
  
  
  
  
 
 
  
   

ภาคผนวก 6 
คําจํากัดความและเนื�อหาของรายวิชา 

    



1. รายวิชาการปฏิบติังานเวชกรรมฉกุเฉนิ (Emergency medicine) 
หมายถึง รายวิชาหลักในการปฏิบัติงานที�กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถีตามเกณฑ์หลักสตูรการฝ�ก

อบรมแพทย์ประจําบ้านเพื�อวุฒิบัตรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ 
ฉบับปรับปรุงครั�งที� 4 พ.ศ. 2561 แพทยป์ระจําบา้นต้องผา่นการฝ�กอบรมในรายวิชานี�ไมต่�ากว่า 80 สปัดาหต่์อการฝ�ก
อบรม 
วัตถุประสงค์ขั�นต�าของรายวิชา 

1. มีความรู้ ทักษะทางเวชกรรม การดูแลรักษาและเวชหตัถการที�เกี�ยวกับภาวะฉกุเฉนิ โรคและป�ญหาทางเวชกรรม
ฉกุเฉนิ ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้นสาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ (ภาคผนวก 1 และ 2) 

2. ฝ�กฝนทักษะการตัดสนิใจทางคลินิกทางเวชกรรมฉกุเฉนิ ตามที�กําหนดไว้ในหลักสตูร 
3. เรียนรู้กระบวนการจัดการภาวะฉกุเฉนิ 
4. มีทักษะในการสื�อสารประสานงานระหว่างแผนกฉกุเฉนิและแผนกอื�นๆ 
5. เนื�อหาของรายวิชา วิธีการฝ�กอบรม วิธกีารประเมนิผล และเกณฑ์การประเมิน เป�นไปตามเกณฑ์หลักสตูรการฝ�ก

อบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี 

2. รายวิชาบงัคับตามหลักสตูร 
            ได้แก่ รายวิชาที�เกณฑ์หลักสตูรการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้นเพื�อวุฒิบตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการ
ประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ ฉบบัปรบัปรุงครั�งที� 4 พ.ศ. 2561 กําหนดไว้ใหแ้พทยป์ระจําบา้นทกุคน
ต้องผา่นตามหลักสูตร ดังนี� 

1. เวชบําบดัวิกฤติทางอายุรกรรม (intensive care in internal medicine) 
2. เวชบําบดัวิกฤติทางศลัยกรรม (intensive care in surgery) 
3. เวชบําบดัวิกฤตทางกุมารเวชกรรม (intensive care in pediatric) 
4. เวชบําบดัวิกฤติทางกุมารเวชทารกแรกเกิด (Neonatal intensive care) 
5. การปฏิบัติการสั�งการการแพทยฉ์กุเฉนิ (EMS medical commander) 
6. การปฏิบัติการอํานวยการการแพทยฉ์กุเฉนิ (EMS medical director) 

3. รายวิชาบงัคับเลือก (Selective) 
หมายถึง รายวิชาเสริมที�กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี พจิารณาว่า มคีวามสาํคัญควรใหแ้พทย์

ประจําบ้านได้มโีอกาสฝ�กประสบการณ์ โดยใหแ้พทยป์ระจําบา้นมโีอกาสเลือกการฝ�กอบรมในรายวิชาที�ตนเองสนใจ 
จํานวนอยา่งน้อย 7 หวัขอ้ (28 สัปดาห)์ โดยอาจเลือกผสมผสานการฝ�กอบรมหลายรายวิชา (ไมเ่กิน 2 รายวิชาต่อ 4 
สัปดาห์) โดยไมแ่ยกชว่งเวลาปฏิบัติงานแต่ละสาขาจากกัน จากหัวขอ้ดังต่อไปนี�   

1. อายุรศาสตร์ฉกุเฉนิ (internal emergency medicine) 
2. ศัลยศาสตร์ฉกุเฉนิ (Surgical emergency medicine) 
3. สูติศาสตรแ์ละนรีเวชฉกุเฉนิ (obstetrics & gynecological emergency medicine) 
4. กุมารเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ (pediatric emergency medicine) 
5. ออร์โธป�ดิกส์ฉกุเฉนิ (orthopedics emergency medicine) 
6. วิสญัญีวิทยาฉกุเฉนิ (anesthesiological emergency medicine) 
7. จักษุวิทยาฉกุเฉนิ (ophthalmological emergency medicine) 
8. โสต นาสิก และลาริงซวิ์ทยาฉกุเฉนิ (otolaryngologic emergency medicine) 
9. จิตเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ (psychiatric emergency medicine) 
10. นิติเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ (clinical forensic & legal emergency medicine) 
11. ภาพวินิจฉยัเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ (diagnostic body imaging emergency medicine) 
12. เวชศาสตร์การบาดเจ็บฉกุเฉนิ (traumatic emergency medicine) 
13. เวชศาสตร์ฉกุเฉนิหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular emergency medicine) 
14. เวชประสาทวิทยาฉกุเฉนิ (neurological emergency medicine) 
15. เวชเภสัชวิทยา และพิษวิทยาฉกุเฉนิ (emergency pharmacology and toxicology) 



  

4. รายวิชาเลือกเสร ี(Elective) 
หมายถึง รายวิชาเสริมที� วฉท. กําหนดให้แพทยป์ระจําบา้นมโีอกาสเลือกการฝ�กอบรมในรายวิชาที�ตนเองสนใจ โดยให้
แพทย์ประจําบ้านเลือกรายวิชาที�ตนเองสนใจ จํานวนอยา่งนอ้ย 2 หวัขอ้ (8 สปัดาห)์ โดยอาจเลือกผสมผสานการฝ�กอบรม
หลายรายวิชา (ไมเ่กิน 2 รายวิชาต่อ 4 สัปดาห)์ โดยไมแ่ยกชว่งเวลาปฏิบติังานแต่ละสาขาจากกัน จากหวัข้อดังต่อไปนี�   

1. วิทยาการลําเลียงเวชกรรมฉกุเฉนิทางอากาศ (aero-medical transport) 
2. วิทยาการควบคุมความเจ็บป�วยฉกุเฉนิ (emergency illness and injury control) 
3. วิทยาการจัดการสาธารณสุขฉกุเฉนิ (public health emergency medicine) 
4. วิทยาการจัดการแพทยฉ์กุเฉนิในพื�นที�ทุรกันดาร (frontier area emergency medical management) 
5. วิทยาการบริหารเวชกรรมฉกุเฉนิ (administrative emergency medicine) 
6. เวชวิจัยฉกุเฉนิ (clinical research in emergency medicine) 
7. เวชวิทยาการระบาดฉกุเฉนิ (epidemiological medicine) 
8. เวชศาสตร์ฉกุเฉนิการกีฬา (sport emergency medicine) 
9. เวชศาสตร์การคลังเลือดฉกุเฉนิ (blood transfusion emergency medicine) 
10. เวชศาสตร์ฉกุเฉนิการทหาร (military emergency medicine) 
11. เวชศาสตร์การอาชพีและสิ�งแวดล้อมฉกุเฉนิ (occupational & environment emergency  medicine) 
12. เวชศาสตร์ฉกุเฉนินนัทนาการและการผจญภัย (recreation & wilderness emergency medicine)   
13. เวชศาสตร์ฉกุเฉนิผู้สงูอายุ (geriatric emergency medicine) 
14. เวชศาสตร์ฉกุเฉนิระหว่างประเทศ (global international emergency medicine)   
15. เวชศาสตร์ฉกุเฉนิแรงกดดันอากาศสงู (hyperbaric emergency medicine) 
16. เวชศาสตร์ฉกุเฉนิศกึษา (educational emergency medicine) 
17. เวชศาสตร์ภัยพิบัติและกลุ่มชน (disaster and mass gathering emergency medicine) 
18. เวชสารสนเทศฉกุเฉนิ (emergency medical informatics) 

    



เวชบําบัดวิกฤต (หอผูป้�วยวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร)์ 
สถานที� หอผู้ป�วยวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

ผลลัพธ์  
● สามารถดแูลรักษาผูป้�วยในภาวะวิกฤตได้ 
● สามารถใช้เครื�องชว่ยหายใจชนิด invasive และ non-invasive ได้อยา่งเหมาะสม 
● ฝ�กการทําหัตถการ เชน่ การใส ่central line, arterial line 
● สามารถรู้จักขอ้บง่ชี�และขอ้จํากัดของการใช ้Continuous Renal Replacement 
● Therapy, Extracorporeal membrane oxygenation, Targeted temperature 
● management 

วิธีการฝ�กอบรม  
- เริ�มปฏิบัติงานเวลา 7.00 น ทกุวัน โดยวันแรก.คือวันอาทิตยเ์ชา้ ต้องไปรบัผู้ป�วยก่อนขึ�นปฏิบติังาน 
- เป�นแพทย์ประจําบา้นผูร้บัผดิชอบดูแลผูป้�วยเองโดยแบง่งานกับแพทยป์ระจําบา้น อายุรศาสตรช์ั�นป�ที� 1 

วิธีการประเมนิผล  
ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีารปฏิบติังานอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 การประเมนิ
ด้านทฤษฎีในการสอบปลายป� 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาแบง่เวรกับแพทยป์ระจําบา้นอายุรศาสตรช์ั�นป�ที� 1 
 
   



เวชศาสตรฉ์กุเฉนิหวัใจและหลอดเลือด (cardiovascular 
emergency medicine)  
สถานที�ฝ�กอบรม หอผูป้�วย CCU  
ระยะเวลาในการฝ�กอบรม อยา่งน้อย 4 สปัดาห์ 

ผลลัพธ์ 
- แพทย์ประจําบ้านสามารถใหก้ารดูแลผูป้�วยวิกฤตด้านหวัใจและหลอดเลือดได้อยา่งเหมาะสม 
- เขา้ใจระบบ STEMI fast tract  
- ให้การวินิจฉยัและดแูลรกัษาผูป้�วยโรคกล้ามเนื�อหัวใจขาด เลือดเฉยีบพลันได้ 
- สามารถให้การวินิจฉยัภาวะหวัใจเต้นผดิจังหวะได้อยา่งถกูต้อง และให้การรกัษาได้อยา่ง เหมาะสม 
- สามารถอ่าน EKG ได้อยา่งถกูต้องและเป�นระบบ 

วิธีการฝ�กอบรม  
- ก่อนขึ�นปฏิบัติงานให้โทรติดต่อแพทยป์ระจําบา้นอายุรศาสตรชั์�นป�ที� 1 ที�ขึ�นปฏิบติังาน พร้อมกันเพื�อแบง่ความรบั

ผิดชอบใน CCU และ ICCU 
- รับผูป้�วยก่อนขึ�นปฏิบติังาน โดยต้องเป�นเจ้าของไขเ้องด้วย 

วิธีการประเมนิผล 
 ประเมินผลจากการปฏิบติังาน โดยอาจารย ์และแพทยป์ระจําบา้นต่อยอด โดยต้อง มีระยะเวลาในการเรยีนรู้อยา่งนอ้ย 
80% 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 แพทย์ประจําบ้านชั�นป�ที� 1 อยูเ่วรวันละ 1 คน (จัดเวรรวมกับแพทยป์ระจํา บา้นอายุรศาสตร)์ โดยในวันธรรมดาใหอ้ยูเ่วร
ตั�งแต่เวลา 16.00-7.00 น. สว่นในวันหยุดราชการใหอ้ยูเ่วร ตั�งแต่เวลา 08.00 - 8.00น. 
   



เวชบําบัดวิกฤตศลัยศาสตร ์(surgical intensive care unit) 
สถานที� หอผุ้ป�วยวิกฤตศลัยศาสตร์ 

ผลลัพธ์ 
- สามารถให้การดูแลผูป้�วยวิกฤตหลังการผา่ตัดได้ 
- ทราบถึงภาวะแทรกซอ้นที�ต้องเฝ�าระวังหลังการผา่ตัด 

ระยะเวลาในการฝ�กอบรม อยา่งน้อย 4 สปัดาห์ 

วิธีการประเมนิผล  
ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีาร ปฏิบติังานอยา่งน้อยร้อยละ 80 การประเมนิ
ด้านทฤษฎีการสอบปลายป� 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ในวันธรรมดาให้อยูเ่วรตั�งแต่เวลา 16.00-7.00 น. สว่นในวันหยุดราชการให้อยูเ่วร ตั�งแต่เวลา 08.00 - 8.00น. 
 
   



กุมารเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ (pediatric ICU) 
สถานที� หอผู้ป�วย PICU สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชนิ ี 

ผลลัพธ์ 
● สามารถดแูลรักษาผูป้�วยเด็กทกุชว่งอายุที�มภีาวะวิกฤตได้อยา่งเหมาะสม 
● สามารถรักษาผูป้�วยเด็กทกุชว่งอายุที�มภีาวะหัวใจหยุดเต้นได้ 
● สามารถใช้ ultrasound ในการชว่ยวินิจฉยัและรกัษาผูป้�วยเด็กได้ 
● สามารถทําหัตถการในเด็ก เชน่ การใส ่umbilical catheter, arterial blood gas, ET intubation, intraosseous 

insertion 

วิธีการฝ�กอบรม  
- เริ�มปฏิบัติงานเวลา 7.00 นวันจันทร์.-ศกุร์ รว่มกับแพทยป์ระจําบา้นกมุารเวชศาสตร ์ที�PICU  
- ต้องรับดูแลผู้ป�วยอยา่งนอ้ย 1 คน โดยในวันแรกที�เริ�มปฏิบติังาน ให้สอบถามแพทยป์ระจําบา้นกมุารเวชศาสตร ์

เพื�อรับผู้ป�วยที�เหมาะสม 1 คน หลังจากนั�นหากมีผูป้�วยรบัใหมใ่ห้แบง่รบักับแพทยป์ระจําบา้นกมุารเวชศาสตร ์โดย
อาจารย ์attending ประจําเดือนนั�นจะ เป�นผูแ้บง่ผูป้�วยให้ 

- เขา้รว่มกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชากมุารเวชศาสตร ์ดังตาราง 

วิธีการประเมนิผล  
ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีารปฏิบติังานอยา่งน้อยรอ้ยละ 80  
การประเมนิด้านทฤษฎี ในการสอบปลายป� 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เวรนอกเวลาราชการที�หอ้งฉกุเฉนิ สถาบันสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชิน ี 
 
   



หอผูป้�วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) 
สถานที� หอผู้ป�วย NICU สถาบันสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชนิ ี 

ผลลัพธ์  
- สามารถดแูลรักษาผูป้�วยเด็กแรกเกิดได้อยา่งถกูต้อง (สามารถรบัทารกแรกคลอดได้) 
- สามารถให้การวินิจฉยัและรกัษาภาวะฉกุเฉนิของทารกแรกเกิดได้ เชน่ asphyxia, hypoglycemia เป�นต้น 
- สามารถทําหัตถการฉกุเฉนิต่าง ๆ ได้เชน่ NCPR, umbilical catheter, ABG การใสท่่อชว่ยหายใจ 

ระยะเวลาในการฝ�กอบรม อยา่งน้อย 1 สปัดาห์  
- โดยเริ�มปฏิบัติงานเวลา 7.00 วันจันทร ์– วันศกุร ์รว่มกับกมุารแพทย ์

วิธีการประเมนิผล ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน ความรู ้ทักษะ และเจตคติ โดย ต้องมรีะยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน อยา่งน้อยรอ้ยละ 80 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวรนอกเวลาราชการที�หอ้งฉกุเฉนิ สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชนีิ 
 
   



กุมารเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ (pediatric emergency medicine) 
สถานที� หอผู้ป�วยเด็กสามญั สถาบันสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชนิ ี 

ผลลัพธ์  
- สามารถให้การวินิจฉยัและดูแลรักษาผูป้�วยฉกุเฉนิทางกมุารเวชศาสตรไ์ด้ 
- สามารถทําหัตถการฉกุเฉนิที�จําเป�นบางอยา่งในผูป้�วยเด็กได้ เชน่ การใสท่่อชว่ยหายใจ การเป�ดไขกระดกูเพื�อให้

สารน�า เป�นต้น 

วิธีการประเมนิผล 
ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีาร ปฏิบติังานอยา่งน้อยร้อยละ 80  
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวรนอกเวลาราชการที�หอ้งฉกุเฉนิ สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชนีิ 
 
   



จิตเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ (psychiatric emergency medicine) 
สถานที� กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลราชวิถี 

วัตถุประสงค์  
● สามารถวินิจฉยัและให้การดูแลรักษาผูป้�วยฉกุเฉนิทางจิตเวชได้ 
● ทราบถึงวิธีการจัดการผูป้�วยที�มพีฤติกรรมก้าวรา้ว (Aggressive behavior) 
● รู้จักชนิดของยา ขนาดยา และขอ้พึงระวังในการใชย้าทางจิตเวช 

วิธีการฝ�กอบรม ตารางเวลาฝ�กอบรมดังแสดง 
วันจันทรแ์รกให้ไปที�แผนกจิตเวช เวลา 8.00 น.เพื�อพบอาจารยที์�ปรกึษา 
วิธีการประเมนิผล  ประเมนิผลจากการปฏิบติังาน  โดยอาจารยโ์ดยต้องมรีะยะเวลาในการเรยีนรู้อยา่งน้อย 80% 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไมม่กีารปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
 
   



ภาพวินิจฉยัฉกุเฉนิ (diagnostic body imaging emergency 
medicine) 
สถานที� ภาควิชารังษีวิทยา แผนกรังษีวิทยาฉกุเฉนิ โรงพยาบาลรามาธบิดี 

ผลลัพธ์  
- สามารถสง่ตรวจทางรังสีวินจิฉยัได้อยา่งเหมาะสม 
- สามารถแปลผลภาพรังสวิีนจิฉยัที�จําเป�นได้อยา่งถกูต้อง 
- สามารถทํา ultrasound เพื�อชว่ยในการวินจิฉยัโรคในผูป้�วยฉกุเฉนิได้อยา่งถกูต้อง 

วิธีการฝ�กอบรม ตารางเวลาฝ�กอบรมดังแสดง 
ระยะเวลาในการอบรม อยา่งน้อย 2 สัปดาห์ 
วิธีการประเมนิผล ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีาร ปฏิบติังานอยา่งนอ้ยร้อยละ 
80 การประเมนิด้านทฤษฎีในการสอบปลายป� 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไมม่กีารปฏิบติังานนอกเวลา 
 
   



ภาพวินิจฉยัฉกุเฉนิ (diagnostic body imaging emergency 
medicine) 
สถานที� แผนกรังษีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี 

ผลลัพธ์  
- สามารถสง่ตรวจทางรังสีวินจิฉยัได้อยา่งเหมาะสม 
- สามารถแปลผลภาพรังสวิีนจิฉยัที�จําเป�นได้อยา่งถกูต้อง 
- สามารถทํา ultrasound เพื�อชว่ยในการวินจิฉยัโรคในผูป้�วยฉกุเฉนิได้อยา่งถกูต้อง 

วิธีการฝ�กอบรม ตารางเวลาฝ�กอบรมดังแสดง 
ระยะเวลาในการอบรม อยา่งน้อย 2 สัปดาห์ 
วิธีการประเมนิผล ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีาร ปฏิบติังานอยา่งนอ้ยร้อยละ 
80 การประเมนิด้านทฤษฎีในการสอบปลายป� 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไมม่กีารปฏิบติังานนอกเวลา 
ตารางเรยีน ELECTIVE  X-RAY  
วัน  8.30-12.00  13.00-16.00 

   จันทร ์ basic xray  Xray conference อ.รัฐชยั 
อังคาร  CXR interprete  Practice u/s อ.จิรพงศ ์
พุธ  CT CHEST interprete อ.เศกสรรค์  Practice u/s อ.จิรพงศ ์
พฤหัสบดี  CT  interprete อ.จิรพงศ ์ Practice u/s อ.จิรพงศ ์

ศกุร์ 
bone joint soft tissue imaging 
อ.มณ ี Neuro imaging  

ตารางเรยีน ELECTIVE  ECHO  
วัน  8.30-12.00  13.00-16.00 
   จันทร ์ basic ECHO  practice,observe ECHO 
อังคาร  practice,observe ECHO  practice,observe ECHO 
พุธ  practice,observe ECHO  grand round 
พฤหัสบดี  practice,observe ECHO  murmur round 
ศกุร์  practice,observe ECHO  practice,observe ECHO 

 
 
   



วิสญัญีวิทยาฉกุเฉนิ (anesthesiological emergency medicine) 
สถานที� กลุ่มงานวิสัญญ ีโรงพยาบาลราชวิถี 

ผลลัพธ์  
● สามารถใสท่่อชว่ยหายใจได้อยา่งถกูต้อง 
● สามารถเลือกยานาํสลบ รู้จักชนิดของยา กลไกการออกฤทธิ� ได้ 
● สามารถทําหัตถการฉกุเฉนิทางวิสญัญีได้อยา่งถกูต้อง เชน่ laryngeal mask airway การชว่ยหายใจโดยใช ้bag 

mask ventilation 
วิธีการฝ�กอบรม ตารางเวลาฝ�กอบรมดังแสดง 
ระยะเวลาในการฝ�กอบรม 2 สปัดาห์  
วิธีการประเมนิผล ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีาร 
ปฏิบัติงานอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 การประเมนิด้านทฤษฎีในการสอบปลายป� 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไมม่กีารปฏิบติังานนอกเวลา 
 
   



ออรโ์ธป�ดิคสฉ์กุเฉนิ (orthopedics emergency medicine) 
สถานที� กลุ่มงานศลัยกรรมกระดูก โรงพยาบาลราชวิถี 

ผลลัพธ์  
- สามารถให้การวินิจฉยั ดูแลรกัษาเบื�องต้น และสง่ต่อผู้ป�วยฉกุเฉนิทางออรโ์ธป�ดิคสไ์ด้อยา่ง ถกูต้องและเหมาะสม 
- สามารถให้การวินิจฉยัภาวะกระดูกหักและให้การรกัษาได้อยา่งเหมาะสม 
- ได้ฝ�กใสเ่ฝ�อกอยา่งนอ้ย 5 ราย 
- สามารถอ่านฟ�ล์มผู้ป�วยอุบัติเหตไุด้อยา่งถกูต้องและเป�นระบบ 

วิธีการฝ�กอบรม 
- เขา้รว่มกิจกรรมของภาคศลัยศาสตรอ์อร์โธป�ดิคส ์เวลา 7.30-9.00 น.  
- ปฏิบัติงานวันจันทร-์วันศกุรเ์วลา 9.00 – 16.00 น.ที�หอผู้ป�วยศลัยกรรมกระดกูและแผนกผุ้ป�วยนอก 
- ตรวจผูป้�วยด้วยตนเองแล้วปรึกษาแพทยป์ระจําบา้นออรโ์ธป�ดิคส ์

วิธีการประเมนิผล ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีารปฏิบติังานอยา่งน้อยรอ้ยละ 
80 การประเมนิด้านทฤษฎีในการสอบปลายป� 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
1 อยูเ่วรวันละ 1 คน (จัดเวรรวมกับแพทยป์ระจําบา้นศลัยกรรมกระดกู) โดยในวันธรรมดาใหอ้ยูเ่วรตั�งแต่เวลา 

16.00-7.00 น. สว่นในวันหยุดราชการให้อยูเ่วร ตั�งแต่เวลา 08.00 - 8.00น. 
 
   



แพทย์สั�งการปฏิบติัการฉกุเฉนิ (EMS Medical Commander) 
สถานที� ศูนยก์ู้ชพีนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี 
อาจารยที์�ปรึกษา อ.พญ.ณธดิา สุเมธโชติเมธา 

ผลลัพธ์  
- สามารถบอกถึง การทํางานของระบบการแพทยฉ์กุเฉนิได้ 
- สามารถบอกถึงความสามารถและขอ้จํากัดของหนว่ยปฏิบติัการฉกุเฉนิ พยาบาล และผู้ชว่ยเวชกรรมระดับต่างๆได้ 
- สามารถดแูลผู้ป�วยฉกุเฉนินอกโรงพยาบาลในฐานะหวัหนา้หนว่ยปฏิบติัการขั�นสงูได้ จนถึงการยกเคลื�อนยา้ยและ

นําสง่โรงพยาบาลที�เหมาะสม 
- สามารถประเมนิการปฏิบัติงานของหนว่ยปฏิบติัการฉกุเฉนิได้ (EMS Audit) 

วิธีการฝ�กอบรม ปฏิบัติงาน 4 สปัดาห์ โดยจะต้องขึ�นเวรออกปฏิบติัการ ณ ศนูยก์ู้ชพีนเรนทร 
โรงพยาบาลราชวิถี 

- ออกปฏิบัติการตั�งแต่ 6.00 – 18.00 น. และเขา้รว่มกิจกรรมวิชาการของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ โรงพยาบาล
ราชวิถี โดยมตีารางฝ�กอบรมดังแนบ 

วิธีการประเมนิผล ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีาร ปฏิบติังานอยา่งนอ้ยร้อยละ 
80 การประเมนิด้านทฤษฎีในการสอบปลายป� 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไมม่ ี
 
   



แพทย์อํานวยการปฏิบติัการฉกุเฉนิ (EMS Medical Director) 
สถานที� ศูนยก์ู้ชพีนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี 
อาจารยที์�ปรึกษา อ.พญ.ณธดิา สุเมธโชติเมธา 

ผลลัพธ์ 
- สามารถบอกถึงระบบการทํางานของศนูยรั์บแจ้งเหตแุละสั�งการได้ 
- สามารถทําการอํานวยการตรง และการอํานวยการทั�วไปได้(Online/ Offline medicaldirection) 
- สามารถเป�นผูนํ้าการทํางานดแูลคุณภาพหรอืบรหิารความเสี�ยงในหนว่ยปฏิบติัการฉกุเฉนิขั�นสงูได้ 
- สามารถสอนความรู้/ทักษะ พยาบาล ผูช้ว่ยเวชกรรมในหนว่ยปฏิบติัการฉกุเฉนิได้ 

วิธีการฝ�กอบรม  
- ปฏิบัติงาน 4 สปัดาห์ โดยขึ�นเวรออกปฏิบัติการ ณ ศนูย์กู้ชพีนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถี 
- ออกปฏิบัติการตั�งแต่ 6.00 – 18.00 น. โดยปฏับติังานที�ศนูยร์บัแจ้งเหตแุละสั�งการ อยา่งนอ้ย 1 วัน 
- ทําการฝ�กการอํานวยการตรง และทําการพฒันา EMS protocol สาํหรบัหนว่ยงานอยา่งนอ้ย 1 หวัขอ้ 
- เขา้รว่มกิจกรรมวิชาการของกลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี 
- เตรียมเนื�อหา และทําการสอน พยาบาล/ผูช้ว่ยเวชกรรมในหนว่ยงานได้ 

วิธีการประเมนิผล ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีารปฏิบติังานอยา่งน้อยรอ้ยละ 
80 การประเมนิด้านทฤษฎีในการสอบปลายป� 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไมม่กีารปฏิบติังานนอกเวลา 
 
  

  วัน-เวลา  06.00-08.00  08.00-12.00  12.00-16.00  16.00-18.00 

จันทร์  EMS (morning shift)  EMS (afternoon shift) 

อังคาร    EMS lecture/workshop  ***   

EMS (morning shift)  EMS (afternoon shift) 

พุธ    ***  EMS lecture/workshop   

EMS (morning shift)  EMS (afternoon shift) 

พฤหัสบดี    EMS lecture/workshop  EM Resident Conference*   

EMS (morning shift)  EMS (afternoon shift) 

ศกุร์    EMS lecture/workshop  EMS conference**   

EMS (morning shift)  EMS (afternoon shift) 

 
 
 
   



เวชพิษวิทยา (Toxicology) 
สถานที� ศนูยพ์ษิวิทยา หอพกัพยาบาล 3 ชั�น 6 
อาจารยที์�ปรึกษา รศ.นพ. สมัมน โฉมฉาย 

ผลที�คาดว่าจะได้รบั   
● สามารถดแูลผู้ป�วยที�ได้รับสารพิษได้อยา่งเหมาะสม ทั�งเด็กและผู้ใหญ ่
● ทราบถึงหลักการการดูแลผูป้�วยที�ได้รับสารพิษ 
● ทราบกลไกการออกฤทธิ�ของพิษยาและยาแก้พิษ (antidote) 

วิธีการฝ�กอบรม ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศกุร์ เวลา 8.00-16.00 น.  

หน้าที� 
- รว่มดแูลผูป้�วยติดตาม และบันทึกอาการของผูป้�วย ที�มีการปรกึษามายงัศนูยพ์ษิวิทยา จากสถานพยาบาลอื�นผา่นทาง
โทรศัพท์ โดยแบง่การดแูลผูป้�วยกับแพทยป์ระจําบา้นจากหนว่ยอื�นที�มาหมนุเวียนปฏิบติังาน ภายใต้คําแนะนําจากอาจารย์
แพทย์ (อ.สัมมน,อ.ธีระ, อ.ธัญจิรา, อ.วรพนัธ ์อ.จุฬธดิา) 
- รว่ม ward round กับอาจารยที์�ห้องประชุมศนูยพ์ษิวิทยา ในวันอังคารและพฤหัสบดีของแต่ละสปัดาหเ์วลา 10.00-12.00 
น. โดยแพทย์ประจําบา้นมหีนา้ที�นาํเสนอ กรณผู้ีป�วยแก่อาจารยเ์พื�ออภิปรายรว่มกัน 
- รว่ม inter-hospital medical toxicology conference จัดโดยสมาคมพษิวิทยา ในวันพธุที� 3 ของเดือน เวลา 
10.00-12.00 น. ที�สถาบันที�รบัผดิชอบจัดประชุมครั�งนั�น ๆ 
- ทํา preและ post test ในวันแรกและวันสุดท้าย ของการขึ�นปฏิบติังานตามลําดับ 
- หาความรู้เพิ�มเติมจากแหล่งความรู้ที�แนะนําในเวลาself study 
วิธีการประเมนิผล ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีารปฏิบติังานอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80 การประเมนิด้านทฤษฎีในการสอบปลายป� 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไมม่เีวรนอกเวลาราชการ 

วัน  9.00-10.00  9.00-12.00     13.00-16.00 

จันทร์    
ติดตามผูป้�วย 
ทางโทรศพัท์ 

lecture  พกั    
ติดตามผูป้�วยใน ร.พ. ศริ ิ
ราช หรอื self study อังคาร  Ward round   พกั 

พุธ  lecture  พกั 

พฤหัสบดี  lecture  พกั 

ศกุร์  Ward round   พกั 

   



เวชศาสตรฉ์กุเฉนิแรงกดดันอากาศสงู (hyperbaric emergency 
medicine) 
สถานที� กองเวชศาสตร์ใต้น�า กรมแพทยท์หารเรอื 
อาจารยที์�รับปรึกษา นาวาโทเสฏฐศริิ แสงสวุรรณ 
ผลที�คาดว่าจะได้รับ   -เขา้ใจกลไกการเกิดโรคที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงความกดอากาศได้ 

● สามารถวินิจฉยัและให้การดูแลผูป้�วยที�ได้รบับาดเจ็บจากการดําน�าได้ 
● สามารถดแูลผู้ป�วยที�ได้รับ บาดเจ็บจากสตัว์พษิในน�าได้ 
● เรียนรู้เกี�ยวกับการใช ้hyperbaric chamber 

วิธีการฝ�กอบรม ตารางเวลาฝ�กอบรมดังแสดง 
วิธีการประเมนิผล ประเมนิการฝ�กปฏิบัติงานทั�งเรื�องเวลาปฏิบติังาน และเจตคติ โดยต้องมกีารปฏิบติังานอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80 การประเมนิด้านทฤษฎีในการสอบปลายป� 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไมม่กีารปฏิบัติงานนอกเวลา 

วัน  8.00 -9.00  9.00-12.00     12.00-16.00 

จันทร์  Orientation   lecture  พกั  Journal club 

อังคาร  ตรวจ OPD พร้อมอาจารยที์�
ปรึกษา 

lecture  พกั  Topic review 

พุธ  ตรวจ OPD พร้อมอาจารยที์�
ปรึกษา 

lecture  พกั  Case study 

พฤหัสบดี  ตรวจ OPD พร้อมอาจารยที์�
ปรึกษา 

lecture  พกั  Marine and aquatic life 
support 

ศกุร์  ตรวจ OPD พร้อมอาจารยที์�
ปรึกษา 

lecture  พกั  Hyperbaric oxygen therapy 

 
   



ห้องฉกุเฉนิ Osaka university hospital 
อาจารยที์�ปรึกษา       อ.นพ.ไพโรจน์ เครอืกาญจนา (หวัหนา้กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิโรงพยาบาลราวิถี) 
Professor Shimazu Takeshi (Traumatology and Acute Critical Medicine) 

จุดเด่น 
1. ระบบการทํางานของED รวมกับcritical care center ดังนั�นเคสที�ขา้รบัการรกัษาที� EDจะ admit ไว้ที� ICU ของ

แผนกเอง โดยม ีEP เป�นคนดูแลหลักรว่มกับ consult แพทยเ์ฉพาะทางแผนกอื�น ๆ มารว่มดแูล 
2. Staff EP ที�นี� ล้วนม ีsub-specialtyเชน่ neuro-sx, orthopedics ที�สามารถดแูลและผา่ตัดemergency condition 

ได้ เชน่ craniectomy, ORIF 
3. ศึกษางานที�primary/secondary care centers หลาย ๆ ที� นอกเหนอืไปจาก Osaka university hospital ที�เป�น 

tertiary care 
4. ได้ศกึษา ระบบ aeromedical transport (Dr.Heli) ซึ�งOsaka university hospitalเป�นศนูย์สั�งการ 
5. ศึกษางานในสถาบันต่าง ๆ เชน่Toxicology center และ Disaster center ได้เรยีนรู ้

ระบบงานและการซ้อมแผน 
6. ได้ศกึษาระบบ EMS ของประเทศญี�ปุ�น ที�ต่างจากประเทศไทย ตั�งแต่ระบบรบัเหต ุรบัปรกึษา และการสง่ทีมไปที�

เกิดเหต ุ

วัตถุประสงค์ 
1. เรียนรู้ระบบการทํางาน ของ Traumatology and Acute Critical Medicine department ณ Osaka university 

hospital 
2. ศึกษาระบบและหาประสบการณ์เพิ�มเกี�ยวกับ ระบบaeromedical transport (Dr.Heli) 

ตารางกิจกรรม 
● จันทร์-ศกุร ์7.00 – 18.00 standby Dr.heli (จัดเวรตามความเหมาะสม) 
● จันทร์-ศกุร ์8.30-11.00น. conference round 
● อังคาร 8.00น. Journal club 
● topic presentation 1 เรื�อง/ คน 
● ตลอดการอบรมม ีlecture ประมาณ 8-10ครั�ง 
● ไปดูงานนอกสถานที�ตามความเหมาะสม เชน่ Fire department center, toxicology center, disaster center 

  
 


