
ภาคผนวก ๒ 
ข้อมูลตามเกณฑ์การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 

เกณฑ์ทั่วไป  
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่วไปที่ระบุไว้ในข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยการเสนอขอเปิดการฝึกอบรมเป็นผู้มี
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาและอนุสาขาต่าง ๆ ตามที่แพทยสภาก าหนด 
  
เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบนัฝึกอบรม  
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เปิดบริการให้การบริบาลเวชกรรมแก่ผู้ป่วยฉกุเฉินตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง มีงานบริการที่มีคุณภาพและปริมาณ โดยมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จ านวนผู้ป่วย การบริการ และผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรม ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 

(๑) ลักษณะทั่วไป : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลตติยภูม ิของกรมแพทย์ทหารอากาศ สังกัด 
กระทรวงกลาโหม  มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสาหรับการบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินและการ
ฝึกอบรม/การปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และมีส่วนงานที่รับผิดชอบงานเวชกรรมฉุกเฉิน
โดยเฉพาะ รวมทั้ง มีระบบดูแลผู้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่ฉุกเฉินไม่ให้เป็นภาระของงานเวชกรรมฉุกเฉินอย่าง
ชัดเจนทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยมีห้องตรวจนอกเวลาราชการแยกออกจากห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
 

(๒) อาจารย์แพทย์: กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
มีอาจารย์แพทย์เต็มเวลา ๑๒ ท่าน 
๑.น.อ.ไพโรจน์             จอมไธสง  วว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒.น.อ.หญิง กรรณยิการ์  วรรณวิมลสุข  วว.เวชปฏิบัติทั่วไป, อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๓.น.ท.ภาณุ                 สยามวาลา       อว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๔.น.ต.หญิง วราล ี         อภินิเวศ    วว.เวชศาสตร์ครอบครัว, วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๕.น.ต.ชัชวาลย์             จันทะเพชร วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๖.น.ต.หญิง เกษศิรินทร์   พุฒิโชติ          วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, วว.เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
๗.ร.อ.หญิง นิกจรี  สงฆ์สังวรณ์      วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, วว.เวชบ าบัดวิกฤต 
๘.ร.อ.หญิง พนิดา          เรืองฤทธิ ์ วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

     ๙.ร.อ.หญิง  ฉัตรแก้ว      ชุ่มเพ็งพันธุ์     วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๑๐.ร.อ.หญิง ดวงฤทัย    ภักดีวนิชสุโข   วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๑๑..ร.ท.หญิง แก้วตา  วงศ์ภักดี     วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๑๒. ร.ท.หญิง อรวรรณ  สายบัวทอง     วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  



             อาจารย์แพทย์ล่วงเวลา ๓ ท่าน 
๑.พล.อ.ต.นิพนธ์          รุทธพิชัยรักษ์   วว.ศัลยศาสตร,์ อว.เวชศาสตร์ครอบครัว,เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒.พล.อ.ต.เฉลิมพร          บุญสิริ            วว.กุมารเวชศาสตร์, วว.สาขาวิชาโรคภูมิแพ,้  
                                                    อว.เวชศาสตร์ครอบครัว,อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๓.น.ท.ยุวัฒน์                 ธนังกุล           วว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
(๓) ปริมาณงานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีจ านวน
งานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้ 
   -งานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ลักษณะผู้มารบับริการ จ านวน (ราย) 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ เฉลี่ย ๓ ปี 
ผู้ป่วยฉุกเฉินรวม (ราย/ปี) ๔๘,๓๑๐ ๕๐,๐๑๐ ๕๑,๑๒๗ ๔๙,๘๑๖ 
ผู้ป่วยเด็กและเยาวชน (ราย/ปี) ๕,๑๐๒ ๔,๙๑๗ ๕,๒๘๙ ๕,๑๐๓ 
ผู้ป่วยวิกฤต (ราย/ปี) ๑,๗๑๗ ๑,๖๕๔ ๑,๕๙๐ ๑,๖๕๔ 
การท าเวชหัตถการฉุกเฉิน (ครั้ง/ปี)     
-Cardiopulmonary resuscitation ๕๕๑ ๔๒๓ ๔๙๑ ๔๘๘ 
-Point of care ultrasonography ๑,๒๔๑ ๑,๒๖๗ ๒,๓๒๖ ๑,๖๑๑ 
-Central venous access ๑๖๑ ๑๘๕ ๒๔๐ ๑๙๕ 
-Rapid sequence intubation ๐ ๐ ๑๗ ๖ 
       -ระบบการคัดแยกผู้ป่วย ๕ ระดับ       โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแตเ่ดิมใช้ระบบการคัดแยกผู้ป่วยแบบ 
   Australian Triage Scale  ต่อมาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัด 
แยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๔  จึงได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการคัดแยก 
ผู้ป่วยจากเดิมมาเป็นคู่มือการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน(Bhumibol ESI Triage) ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งปรับปรุง 
มาจาก Emergency Severity Index Version ๔ และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานมาระยะหนึ่งอย่างไรก็ดีแม้ 
จะเป็นคู่มือที่มีมาตรฐาน แตก่็ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการประเมินโดยใช้องค์ความรู ้และประสบการณ์ของผู้คัดแยก 
ที่มีความแตกตา่งกัน ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการคดัแยก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้มีการปรับปรุงและ 
พัฒนาระบบการประเมินความเร่งด่วนของผู้ป่วยขึ้นใหม่โดยใช้ช่ือว่า Bhumibol Adulyadej Hospital Triage 
 (BAHT) ซึ่งพัฒนามาจากระบบ Emergency severity index version 4ร่วมกับ National Early Warning 
 Scores (NEWS) โดยท าการการคัดแยกผูป้่วยผ่าน Application บนสมาร์ทโฟนให้เกดิความง่าย และสะดวก 
มากขึ้น  

              - ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวลาราชการ เปิดให้บริการตั้งแต ่๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.ในวันราชการ และ ๐๘.๐๐- 
           ๒๔.๐๐ น.ในวันเสาร์อาทิตย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ ์ 
             - จัดพื้นที่สังเกตอาการ มีจ านวนเตียง ๒๐ เตียง  
             - มีระบบจ าหน่ายถ่ายโอนการบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล (inter-facility patient transfer)  
               ทัง้ในและนอกโรงพยาบาล และระบบการติดต่อสื่อสารกับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลและ 
               ระหว่างโรงพยาบาล  



             - มีระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ได้แก ่อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร ์ศัลยศาสตร ์สูติศาสตร ์
               และนรีเวชวิทยา ศัลยศาสตรอ์อร์โธปิดิกส์ จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา ศัลยกรรมช่องปาก 
               และแม็กซิลโลเฟเชียล จิตเวชศาสตร์  
             - มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล โดยมีการให้คาสั่งการแพทย์และการอานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
               รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ทั้งก่อนถึงโรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาล  

   - มีกระบวนการจัดท าแผนและการฝึกซ้อมการรับสถานการณ์ผู้ป่วยจ านวนมากฉับพลัน ภาวะฉุกเฉินซับซ้อน 
     และภัยพิบัต ิปีละ ๑ ครัง้ 
(๔) ห้องปฏิบตัิการ/หน่วยงานสนับสนุน : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  มีห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานสนับสนุน 
 พร้อมสนับสนนุและรองรับการบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินและการวิจัย ดังต่อไปนี:้-  

            - มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการและภาพวินิจฉัยที่จาเป็นต่อการวินิจฉัยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสามารถตรวจได้ทันท ี
              และได้ผลกลับมาทันท่วงท ี 
           - มีคลังเลือดเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์พร้อมให้การสนับสนุนสิ่งของที่จาเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันท ี
            (๕) โครงสร้างการจัดองค์กร : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีโครงสร้างการจัด 

องค์กรของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการจัดการฝึกอบรม รวมทั้งระบบและวิธีการปฏิบัติงานซึ่งเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีระบบดูแลผู้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่ฉุกเฉนิไม่ให้เป็นภาระของงาน
เวชกรรมฉุกเฉินอย่างชัดเจนทั้งในและนอกเวลาราชการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการ แผนภูมิการจัดองค์กร (Organization Chart) 
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดลุยเดช พอ.๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช พอ. 

คณะกรรมการอ านวยการแพทยศาสตร์ศกึษา รพ.ภมูิพลอดลุยเดช พอ. 

กองตรวจโรคผู้ ป่วยนอก (เวชศาสตร์ฉกุเฉิน) 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ 

หน่วยธุรการ หน่วยตรวจโรคผู้ ป่วยนอก คณะกรรมการแพทยศาสตร์ศกึษา 

คณะอนกุรรมการการศกึษาแพทย์หลงัปริญญา *(EM/FM) 

คณะกรรมการศนูย์วิจยัสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ 

แผนกอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน 

หน่วยกู้ ชีพ คุ้มเกล้า 



        *คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญา (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)  แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย โดยม ี
         น.อ.อาภัสร์   เพชรผุด (ผอ.กตน.รพ.ฯ) เป็นแพทย์ที่ปรึกษา 
         น.อ.ไพโรจน์  จอมไธสง ประธานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
        ๑.ฝ่ายวิชาการ (, ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว   ชุ่มเพ็งพันธุ,์ ร.อ.หญิง ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข )    
        ๒.ฝ่ายปกครอง (น.ท.ภาณุ   สยามวาลา, ร.อ.หญิง นิกจรี สงฆ์สังวรณ์)   
        ๓.ฝ่ายวิจัย (น.ต.หญิง วราล ี อภินิเวศ, ร.ท.หญิง แก้วตา วงศ์ภักด)ี     
        ๔.ฝ่ายวัดประเมินผล(น.ต.หญิง เกษศิรินทร์   พุฒิโชต,ิ ร.อ.หญิง พนิดา  เรืองฤทธ์ิ) 
 
        (๖) ห้องสมุดและบริการเวชสารสนเทศ : -  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช อาคารศูนย์มะเร็ง ๕ ชั้น เปิดด าเนินการ 
       ในป ีพ.ศ.๒๕๕๗  มีห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ และบริการเวชสารสนเทศ อยู่ที่ ชั้น ๕ ของอาคาร 
  
      (๗) กิจกรรมวิชาการและการวิจัย : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีกิจกรรมวิชาการและ 
      การวิจัยอย่างสม่ าเสมอ ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม    จ านวนครั้ง/ปี 
บรรยายประจ า ๑๒ 
บรรยายพิเศษ  ๖ 
การประชุมทบทวนวารสารวิชาการ (journal review)  ๓๖ 
การประชุมเสนอเหตุการณ์เวชกรรมอันไม่พึงประสงค์ (adverse medical events) รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิต (morbidity and mortality conferences)  

๑๒ 

การประชุมทบทวนการกู้ชีพ (cardiopulmonary resuscitation conference)  ๑๒ 
การประชุมสัมมนาการบริหาร (administrative seminars)  ๒ 
การประชุมวิจัย (research meeting)  ๑๒ 
Topic discussion  ๓๒ 
Case report  ๒๐ 

 

      - การมีส่วนร่วมในงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
      : น.ต.หญิงเกษศิรินทร ์พุฒิโชต ิเข้าร่วมงานประชุมInternational Conference on Emergency Medicine(ICEM) 
      ๒๐๑๙  ณ เมืองโซล ประเทศเกาหลี ในวันที่ ๑๑-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเป็นอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
      ควบคุมแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๔ คน  present paper และ poster ในงานประชุม 
      : น.ต.หญิง วราลี อภินิเวศ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน SIM WAR ของทีมแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
     พยาบาลฉกุเฉิน เจ้าหน้าที่เวชกิจ(paramedic, EMT) ในการประชุมวิชาการ AMTCEP ๒๐๑๙ ในวันที่ ๒๕-๒๗  
     มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ต บางแสน จังหวัดชลบุรี 
    : น.ต.หญิง วราลี อภินิเวศ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวิจัยแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ ในการประชุม 
     วิชาการ AMTCEP ๒๐๑๘ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และ 
     คอนเวนชันเซ็นเตอร ์แจ้งวัฒนะ 



      มีกระบวนการสนับสนนุการวิจัย โดยมีศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยของโรงพยาบาล ซึ่งสนับสนุนส่งเสรมิการออกแบบการ
วิจัย การวิเคราะห์ทางสถิต ิการทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ สนับสนนุให้แพทย์ประจาบ้านในกิจกรรม
การศึกษาวิจัย รวมทั้ง จัดอบรมความรู้พื้นฐานระเบียบวิธีวิจัย, การวิเคราะห์สถิติ และวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์เวช
วรรณกรรมปัจจุบัน (critical analysis of current medical literature) 
สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม  
         เป็นสถาบันฝึกอบรมหลัก  
การติดตามกากับดูแลและประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรม  
         กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการติดตามก ากับดูแลและประเมินคุณภาพการ
ฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อปรับศักยภาพการ
ฝึกอบรม ล่าสดุเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
การพัก/ยกเลิกการเป็นสถาบันฝึกอบรม  
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  จะ “พัก” การเป็นสถาบันฝึกอบรม ในกรณีที่ไม่มีผูส้มัครเข้ารับ
การฝึกอบรมติดต่อกันเกิน ๕ ปี หรือมีลักษณะไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์หลกัสูตรที่ก าหนดของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย  
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  จะ “ยกเลิก” การเป็นสถาบันฝึกอบรม ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเข้า
รับการฝึกอบรมติดต่อกันเกิน ๑๐ ปี 


