉนิ 
-สามารถใหข้อ้มลูสะท้อน
กลับในฐานะของ lead team 
ถึง การปฏิบติังานหรอื
คณุภาพที�ได้ทําไป เชน่ CPR 
code debriefing  
- สามารถเฝ�าระวังถึง
สถานการณผ์ดิปกติที�อาจนาํ
ไปสู ่medical error ได้ 
-สามารถ ประสานงาน เพื�อ
ใช ้ทรัพยากรนอกหน่�วยงาน 
ในการดแูลผูป้�วยฉกุเฉนิที�มี
ความซบัซอ้น อยา่งเหมาะ
สม 

-พฒันากระบวนการทัง
ภายในและภายนอกหนว่ย
งาน เพื�อแก้ไขป�ญหาที�เกิด
ขึ�น ใหส้อดคล้องกับ
ยุทธศาสตรก์ารบรบิาล
สขุภาพระดับประเทศ 
 
 

 

   



Competency and EPA 
 

  EPA 1  EPA 2  EPA 3   EPA 4 

Patient care         

PC 1 Emergency management and stabilization   ⚫  ⚫    ⚫ 

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

⚫       

PC 3 observe and reassessment and disposition  ⚫       

PC 4 multitasking  ⚫       

PC 5 emergency procedure    ⚫    ⚫  ⚫ 

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

Medical knowledge 2 (subspecial topics)    ⚫  ⚫  ⚫   

Interpersonal skills and communication    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

Practice-based learning and improvement    ⚫  ⚫    ⚫ 

Professionalism    ⚫  ⚫    ⚫ 

System-based practice   ⚫  ⚫     

 
 
 


