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ยินดี ตอ้นรบั สู ่บรรยากาศ การ ฝึก อบรม เฉพาะ ทาง สาขา วิชา ทารก แรก เกิด  ภาค วิชา กมุาร เวชศาสตร ์   

คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล  คณาจารย ์ทกุ ทา่น มี ความ ภมิูใจ เป็น อยา่ง ยิ�ง ที� ได ้ทาํ หนา้ที� ผลติ กมุาร  

แพทย ์เฉพาะ ทาง สาขา ทารก แรก เกิด และ ปร ิกาํเนิด ดว้ย ศกัยภาพ ของ หนว่ย งาน ที� พรอ้ม ดว้ย ปัจจยั ใน การ 

เรยีน รู ้ทกุ ดา้น  ปรมิาณ ทารก ที� มากมาย หลาก หลาย  อีก ทั�ง ความ รู ้ความ สามารถ  ทกัษะ ประสบการณ ์ของ    

คณาจารย ์ที� ได ้รบั การ ฝึก อบรม ที� ทั�ง ใน และ ตา่ง ประเทศ  เครื�อง มือ อปุกรณ ์  และ เทคโนโลยี ที� ทนั สมยั  และ    

พรอ้ม มลู ใน การ ใหก้าร บรบิาล ทารก อยา่ง ครบ วงจร  เอื �อ ให ้แพทย ์ผู ้เขา้ รบั การ ฝึก อบรม  สามารถ ฝึกฝน ความ รู ้    

และ ทกัษะ ได ้เตม็ ที�  แต ่ปัจจยั สาํคญั แหง่ ความ สาํเรจ็ ที� สาํคญั ที�สดุ นั�น คือ  ตวั แพทย ์ผู ้เขา้ ฝึก อบรม ที� จะ ตอ้ง   

กาํหนด เปา้ หมาย ให ้ชดัเจน  เนน้ ความ สาํคญั ใน การนาํ ความ รู ้เชิง ทฤษฎี ไป ประยกุต ์ใช ้ใน สถานการณ ์จรงิ    

ฝึกฝน การ คดิ เป็น ระบบ  วิเคราะห ์ปัญหา ตดัสนิ ใจ  และ วางแผน การ ดแูล เป็น ขั�น ตอน  หมั�น ตรวจ สอบ ประเมิน    

ตนเอง อยา่ง สมํ�าเสมอ วา่ ได ้มี การ พฒันา ความ รู ้และ ทกัษะ ตาม วตัถปุระสงค ์หรอื ไม ่อยา่งไร  การ เป็น แพทย ์ 

เฉพาะ ทางใน สาขา วิชา ทารก แรก เกิด นี � จะ ตอ้ง อาศยั ความ มุง่ มั�น และ ความ อดทน อยา่ง สงู  ตื�น ตวั และ พรอ้ม ที�  

จะ ปฏิบตั ิหนา้ที� ตอ่ ผู ้ป่วย ได ้ตลอด เวลา  เสยี สละ เวลา และ ประโยชน ์สว่น ตน เพื�อ ชีวิต  และ ความ ปลอดภยั ของ   

ทารก  มี มนษุยธรรม จรยิธรรม ใน วิชาชีพ  ตระหนกั ใน หนา้ที� ตอ่ ความ คาด หวงั ของ ครอบครวั  ให ้คณุคา่ ของ การ    

ทาํงาน เป็น ทีม อยา่ง ยิ�งยวด  เอาใจ ผู ้อื�น มา ใสใ่จ ตน  มี วฒิุ ภาวะ ทาง อารมณ ์ให ้มั�นคง  เพื�อ ประ คบั ประคอง และ    

นาํ ทีม งาน ให ้ปฏิบตั ิหนา้ที� ใน ความ รบั ผิด ชอบ ได ้เป็น ผล สาํเรจ็ ใน ทกุ   ๆ    สถานการณ ์    

ใน ปีพ . ศ .  2561  แพทยสภา ได ้ออก ประกาศ กรอบ มาตรฐาน คณุวฒิุ ความ รู ้ความ ชาํนาญ ใน การ   

ประกอบ วิชาชีพ  เวชกรรม  พ . ศ .  2561  โดย อน ุวตั ิตาม เกณฑ ์มาตรฐาน เวช บณัฑิต ศกึษา ของ สหพนัธ ์แพทย     

ศาสตร ศกึษา โลก  ฉบบั ปรบัปรุง  พ . ศ .����  (Postgraduate  Medical  Education  WFME  Global          

Standards  for  Quality  Improvement:  the  2015  Division)  และ คณะ อนกุรรมการ ฝึก อบรม และ สอบ ความ        

รู ้ความ ชาํนาญ ใน การ ประกอบ วิชาชีพ เวชกรรม อน ุสาขา กมุาร เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด ปร ิกาํเนิด ราช 

วิทยาลยั กมุาร แพทย ์แหง่ ประเทศไทย  ได ้จดั ทาํ เกณฑ ์หลกัสตูร การ ฝึก อบรม แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด เพื�อ  

วฒิุบตัร  ฯ  ฉบบั ปรบัปรุง  พ . ศ .  2562  สาขา วิชา  ฯ  จงึ ได ้มี การ ปรบั หลกัสตูร การ ฝึก อบรม  ฯ  ของ สถาบนั  ฉบบั           

ปี  พ  ศ .  2563  ขึ �น ใหม ่ และ คูมื่อ การ ฝึก อบรม ให ้สอดคลอ้ง กบั การ เปลี�ยนแปลง ดงั กลา่ว  เป็น แนวทาง ให ้ผูร้บั       

การ ฝึก อบรม ได ้ศกึษา อา้งอิง ควบคู ่กนั ไป  เพื�อ ใหก้าร ฝึก อบรม มี ประสทิธิภาพ และ บรรล ุวตัถปุระสงค ์มาก  

ที�สดุ  คณาจารย ์ทกุ ทา่น พรอ้ม เสมอ ที� จะ เป็น ผู ้ให ้คาํ แนะนาํ ปรกึษา  และ ชว่ย เหลอื ใน ปัญหา หรอื อปุสรรค ทกุ     

ๆ  ดา้น  เพื�อ ที� จะ ให ้ผู ้ฝึก อบรม ทกุ ทา่น ประสบ ความ สาํเรจ็ เป็น กมุาร แพทย ์เฉพาะ ทาง ดา้น ทารก แรก เกิด ที� มี   

ความ สามารถ ทาํคณุ ประโยชน ์แก่ สขุภาพ และ คณุภาพ ชีวิต ของ ทารก ซึ�ง ถือ เป็น ทรพัยากร พื �น ฐาน ที� สาํคญั ยิ�ง 

ของ ประเทศ     

  

ดว้ย ความ ปรารถนา ดี จาก คณาจารย ์สาขา วิชา ทารก แรก เกิด   
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ภาค ผนวก ที�   21   แบบ ประเมนิ   360   องศา   โดย พยาบาล 98   

ภาค ผนวก ที�   22   แบบ ประเมนิ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด โดย ผู้ ปกครอง 100   

ภาค ผนวก ที�   23   แบบ ประเมนิ กจิกรรม วชิาการ ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด 101   

ภาค ผนวก ที�   24   แบบ ประเมนิ   EPA:   MINI-CEX 102   

ภาค ผนวก ที�   25   แบบ ประเมนิ   EPA:   Case-based   discussion   (CbD) 102   

ภาค ผนวก ที�   26   แบบ ประเมนิ   EPA:   Direct   observation   of   procedural   skills   (DOPs) 104   

ภาค ผนวก ที�   27   แบบ ประเมนิ ความ ก้าวหน้า งาน วจิยั โดย อาจารย ์ผู้ ควบคุม งาน วจิยั 105   

ภาค ผนวก ที�   28   แบบ ประเมนิ วทิยานิพนธ ์โดย คณะ กรรมการ 108   

  

  

  

   

4   

  

  
  

  

  



  

  

คูม่อื แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา วชิา ทารก แรก เกดิ   ภาค วชิา กมุาร เวชศาสตร ์    ปี การ ศกึษา     2564   

  
เป้า หมาย และ วัตถุประสงค ์ของ การ ฝึก อบรม   

  

ใน ประเทศไทย ที� กาํลงั พฒันา  การ เสยี ชีวิต ของ ทารก ใน วยั แรก เกิด ยงั คง เป็น ปัญหา สาํคญั ลาํดบั ตน้    

ๆ  ซึ�ง เป็น สาเหต ุมา จาก ปัจจยั หลาย อยา่ง รว่ม กนั ตั�งแต ่การ ดแูล สขุภาพ มารดา ระหวา่ง ตั�ง ครรภ ์  ภาวะ แทรก     

ซอ้น ขณะ ตั�ง ครรภ ์  สถานภาพ ทาง เศรษฐกิจ และ สงัคม  สิ�ง แวดลอ้ม  ประเทศไทย มี ปัญหา การ ดแูล  ทารก แรก     

เกิด  เป็น ลาํดบั สาํคญั ที� ตอ้ง มี การ พฒันา อยา่ง ตอ่ เนื�อง  อบุตั ิการณ ์ของ ทารก นํ�า หนกั ตวั นอ้ย  ยงั มี อตัรา คอ่น    

ขา้ง สงู  และ กลุม่ หนึ�ง ของ ทารก ดงั กลา่ว เป็น ทารก คลอด ก่อน กาํหนด ซึ�ง ตอ้งการ การ รกัษา ใน โรง พยาบาล เป็น  

เวลา นาน และ ตอ้ง ใช ้เครื�อง มือ พิเศษ เป็น จาํนวน มาก โดย เฉพาะ  เพื�อ ชว่ย เหลอื ระบบ การ หายใจ จงึ มี ความ  

จาํเป็น ที� ตอ้ง มี บคุลากร ที� มี คณุภาพ ใน การ ที� จะ ชว่ย ใหก้าร ดแูล รกัษา ทารก เหลา่ นี � เป็น ไป อยา่ง มี ประสทิธิภาพ 

และ มี ผล แทรกซอ้น นอ้ย ที�สดุ  ซึ�ง ขณะ นี � กมุาร แพทย ์เฉพาะ ทาง สาขา วิชา ทารก แรก เกิด และ ปร ิกาํเนิด ใน  

ประเทศไทย ยงั มี จาํนวน ไม ่เพียง พอที� จะ ชว่ย แกไ้ข ปัญหา ที� พบ มาก ขึ �น เรื�อย  ๆ   จงึ มี ความ จาํเป็น ที� จะ ตอ้ง ผลติ   

กมุาร แพทย ์เฉพาะ ทาง สาขา ทารก แรก เกิด ที� ปร ิกาํเนิด ที� มี ความ รู ้ความ สามารถ ที� ทนั ยคุ กบั ความ กา้วหนา้ 

ทาง วิทยาการ และ การ เปลี�ยนแปลง ของ สงัคม  ใหก้าร ดแูล รกัษา ผู ้ป่วย ได ้อยา่ง เหมาะ สม และ มี ประสทิธิภาพ    

โดย ยดึถือ ผู ้ป่วย และ ครอบครวั เป็น ศนูยก์ลาง บน พื �น ฐาน ของ การ ดแูล แบบ องค ์รวม  คดิ อยา่ง มี วิจารณญาณ    

มี ความ เอื �อ อาทร และ ใสใ่จ ใน ความ ปลอดภยั ของ ผู ้ป่วย  เพื�อ การ แกไ้ข ปัญหา และ การ สรา้ง เสรมิสขุ ภาพ  มี   

พฤตกิรรม ที� เหมาะ สม ตอ่ เพื�อน รว่ม งาน ทั�ง ใน วิชาชีพ ของ ตนเอง และ วิชา ชี พอื�นๆ  รวม ทั�ง  ผู ้ป่วย และ ญาต ิ  มี    

เจตนารมณ ์และ เตรยีม พรอ้ม ที� จะ เรยีน รู ้ตลอด ชีวิต  มี ความ สามารถ ใน การ ทาํงาน แบบ มือ อาชีพ  ปฏิบตั ิงาน   

ได ้ดว้ย ตนเอง อยา่ง เตม็ ตวั โดย ไม ่ตอ้ง มี การ กาํกบั ดแูล  สนบัสนนุ การ สรา้ง องค ์ความ รู ้ใหม ่จาก งาน วิจยั  เพื�อ     

นาํ ความ รู ้สู ่สงัคม  (Social  accountability)  ตลอด จน เป็น ที� ปรกึษา เพื�อ ให ้คาํ แนะนาํ  สามารถ ปฏิบตั ิงาน เป็น     

ทีม รว่ม กบั ผู ้อื�น แบบ สห วิชาชีพ ได ้  รวม ทั�ง การ จดั สมดลุ ระหวา่ง สภาวะ การ ทาํงาน และ การ ดแูล สขุภาพ ของ  

ตนเอง   
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ผล สัมฤทธิ� ของ แผนการ ฝึก อบรม / หลักสูตร   (Intended   Learning   Outcome)     

  

เมื�อ สิ �น สดุ การ ฝึก อบรม หลกัสตูร เพื�อ วฒิุบตัร แสดง ความ รู ้ความ ชาํนาญ ใน การ ประกอบ วิชาชีพ เวชกรรม   

อน ุสาขา กมุาร เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด ปร ิกาํเนิด  เป็น เวลา  2  ปี แลว้  ผู ้สาํเรจ็ การ ฝึก อบรม ควร มี ความ รู ้ ความ      

สามารถ ทาง วิชาชีพ หรอื ผล สมัฤทธิ� ของ การ เรยีน รู ้ที� พงึ ประสงค ์ตาม สมรรถนะ หลกั ที� ครอบคลมุ ความ รู ้  

ทกัษะ  และ เจตคต ิที� จาํเป็น และ ดงันี �  ( ราย ละเอียด ใน  หลกัสตูร หวัขอ้ ผล สมัฤทธิ� ของ แผนการ ฝึก อบรม /   

หลกัสตูร     หนา้   7)   

1. พฤต ินิสยั  เจตคต ิ  คณุธรรม และ จรยิธรรม แหง่ วิชาชีพ  (Professional  Habits,  Attitudes,  Moral  and          

Ethics)   

2. การ ตดิตอ่ สื�อสาร และ การ สรา้ง สมัพนัธภาพ  (Communication  and  interpersonal  skills)  (  ด ูใน      

หลกัสตูร   ภาค ผนวก ที�   3    หนา้   47)   

3. ความ รู ้ทาง วิทยาศาสตร ์การ แพทย ์พื �น ฐาน และ วิทยาศาสตร ์การ แพทย ์คลนิิก ที� เกี�ยว กบั ทารก แรก เกิด 

และ ปร ิกาํเนิด  (Scientific  knowledge  of  Neonatal  and  Perinatal  Medicine  and  other  related             

sciences)   ( ด ูใน  หลกัสตูร   ภาค ผนวก ที�   1    หนา้   32)   

4. การ บรบิาล ผู ้ป่วย   (Patient   Care)   

5. การ ตรวจ โดย ใช ้เครื�อง มือ พื �น ฐาน  การ ตรวจ ทาง หอ้ง ปฏิบตั ิการ  การ ทาํ หตัถการ ที� จาํเป็น  (technical      

and   procedural   skills)   ( ด ูใน  หลกัสตูร   ภาค ผนวก ที�   2    หนา้   45)   

6. ระบบ สขุภาพ   และ การ สรา้ง เสรมิสขุ ภาพ   (health   system   and   health   promotion)     

7. การ พฒันา ความ รู ้ความ สามารถ ทาง วิชาชีพ อยา่ง ตอ่ เนื�อง   (Continuous   professional   development)   

8. ภาวะ ผูน้าํ   (Leadership)   
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การ จดั ประสบการณ ์การ เรียน รู้ และ บทบาท หน้าที�   

  

เพื�อ ให ้ผู ้เขา้ ฝึก อบรม มี ความ รู ้ความ สามารถ ทาง วิชาชีพ บรรล ุผล การ เรยีน รู ้ที� พงึ ประสงค ์  สาขา วิชา   ฯ   

ได ้จดัการ ฝึก อบรม โดย มี รูป แบบ ที� หลาก หลาย ดงันี �   

  

1. ภาค ปฏบิตั ิ   

เป็นการ ฝึก อบรม โดย ใช ้การ ปฏิบตั ิเป็น ฐาน  (practice-based  training)  บรูณ า การ การ ฝึก อบรม    

เขา้ กบั งาน บรกิาร  โดย แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด มี สว่น รว่ม ใน การ ให ้บรกิาร และ รบั ผิด ชอบ ดแูล ผู ้ป่วย  เพื�อ ให ้  

มี ความ รู ้ความ สามารถ ใน การ บรบิาล ผู ้ป่วย  การ ทาํ หตัถการ  การ ใช ้เหตผุล และ การ ตดัสนิ ใจ ทาง คลนิิก  การ    

บนัทกึ รายงาน ผู ้ป่วย  การ ให ้คาํ ปรกึษา  การ บรหิาร จดัการ  โดย คาํนงึ ถงึ ศกัยภาพ และ การ  เรยีน รู ้ของ ผู ้เขา้ รบั     

การ ฝึก อบรม  (trainee-centered)  ซึ�ง แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  จะ ตอ้ง ปฏิบตั ิงาน ทาง ดา้น คลนิิก  ไม่ น้อย    

กว่า ร้อย ละ  80  ของ ระยะ  เวลา ฝึก อบรม  โดย ปฏิบตั ิงาน ที� หอ้ง เดก็  หอ ผู ้ป่วย  อ . ก . ส .  หอ อภิบาล ทารก แรก        

เกิด อรุ พล   บญุ ประกอบ   คลนิิก ตดิตาม ผู ้ป่วย ทารก แรก เกิด และ คลนิิก ทารก เกิด ก่อน กาํหนด     ( ตาราง ที�   1)   

1.1. บทบาท หน้าที� และ ความ รับ ผิด ชอบ ใน การ ปฏบิตั ิงาน บน หอ ผู้ ป่วย   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  จะ ตอ้ง เริ�ม ขึ �น ปฏิบตั ิงาน บน หอ ผู ้ป่วย ตั�งแต ่เวลา  7.00  น .  ยกเวน้ ผู ้ที�     

อยู ่เวร นอก เวลา ราชการ สามารถ ขึ �น มา ปฏิบตั ิงาน ใน วนั รุง่ ขึ �น  7.30  น .  เพื�อ กาํกบั ดแูล แพทย ์ประจาํ บา้น ใน    

การ ประเมิน อาการ ทารก  วางแผน รกัษา และ เขียน คาํ สั�ง การ รกัษา   พยายาม หลีก เลี�ยง การ เขียน คาํ สั�ง การ   

รักษา เอง  หาก จาํเป็น ต้อง แก้ไข คาํ สั�ง การ รักษา ของ แพทย์ ประจาํ บ้าน  ต้อง แจ้ง แพทย์ ประจาํ บ้าน   

ทกุ ครั�ง   จาก นั�น  เขา้ รว่ม กิจกรรม ตอน เชา้ ที� ภาค วิชา กมุาร เวชศาสตร ์  จดั สาํหรบั แพทย ์ประจาํ บา้น กมุาร    

เวชศาสตร ์  เวลา   8.00-9.00   น .     

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   แตล่ะ ชั�น ปี จะ มีหนา้ ที� และ ความ รบั ผิด ชอบ ใน การ ปฏิบตั ิงาน   ดงันี �   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ชั�น ปี ที�   1     

เป็นการ ฝึก ประสบการณ ์ใน การ ดแูล ทารก ป่วย  ใน หอ้ง คลอด  หอ ทารก แรก เกิด ป่วย  (sick      

newborn  unit)  หอ อภิบาล  ทารก แรก เกิด วิกฤต ิ  (newborn  intensive  care  unit)  โดย มีหนา้ ที� หลกั ใน การ         

ดแูล ผู ้ป่วย  และ เป็น ที� ปรกึษา เบื �อง ตน้ แก่ นกัศกึษา แพทย ์  และ แพทย ์ประจาํ บา้น กมุาร เวชศาสตร ์  ใน การ    
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ประเมิน ปัญหา ทารก ชว่ง เชา้  และ วางแผน การ รกัษา  มี แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ชั�น ปี ที�  2  ตดิตาม อยา่ง       

ใกล ้ชิด  และ ให ้คาํ แนะนาํ ปรบั แนวทาง ตาม ความ เหมาะ สม  ทั�งนี � อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย จะ มา รว่ม กาํกบั   

ดแูล อยา่ง ใกล ้ชิด ทกุ วนั  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ตอ้ง รู ้จกั กาํ หน ด วตัถปุระสงค ์ใน การ เรยีน รู ้ดวย    

ตนเอง  ทาํ งาน และ คน้ควา้ หา ขอ้มลู ความ รู ้  เพื�อ แกไ้ข ปัญหา ผู ้ป่วย และ ฝึก การนาํ เสนอ วางแผน การ รกัษา     

แสดง ความ คดิ เหน็  อภิปราย เพื�อ หา แนวทาง ที� เหมาะ สม ที�สดุ  รู ้จกั ทาํ  self  reflection  โดย อาจารย ์เป็น ผู ้ให ้คาํ      

ปรกึษา  และ ให ้ขอ้มลู ปอ้น กลบั  เมื�อ มี หตัถการ ใน หอ ผู ้ป่วย  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ชั�น ปี ที�  1  จะ ได ้รบั      

โอกาส ให ้ฝึก ทาํ ภาย ใต ้การ ดแูล อยา่ง ใกล ้ชิด จาก แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ชั�น ปี ที�  2  ที� มี ประสบการณ ์แลว้       

หรอื จาก อาจารย ์ใน การ ทาํ ครั�ง แรก   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ชั�น ปี ที�   2     

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ชั�น ปี ที�  2  มีหนา้ ที� หลกั เป็น หวัหนา้ ทีม การ ดแูล ผู ้ป่วย  โดย เป็น ที�     

ปรกึษา แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น และ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ปี ที�  1  สามารถ ตดัสนิ ใจ การ ดแูล รกัษา เบื �อง ตน้     

ใน ปัญหา ทั�วไป  ที� ไม ่ซบั ซอ้น เกิน ความ สามารถ  หรอื ปัญหา เรง่ ดว่น  ที� ตอ้ง ตดัสนิ ใจ ทนัที  ใน ขณะ เดียวกนั       

สามารถ ปรกึษา ขอ คาํ แนะนาํ จาก อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย ได ้ตลอด  24  ชั�วโมง  ทั�งนี � แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย    

อด ชั�น ปี ที�  2  ที� ประจาํ หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด  จะ เป็น หวัหนา้ ทีม ใน การ บรหิาร จดัการ เตียง  โดย จะ ประสาน     

งาน กบั แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ที� หอ ผู ้ป่วย อื�น ถงึ จาํนวน เตียง วา่ง ประ  จาํ วนั  ประสาน กบั แพทย ์ประจาํ     

บา้น ตอ่ย อด สาขา เวชศาสตร ์มารดา และ ทารก เพื�อ รบั ทราบ จาํนวน มารดา กลุม่ เสี�ยง สงู ที� มี โอกาส คลอด ทารก 

ที� ตอ้งการ การ รกัษา ใน สาขา ทารก แรก เกิด  ตลอด จน รบั  ทราบ ขอ้มลู ทารก ที� สถาน พยาบาล อื�น แจง้ ความ   

จาํนงค ์จะ สง่ตวั ทารก มา ดแูล ตอ่  ทาํการ คดั กรอง และ เรยีง ลาํดบั ความ สาํคญั  ก่อน ที� จะ นาํ ขอ้มลู แจง้ แก่   

อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย   เพื�อ ขอ คาํ ปรกึษา   และ ความ คดิ เหน็   

หวัหนา้ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ     

หวัหนา้ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ชั�น ปี ที�  1  และ  2  จะ ทาํ หนา้ที� เป็น ตวัแทน ประสาน งาน เรื�อง       

ตา่งๆ  กบั อาจารย ์ใน สาขา วิ ชาฯ  รวม ถงึ เป็น ตวัแทน เขา้ รว่ม ประชมุ กบั คณะ กรรมการ หลกัสตูร ของ สาขา วิ ชาฯ     

ทกุ   ๆ    3   เดือน   
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1.2. การ ปฏบิตั ิงาน บน หอ ผู้ ป่วย     

1.2.1. หอ อภบิาล ทารก แรก เกดิ อุร พล   บุญ ประกอบ   (NICU)   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ประจาํ หอ อภิบาล  ฯ  จะ ตอ้ง เป็น ที� ปรกึษา และ ควบคมุ การ ปฏิบตั ิงาน     

ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ระดบั ขั�น ที� ต ํ�า กวา่  ( ถา้ มี )  แพทย ์ประจาํ บา้น กมุาร เวชศาสตร ์  แพทย ์ประจาํ    

บา้น สตูศิาสตร ์  แพทย ์ประจาํ บา้น เวชศาสตร ์ฉกุเฉิน  ก่อน ที� จะ นาํ ปัญหา ตา่ง  ๆ   นั�น  มา ปรกึษา อาจารย ์ผู ้ดแูล      

หอ ผู ้ป่วย   โดย มีหนา้ ที� ความ รบั ผิด ชอบ ดงั ตอ่ ไป นี �   

▪ ตดัสนิ ใจ และ วางแผน การ ยา้ย ทารก ที� มี ปัญหา จาก ภาค วิชา สตูศิาสตร ์มา รบั การ รกัษา ตอ่ ที� หอ 

อภิบาล ทารก แรก เกิด     

▪ เป็น ที� ปรกึษา  ควบคมุ และ รว่ม ใหก้าร วินิจฉยั  การ บรบิาล รกัษา  และ แกไ้ข ปัญหา ของ ทารก ที� ได ้รบั    

การ รกัษา ใน หอ อภิบาล   ฯ   

▪ เป็น ที� ปรกึษา  ควบคมุ และ รว่ม กบั แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ชั�น ปี ที�  3  ประจาํ หอ    

อภิบาล  ใน การ รบั ปรกึษา ปัญหา ของ ทารก แรก เกิด จาก ตา่ง ภาค วิชา  เชน่  หนว่ย กมุาร ศลัยศาสตร ์   

และ ภาค วิชา อื�น   ๆ    

▪ เป็น ที� ปรกึษา แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ใน การ ให ้ขอ้มลู แก่ ญาต ิ  เกี�ยว กบั วินิจฉยั    

การ ดาํเนิน ของ โรค   และ แผนการ รกัษา     

▪ เป็น ผู ้ให ้ขอ้มลู แก่ ญาต ิเกี�ยว กบั กบั ปัญหา วิกฤต ิหรอื สถานการณ ์ที� คกุคาม ตอ่ ชีวิต ของ ทารก แรก เกิด 

ใน ความ ดแูล   

▪ ทาํ หนา้ที� สอน และ ให ้ความ รู ้ที� ถกู ตอ้ง แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์   

▪ เป็น ที� ปรกึษา แก่ พยาบาล ใน ปัญหา การ พยาบาล ทารก แรก เกิด ใน หอ ผู ้ป่วย   
 ▪ ควบคมุ แพทย ์ประจาํ บา้น  และ / หรอื รว่ม ทาํ หตัถการ ตา่ง  ๆ   ที� เกี�ยวขอ้ง กบั การ รกัษา  ทารก แรก เกิด       

รวม ทั�ง การ ตรวจ ทาง หอ้ง ปฏิบตั ิการ  การ ใช ้อปุกรณ ์ใน การ ตรวจ  วินิจฉยั  และ การ รกัษา ตลอด จน    

การ ดแูล รกัษา เครื�อง มือ ตา่ง   ๆ    ที� เกี�ยวขอ้ง กบั   การ อภิบาล ทารก เหลา่ นี �     

▪ ควบคมุ และ ชว่ย เหลอื แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ชั�น ปี ที�  3  ใน การ ประสาน งาน เรื�อง   

จาํนวน ผู ้ป่วย และ จาํนวน เตียง วา่ง ระหวา่ง หอ ผู ้ป่วย ใน ภาค วิชา กมุาร เวชศาสตร ์  และ หอ้ง คลอด    

9   

  

  
  

  

  



  

  

คูม่อื แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา วชิา ทารก แรก เกดิ   ภาค วชิา กมุาร เวชศาสตร ์    ปี การ ศกึษา     2564   

  
หอ้ง ผา่ตดั ของ ภาค วิชา สตูศิาสตร ์นรเีวชวิทยา  ให ้มี การ หมนุเวียน อยา่ง เหมาะ สม และ มี  

ประสทิธิภาพ   

▪ ควบคมุ ดแูล แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ให ้มี การ บนัทกึ เวช ระเบียน  อยา่ง ถกู ตอ้ง และ  

ครบ ถว้น ตาม นโยบาย ของ โรง พยาบาล   
 ▪ มี บทบาท ใน การ บรหิาร ความ เสี�ยง  และ การ รายงาน อบุตั ิการณ ์  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  และ     

พยาบาล ประจาํ หอ ผู ้ป่วย จะ ตอ้ง แกไ้ข ปัญหา อยา่ง ทนั เหตกุารณ ์ ปรกึษา  และ รายงาน  occurrence      

ทกุ ประเภท ให ้กบั อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย  และ  หวัหนา้ สาขา  ฯ  ทนัที  หรอื ไม ่เกิน  24  ชั�วโมง  พรอ้ม         

กบั  ดาํเนิน การ บนัทกึ  occurrence  report  และ เขา้ รว่ม ประชมุ  patient  care  team  เพื�อ รว่ม แกไ้ข         

ปัญหา เชิง ระบบ   
 ▪ เขา้ รว่ม การ ประชมุ ทีม สห สาขา ประจาํ หอ ผู ้ป่วย  และ เป็น ผู ้ดาํเนิน การ ประชมุ ทีม สห สาขา    

(multidisciplinary  team)  ประจาํ หอ ผู ้ป่วย ใน วนั พธุ สปัดาห ์ที�  1  และ  3  ของ ทกุ เดือน  แทน อาจารย ์       

ใน กรณี จาํเป็น   

▪ เขา้ รว่ม ประชมุ   care   team   ใน วนั พฤหสั สปัดาห ์ที�   4   ของ ทกุ เดือน   

▪ วางแผน และ ตดัสนิ ใจ การ รบั ยา้ย ทารก มา ใหก้าร ดแูล ตอ่ หรอื การ สง่ ทารก กลบั ไป ดแูล ตอ่ เนื�อง กบั โรง 

พยาบาล ใกล ้เคียง รวม ทั�ง ประสาน งาน และ ประเมิน ศกัยภาพ ของ โรง พยาบาล  ระบบ การ สง่ ตอ่ และ  

สง่ กลบั   สทิธิ การ รกัษา ของ ผู ้ป่วย   และ ความ พรอ้ม ของ ครอบครวั     

1.2.2. หอ ผู้ ป่วย อรรถกระว ีสุนทร   ( อ . ก . ส .)   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ประจาํ หอ ผู ้ป่วย  อ . ก . ส .  จะ ตอ้ง เป็น ที� ปรกึษา และ ควบคมุ การ ปฏิบตั ิ    

งาน ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ระดบั ขั�น ที� ต ํ�า กวา่  ( ถา้ มี )  แพทย ์ประจาํ บา้น กมุาร เวชศาสตร ์  นกัศกึษา    

แพทย ์เวช ปฏิบตั ิชั�น ปี ที�  6  ก่อน ที� จะ นาํ ปัญหา ตา่ง  ๆ   นั�น มา ปรกึษา  อาจารย ์ผู ้ดแูล หอ ผู ้ป่วย  โดย มีหนา้ ที�       

ความ รบั ผิด ชอบ   ดงั ตอ่ ไป นี �   

▪ ตดัสนิ ใจ และ วางแผน การ ยา้ย ทารก ที� มี ปัญหา จาก ภาค วิชา สตูศิาสตร ์นรเีวชวิทยา มา รบั การ รกัษา 

ตอ่ ที� หอ ผู ้ป่วย อ . ก . ส .   
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▪ ให ้คาํ ปรกึษา และ กาํกบั ดแูล แพทย ์ประจาํ บา้น กมุาร  ฯ  เกี�ยว กบั การ รบั ผู ้ป่วย ทารก จาก โรง พยาบาล   

อื�น เพื�อ รกัษา ตอ่  และ เป็น ที� ปรกึษา  ควบคมุ และ รว่ม ใหก้าร วินิจฉยั  การ บรบิาล รกัษา และ แกไ้ข    

ปัญหา ของ ทารก ที� ได ้รบั การ รกัษา ใน หอ ผู ้ป่วย   อ . ก . ส .   

▪ เป็น ที� ปรกึษา แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ใน การ ให ้ขอ้มลู แก่ ญาต ิ  เกี�ยว กบั วินิจฉยั    

การ ดาํเนิน ของ โรค   แผนการ รกัษา     

▪ เป็น ผู ้ให ้ขอ้มลู แก่ ญาต ิเกี�ยว กบั กบั ปัญหา วิกฤต หรอื สถานการณ ์ที� คกุคาม ตอ่ ชีวิต ของ ทารก แรก เกิด 

ใน ความ ดแูล   

▪ ทาํ หนา้ที� สอน และ ให ้ความ รู ้ที� ถกู ตอ้ง แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์  และ นกัศกึษา  

แพทย ์เวช ปฏิบตั ิชั�น ปี ที�   6   

▪ เป็น ที� ปรกึษา แก่ พยาบาล ใน ปัญหา การ พยาบาล ทารก แรก เกิด ใน หอ ผู ้ป่วย   

▪ ควบคมุ แพทย ์ประจาํ บา้น  และ / หรอื รว่ม ทาํ หตัถการ ตา่งๆ  ที� เกี�ยวขอ้ง กบั การ รกัษา  ทารก แรก เกิด      

รวม ทั�ง การ ตรวจ ทาง หอ้ง ปฏิบตั ิการ  การ ใช ้อปุกรณ ์ใน การ ตรวจ  วินิจฉยั  และ การ รกัษา ตลอด จน    

การ ดแูล รกัษา เครื�อง มือ ตา่ง   ๆ    ที� เกี�ยวขอ้ง กบั   การ บรบิาล ทารก เหลา่ นี �     

▪ ควบคมุ ดแูล แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ให ้มี การ บนัทกึ เวช ระเบียน อยา่ง ถกู ตอ้ง และ 

ครบ ถว้น ตาม นโยบาย ของ โรง พยาบาล   

▪ มี บทบาท ใน การ บรหิาร ความ เสี�ยง  และ การ รายงาน อบุตั ิการณ ์  แพทย ์ประจาํ บา้น  ตอ่ย อด  ฯ  และ      

พยาบาล ประจาํ หอ ผู ้ป่วย จะ ตอ้ง แกไ้ข ปัญหา อยา่ง ทนั เหตกุารณ ์ ปรกึษา  และ รายงาน  occurrence      

ทกุ ประเภท ให ้กบั อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย  และ  หวัหนา้ สาขา  ฯ  ทนัที  หรอื ไม ่เกิน  24  ชั�วโมง  พรอ้ม         

กบั  ดาํเนิน การ บนัทกึ  occurrence  report  และ เขา้ รว่ม ประชมุ  patient  care  team  เพื�อ รว่ม แกไ้ข         

ปัญหา   เชิง ระบบ   

▪ เขา้ รว่ม การ ประชมุ ทีม สห สาขา ประจาํ หอ ผู ้ป่วย และ เป็น ผู ้ดาํเนิน การ ประชมุ ทีม สห สาขา 

(multidisciplinary  team)  ประจาํ หอ ผู ้ป่วย ใน วนั พฤหสั ของ สปัดาห ์ที�  2  และ  4  ของ ทกุ เดือน  แทน        

อาจารย ์ใน กรณี จาํเป็น   

▪ เขา้ รว่ม ประชมุ   care   team   ใน วนั พฤหสั ของ สปัดาห ์ที�   4   ของ ทกุ เดือน   

▪ วางแผน และ ตดัสนิ ใจ จาํหนา่ย ทารก กลบั บา้น   
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▪ วางแผน และ ตดัสนิ ใจ การ รบั ยา้ย ทารก มา ใหก้าร ดแูล ตอ่ หรอื การ สง่ ทารก กลบั ไป ดแูล ตอ่ เนื�อง กบั โรง 

พยาบาล ใกล ้เคียง รวม ทั�ง ประสาน งาน และ ประเมิน ศกัยภาพ ของ โรง พยาบาล  ระบบ การ สง่ ตอ่ และ  

สง่ กลบั   สทิธิ การ รกัษา   ของ ผู ้ป่วย   และ ความ   พรอ้ม ของ ครอบครวั     

1.2.3. หอ้ง เดก็ สังเกต อาการ   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ประจาํ หอ้ง เดก็ สงัเกต อาการ จะ ตอ้ง เป็น ที� ปรกึษา และ ควบคมุ  การ    

ปฏิบตั ิงาน ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ระดบั ขั�น ที� ต ํ�า กวา่  ( ถา้ มี )  แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์   

นกัศกึษา แพทย ์ชั�น ปี ที�  5  ก่อน ที� จะ นาํ ปัญหา ตา่ง  ๆ   นั�น มา ปรกึษา อาจารย ์ผู ้ดแูล  หอ ผู ้ป่วย  โดย มีหนา้ ที� ความ       

รบั ผิด ชอบ ดงั ตอ่ ไป นี �   

▪ เป็น ที� ปรกึษา แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ใน การ ดแูล ปัญหา ของ ทารก ที� รบั ไว ้รกัษา 

รว่ม กบั มารดา ที� หอ มารดา หลงัค ลอด ภาค วิชา สตูศิาสตร ์นรเีวชวิทยา   

▪ เป็น ที� ปรกึษา แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ใน การ ดแูล ปัญหา ของ ทารก แรก เกิด หนว่ย 

ตรวจ โรค นอก กมุาร   ฯ   หอ้ง ฉกุเฉิน   

▪ เป็น ที� ปรกึษา แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา วิชา สตู ินรเีวชวิทยา เพื�อ ใหก้าร ดแูล ทารก  ซึ�ง คลอด จาก  

มารดา ที� มี ภาวะ เสี�ยง สงู   

▪ ทาํ หนา้ที� กู ้ชีวิต ทารก แรก เกิด ที� หอ้ง คลอด  หอ้ง ผา่ตดั  หรอื หอ้ง ฉกุเฉิน รว่ม กบั  แพทย ์  ประจาํ บา้น     

สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ใน กรณี ตอ่ ไป นี �   

o ทารก ก่อน กาํหนด อาย ุครรภ ์  <   32   สปัดาห ์   

o ทารก ที� มี  Major  anomalies  เชน่  hydrops  fetalis,  congenital  diaphragmatic  hernia,           

congenital   heart   block   เป็นตน้   

o ทารก ที� มี   Life-threatening   high-risk   conditions   เชน่   severe   perinatal   depression   

o ตดัสนิ ใจ และ วางแผน การ ยา้ย ทารก ที� มี ปัญหา จาก ภาค วิชา สตูศิาสตร ์นรเีวชวิทยา มา รบั 

การ รกัษา ตอ่ ที� หอ้ง เดก็ สงัเกต อาการ   

▪ เป็น ที� ปรกึษา  ควบคมุ และ รว่ม ใหก้าร  วินิจฉยั  การ บรบิาล รกัษา และ แกไ้ข ปัญหา  ของ ทารก ที� ได ้รบั     

การ รกัษา ใน หอ้ง เดก็ สงัเกต อาการ   
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▪ เป็น ที� ปรกึษา แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ใน การ ให ้ขอ้มลู แก่ ญาต ิ  เกี�ยว กบั วินิจฉยั    

การ ดาํเนิน ของ โรค   แผนการ รกัษา     

▪ เป็น ผู ้ให ้ขอ้มลู แก่ ญาต ิเกี�ยว กบั กบั ปัญหา วิกฤต หรอื สถานการณ ์ที� คกุคาม ตอ่ ชีวิต  ของ ทารก แรก เกิด  

ใน ความ ดแูล   

▪ ทาํ หนา้ที� สอน  และ  ให ้ความ รู ้ที� ถกู ตอ้ง แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์  และ นกัศกึษา    

แพทย ์ชั�น ปี ที�   5   

▪ เป็น ที� ปรกึษา แก่ พยาบาล ใน ปัญหา การ พยาบาล ทารก แรก เกิด ใน หอ ผู ้ป่วย   

▪ ควบคมุ แพทย ์ประจาํ บา้น  และ / หรอื รว่ม ทาํ หตัถการ ตา่งๆ  ที� เกี�ยวขอ้ง กบั  การ รกัษา  ทารก แรก เกิด       

รวม ทั�ง การ ตรวจ ทาง หอ้ง ปฏิบตั ิการ  การ ใช ้อปุกรณ ์  ใน การ ตรวจ  วินิจฉยั  และ การ รกัษา ตลอด จน     

การ ดแูล รกัษา เครื�อง มือ ตา่ง   ๆ    ที� เกี�ยวขอ้ง กบั   การ บรบิาล ทารก เหลา่ นี �     

▪ ควบคมุ ดแูล แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ให ้มี การ บนัทกึ เวช ระเบียน  อยา่ง ถกู ตอ้ง และ  

ครบ ถว้น ตาม นโยบาย ของ โรง พยาบาล   

▪ เขา้ รว่ม ประชมุ   care   team   ใน วนั พฤหสั ที�   4   ของ ทกุ เดือน   

▪ มี บทบาท ใน การ บรหิาร ความ เสี�ยง  และ การ รายงาน อบุตั ิการณ ์  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  และ    

พยาบาล ประจาํ หอ ผู ้ป่วย จะ ตอ้ง แกไ้ข ปัญหา  อยา่ง ทนั เหตกุารณ ์  ปรกึษา  และ รายงาน      

occurrence  ทกุ ประเภท ให ้กบั อาจารย ์  ประจาํ หอ ผู ้ป่วย  และ หวัหนา้ สาขา  ฯ  ทนัที  หรอื ไม ่เกิน  24          

ชั�วโมง  พรอ้ม กบั  ดาํเนิน การ บนัทกึ  occurrence  report  และ เขา้ รว่ม ประชมุ  patient  care  team           

เพื�อ รว่ม แกไ้ข   ปัญหา เชิง ระบบ   

1.3. การ ปฏบิตั ิงาน ที� หน่วย ตรวจ โรค ผู้ ป่วย นอก   

1.3.1. ผู้ ป่วย กุ มารฯ ทั�วไป   

1.3.1.1.ออก ตรวจ ผู ้ป่วย ก ุมารฯ  ทั�วไป ที� หนว่ย ตรวจ โรค นอก  ตกึ เจา้ ฟา้ มหา จกัร ีชั�น  1  ตาม     

ตาราง  ที� ภาค วิ ชาฯ  จดั ให ้  ( ตาราง ที�  2)   ตั�งแต ่เวลา  9.00-12.00  น .  ไม ่ควร เริ�ม ออก ตรวจ           

สาย เกิน  15  นาที  โดย จะ มี การ บนัทกึ การ ออก ตรวจ  และ รายงาน จาํนวน การ ออก ตรวจ       

รวม ถงึ ความ ตรง ตอ่ เวลา สง่ ภาค วิชา   ฯ   ทกุ   3   เดือน   
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1.3.1.2.ออก ตรวจ ผู ้ป่วย กมุาร  ฯ  ที� หนว่ย ตรวจ โรค ฉกุเฉิน  ตกึ ผู ้ป่วย นอก ชั�น  1  ตาม ตาราง ที�      

คณะ   ฯ   จดั ให ้    

1.3.2. คลนิิก ตดิตาม ทารก แรก เกดิ   

ออก ตรวจ เพื�อ ตดิตาม ผล การ รกัษา ทารก แรก เกิด ป่วย หลงั จาก จาํหนา่ย ออก จาก โรง 

พยาบาล ที� คลนิิก ทารก แรก เกิด  (Newborn  clinic)  และ คลนิิก ทารก เกิด ก่อน กาํหนด      

(Preterm   clinic)   สปัดาห ์ละ ครั�ง    ( ตาราง ที�   2)   

1.4. การ อยู่ เวร นอก เวลา ราชการ   

1.4.1. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   จะ ตอ้ง อยู ่เวร นอก เวลา ราชการ โดย มี เงื�อนไข ดงั ตอ่ ไป นี �   

- แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด แตล่ะ คน  ตอ้ง อยู ่เวร เฉลี�ย  8  ครั�ง / เดือน  โดย เวร รวม ไม ่นอ้ย     

กวา่  85  ครั�ง / ปี  และ ไม ่นอ้ย กวา่  5  ครั�ง / เดือน  ( นบั เวร วนั หยดุ ราชการ / วนั นกัขตั ฤกษ ์        

เทา่กบั   หนึ�ง เวร )     

- ตอ้ง มี แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด อยู ่เวร นอก เวลา ราชการ ทกุ วนั  ทั�งนี � ขึ �น กบั ความ เพียง พอ  

ของ จาํนวน แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ทกุ ชั�น ปี  ที� ปฏิบตั ิงาน อยู ่ใน ชว่ง การ ฝึก อบ รม    

นั�นๆ     

- หลกี เลี�ยง ไม ่จดั เวร ซอ้น ทบั กนั หลาย คนใน วนั เดียวกนั  หาก ไมมี่ เหตผุล ที� เหมาะ สม  จน   

ทาํให ้บาง วนั ไมมี่ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด อยู ่เวร  ใน  3  เดือน แรก ของ ปี การ ฝึก อบรม  ให ้    

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ชั�น ปี ที�  2  อยู ่เวร คู ่กบั  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ชั�น ปี ที�  1           

ทกุ เวร  หลงั จาก  3  เดือน ไป แลว้  ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ชั�น ปี ที�  1  อยู ่เวร ดว้ย ตวั         

เอง ได ้   

1.4.2. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ที� อยู ่เวร จะ ตอ้ง พกั คา้ง ใน โรง พยาบาล ที� หอ้ง แพทย ์เวร ในหอ     

อภิบาล ทารก แรก เกิด  เพื�อ รบั ปรกึษา ได ้ทนัที  และ ตลอด เวลา ที� อยู ่เวร  หาก จาํเป็น ตอ้ง ออก    

นอก หอ อภิบาล  ฯ  ชั�วคราว  จะ ตอ้ง แจง้ ให ้หวัหนา้ เวร พยาบาล ทราบ  และ สามารถ ตดิตาม ตวั     

ได ้   
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1.4.3. สาํหรบั แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ชั�น ปี ที�  2  ที� อยู ่เวร คู ่กบั ชั�น ปี ที�  1  ใน  3  เดือน แรก  อาจ          

พกั  ใน โรง พยาบาล หรอื สถาน ที� อยู ่ใกล ้เคียง ได ้  แต ่หาก เป็น กรณี เรง่ ดว่น ตอ้ง มา ถงึ โรง   

พยาบาล   ได ้ภายใน   15   นาที   

1.4.4. ชว่ง เวลา อยู ่เวร   

▪ วนั ราชการ   16.30   น .   –   7.30   น .   ของ วนั รุง่ ขึ �น   

▪ วนั หยดุ ราชการ   7.30   น .   –   7.30   น .   ของ วนั รุง่ ขึ �น     

1.4.5. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ตอ้ง สง่ และ รบั เวร ผู ้ป่วย ดว้ย ตนเอง ใน หอ ผู ้ป่วย เสมอ และ     

หา้ม สง่ ทาง โทรศพัท ์    

1.4.6. กรณี ตอ้งการ ปรกึษา อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย ให ้ตดิตอ่ ทาง โทรศพัท ์   ( ภาค ผนวก ที�  1     

ตาราง ราย นาม อาจารย ์)   แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ที� อยู ่เวร จะ มีหนา้ ที� ความ รบั ผิด ชอบ    

เชน่ เดียว กบั หนา้ที� ใน การ  ปฏิบตั ิงาน บน หอ ผู ้ป่วย   ทั�งนี � ขอ ให ้สง่ เสรมิ ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ก ุ  

มารฯ  ชั�น ปี ที�  1-3  ที� อยู ่เวร   ได ้ฝึก การ สรุป ประเดน็ ปัญหา  ฝึก การ ตดัสนิ ใจ วางแผน การ ดูแล      

เบื �อง ตน้  และ สนบัสนนุ ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ก ุมารฯ  ชั�น ปี ที�  3  เป็น ผู ้สนทนา กบั อาจารย ์ใน     

ลาํดบั แรก ก่อน   

1.5. การ ฝึก ประสบการณ ์การ ทาํ หตัถการ ที� จาํเป็น   (procedural   skills)   

เพื�อ ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ได ้มี โอกาส ฝึก ประสบการณ ์การ ทาํ หตัถการ ที� จาํเป็น ใน การ ดแูล 

รกัษา ทารก แรก เกิด   สาขา วิชา   ฯ   ได ้จดั ประสบการณ ์การ เรยีน รู ้ดงันี �   

1.5.1. อาจารย ์ใน สาขา วิชา   ฯ   จดั สอน ภาค ปฏิบตั ิการ ทาํ หตัถการ ที� จาํเป็น   ไดแ้ก่   การ ใส ่  PICC   

line,   การ ทาํ   thoracocentesis   และ   paracentesis   และ การ ให ้  surfactant   แก่ แพทย ์ประจาํ 

บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ชั�น ปี ที�   1   ภายใน เดือน สงิหาคม   ของ ทกุ ปี   โดย จะ มี การ แจง้   วนั   เวลา   และ 

สถาน ที� ให ้ทราบ ไป ยงั หวัหนา้ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ชั�น ปี ที�   1   

1.5.2. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ฝึก ประสบการณ ์การ ทาํ หตัถการ บน หอ ผู ้ป่วย   โดย มี แพทย ์

ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   อาวโุส   และ / หรอื   อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย ใน ชว่ง เวลา ดงั กลา่ว เป็น ผู ้

ควบคมุ ดแูล ใน การ ทาํ ครั�ง แรก   ๆ      
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1.5.3. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ลง บนัทกึ ชนิด   และ จาํนวน ครั�ง ของ การ ทาํ หตัถการ   ที� ได ้มี 

โอกาส ฝึก ปฏิบตั ิลงใน   portfolio     

1.5.4. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ประสาน งาน กบั อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย เพื�อ ขอรบั การ 

ประเมิน ความ สามารถ ใน การ ทาํ หตัถการ ตาม   Entrustable   professional   activities   หวัขอ้ ที�   

4   และ บนัทกึ ใน   portfolio   โดย อาจารย ์ผู ้ควบคมุ จะ เขา้ไป ประเมิน ระดบั ความ สามารถ   

1.5.5. ราย ละเอียด ชนิด และ จาํนวน ครั�ง ของ หตัถการ ที� ควร ได ้รบั ประสบการณ ์อยู ่ใน    ภาค ผนวก ที�   

2   หตัถการ ที� ควร ทาํได ้ใน แตล่ะ ชั�น ปี    และ  ภาค ผนวก ที�   2   ของ หลกัสตูร การ ฝึก อบรม    หนา้   45   

1.6. การ บนัทกึ ประสบการณ ์การ เรียน รู้ ของ ตนเอง   ผ่าน   portfolio     

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  เขา้ บนัทกึ ประสบการณ ์การ ดแูล ผู ้ป่วย  การ ทาํ หตัถการ  การ ประเมิน       

EPA  กิจกรรม วิชาการ  ความ กา้วหนา้ ของ งาน วิจยั  และ การ พฒันา ศกัยภาพ ของ ตนเอง  ใน  electronic        

portfolio  สว่น   “Record”  และ ตดิตาม ความ กา้วหนา้ ของ ตนเอง ผา่น  electronic  portfolio  สว่น   “My          

progress”  และ อาจารย ์ที� ปรกึษา ประจาํ ชั�น ปี จะ รว่ม ประเมิน ความ กา้วหนา้ และ ให ้ขอ้มลู ปอ้น กลบั ทกุ    

6   เดือน   

1.7. การ ฝึก อบรม ด ูงาน   

1.7.1. ภายใน สถาบนั    ( ตาราง ที�   4)     

▪ หน่วย โรค หวัใจ เดก็   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ได ้มี โอกาส ฝึก อบรม ด ูงาน ใน หนว่ย โรค หวัใจ เดก็ ใน     

ชั�น ปี ที�  1  เป็น เวลา  1  เดือน  กบั อาจารย ์หนว่ย โรค หวัใจ  ภาค วิชา กมุาร เวชศาสตร ์ โดย จะมี          

โอกาส เรยีน รู ้สงัเกต และ ฝึก การ ตรวจ ดว้ย  echocardiography  ใน ภาวะ หวัใจ ผิด ปกต ิ ที� พบ    

บอ่ย   ซึ�ง หลงั จาก ผา่น การ ฝึก อบรม แลว้   ควร มี ความ สามารถ   ดงันี �   

▪ สามารถ ใช ้เครื�อง มือ ตรวจ วินิจฉยั พยาธิ สภาพ ของ หวัใจ ทารก แรก เกิด ได ้อยา่ง 

ถกู ตอ้ง     
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▪ สามารถ ทาํการ ตรวจ วินิจฉยั พยาธิ สภาพ ของ หวัใจ ที� ไม ่ซบั ซอ้น เบื �อง ตน้  ไดแ้ก่    

septal  defect,  fetal  shunting  ตาํแหนง่ ตา่งๆ ,  ความ ผิด ปกต ิของ  great        

vessels   ( เชน่   TGA,   Coarctation   of   aorta)     

▪ สามารถ ทาํการ วดั ความ ดนั ใน ปอด  และ ตรวจ ด ูประสทิธิภาพ การ ทาํงาน ของ  

หวัใจ เบื �อง ตน้ ได ้    

▪ หน่วย เวชศาสตร ์มารดา และ ทารก   ภาค วชิา สูตศิาสตร ์นรีเวชวทิยา   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ได ้ไป ฝึก อบรม ด ูงาน ใน หนว่ย เวชศาสตร ์  มารดา    

และ ทารก ใน ชั�น ปี ที�  1  เป็น เวลา  1  เดือน  โดย จะ มี โอกาส เรยีน รู ้สงัเกต  การ ดแูล  หญิง ตั�ง        

ครรภ ์ที� มี ความ เสี�ยง สงู  การ ตรวจ ดว้ย เครื�อง มือ สะทอ้น เสยีง ความถี� สงู  (ultrasonography)     

การ ทาํ  fetal  monitoring  การ ทาํ  fetal  diagnosis  วิธี ตา่งๆ  ซึ�ง หลงั จาก  ผา่น การ ฝึก อบรม         

แลว้   ควร มี ความ สามารถ ดงันี �   

▪ บอก แนวทาง การ ดแูล และ ตดิตาม ทารก ใน ครรภ ์และ หญิง ตั�ง ครรภ ์กลุม่ เสี�ยง  ที�  

พบ บอ่ย  มี ทกัษะ ใน การ วิเคราะห ์และ อภิปราย ปัญหา ของ ทารก ใน ครรภ ์  ที�     

ตรวจ พบ ความ ผิด ปกต ิก่อน คลอด รว่ม กบั สตูแิพทย ์ได ้   

▪ มี ทกัษะ ใน การ วางแผน การ ดแูล รกัษา ปัญหา ของ ทารก ใน ครรภ ์ที� ตรวจ พบ   

ความ ผิด ปกต ิก่อน คลอด   

▪ มี ทกัษะ ใน การ รว่ม ให ้คาํ ปรกึษา แก่ มารดา และ ครอบครวั ที� เป็นก ลุม่ เสี�ยง ได ้   

▪ สาขา วชิา รังส ีเดก็   ภาค วชิา รังสวีทิยา     

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ได ้รบั ฟัง การ บรรยาย จาก อาจารย ์  สาขา วิชา รงัส ี   

เดก็  เกี�ยว กบั ความ รู ้พื �น ฐาน เกี�ยว กบั การ ตรวจ สมอง ทารก แรก เกิด ดว้ย เครื�อง มือ สะทอ้น  

เสยีง ความถี� สงู  (cranial  ultrasonography)  รวม ทั�ง การ แปล ผล ความ ผิด ปกต ิที� พบ บอ่ย  ซึ�ง     

กาํหนด วนั และ เวลา ขึ �น กบั ความ สะดวก ของ อาจารย ์ผู ้สอน แตล่ะ ทา่น  นอกจาก นี � แพทย ์ 

ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ได ้มี โอกาส ตดิตาม อาจารย ์สาขา รงัสวิีทยา เดก็ ใน การ  ใช ้เครื�อง มือ    

ดงั กลา่ว ตรวจ และ แปล ผล ความ ผิด ปกต ิของ ทารก ที� รบั ไว ้ใน หอ ผู ้ป่วย ทารก แรก เกิด ใน 

โอกาส ที� อาจารย ์เขา้ มา ทาํการ ตรวจ คดั กรอง ผู ้ป่วย ตาม แนวทาง ปฏิบตั ิรว่ม มือ กนั   
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ระหวา่ง   2   ภาค วิชา   โดย มี ตาราง การ ตรวจ ดงันี �   

▪ หอ ผู ้ป่วย   อ . ก . ส .:   องัคาร   และ   พฤหสับดี   ประมาณ   9:00   น .   

▪ หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด อรุ พล บญุ ประกอบ :  จนัทร ์  พธุ  และ  ศกุร ์   ประมาณ        

9:00     น .   

โดย เมื�อ จบ การ ฝึก อบรม แลว้   ควร มี ความ สามารถ ดงันี �   

▪ มี ทกัษะ เบื �อง ตน้ ใน การ ใช ้เครื�อง มือ ให ้ถกู ตอ้ง   

▪ สามารถ ตรวจ ด ูความ ผิด ปกต ิของ เนื �อ สมอง   โพรง สมอง   ได ้เบื �อง ตน้   

▪ สามารถ บอก ความ ผิด ปกต ิที� ตรวจ พบ ได ้  และ แนวทาง การ รกัษา   

▪ สาขา เวชศาสตร ์ฟื� นฟู เดก็   ภาค วชิา เวชศาสตร ์ฟื� นฟู     

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ได ้ฝึก อบรม ด ูงาน สาขา เวชศาสตร ์ฟื�นฟ ูเดก็ ใน ชั�น  ปี    

ที�  2  เป็นการ ฝึก อบรม และ ศกึษา วิธี การ รกัษา ดว้ย การ นวด กระตุน้ การ ดดู กลนื  และ การ      

กระตุน้ พฒันาการ ของ ทารก กลุม่ เสี�ยง   เฉพาะ วนั พฤหสับดี  และ ศกุร ์ชว่ง เชา้ เวลา     

09.00-12.00   น .     หลงั จาก ผา่น การ ฝึก อบรม แลว้   ควร มี ความ สามารถ ดงันี �   

▪ ระบ ุขอ้ บง่ ชี � ใน การ สง่ ปรกึษา สาขา เวชศาสตร ์ฟื�นฟ ูเดก็   

▪ สามารถ บอก หลกั การ การ รกัษา ดว้ย วิธี กระตุน้ ดดู กลนื     

▪ มี ทกัษะ ใน การก ระ ตุ ้นพฒั นา การ ทารก กลุม่ เสี�ยง ใน เบื �อง ตน้   

▪ สามารถ ถ่ายทอด ความ รู ้เกี�ยว กบั วิธี กระตุน้ ดดู กลนื  และ กระตุน้ พฒันาการ ใน    

เบื �อง ตน้ ให ้แก่ พยาบาล ผู ้ดแูล ทารก และ บดิา มารดา   เพื�อ จะ สามารถ   ทาํการ   

กระตุน้ แก่ ทารก ขณะ อยู ่ใน โรง พยาบาล   

▪ คลนิิก เลี�ยง ลูก ดว้ย นม แม่   (lactation   clinic)   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ได ้ไป ฝึก อบรม ด ูงาน ใน คลนิิก นม แม ่ที� อาคาร  100      

ปี  สมเดจ็ พระ ศรนีครนิทร ์ ใน ชั�น ปี ที�  2  เป็น เวลา  2  สปัดาห ์ เพื�อ ศกึษา วิธี การ ที� ถกู ตอ้ง ใน การ        

ให ้นม แม ่และ ฝึก การ ประเมิน ปัญหา ตา่ง  ๆ   ใน การ ให ้นม แม ่ ใหก้าร วินิจฉยั ที� ถกู ตอ้ง  รวม ทั�ง     

การ ชว่ย เหลอื แกไ้ข   และ   แนะนาํ แก่   มารดา / บดิา     

▪ สาขา เวช พนัธุ ศาสตร ์  ภาค วชิา กุมาร เวชศาสตร ์   
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แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ได ้ไป ฝึก อบรม ด ูงาน ใน หนว่ย เวช พนัธ ุศาสตร ์ ใน ชั�น      

ปี ที�  2  เป็น เวลา  1  เดือน  ( สาํหรบั แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ปี การ ศกึษา  พ . ศ .  2564)  เพื�อ         

เพิ�มพนู ความ รู ้และ ประสบการณ ์เกี�ยว กบั  โรค ทาง พนัธกุรรม  โรค ความ พิการ แต ่กาํเนิด  รวม    

ถงึ ความ ผิด ปกต ิทาง  metabolism  ที� ถ่ายทอด ทาง พนัธกุรรม  หลงั จาก ผา่น การ ฝึก อบรม    

แลว้   ควร มี ความ สามารถ ดงันี �   

▪ สามารถ ใหก้าร วินิจฉยั และ วินิจฉยั แยก โรค ของ ความ ผิด ปกต ิดา้น เม ตา บอ ลกิ 

แต ่กาํเนิด และ สามารถ สง่ ตรวจ ทาง หอ้ง ปฏิบตั ิการ รวม ทั�ง ใหก้าร รกัษา  เบื �อง  

ตน้ ได ้ทนั ทว่งที   

▪ ใหก้าร วินิจฉยั ความ พิการ แต ่กาํเนิด และ โครโมโซม ผิด ปกต ิที� สาํคญั   

▪ สาขา พฒันาการ และ พฤตกิรรม เดก็   ภาค วชิา กุมาร เวชศาสตร ์   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ได ้มี โอกาส ฝึก อบรม ด ูงาน และ ปฏิบตั ิ  ณ  สาขา       

พฒันาการ และ พฤตกิรรม เดก็  ใน ชั�น ปี ที�  2  ( สาํหรบั แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ปี การ ศกึษา  พ     

. ศ .  2564)  เพื�อ ศกึษา การ ตรวจ ประเมิน  พฒันาการ ของ ทารก กลุม่ ความ เสี�ยง สงู  ณ  สาขา      

วิชา พฒันาการ และ พฤตกิรรม เดก็  ภาค วิชา กมุาร เวชศาสตร ์  เฉพาะ วนั องัคาร  ชว่ง เชา้ เวลา      

09.00-12.00   น   โดย เมื�อ จบ การ ฝึก   อบรม แลว้   ควร มี ความ สามารถ ดงันี �   

▪ บอก หลกั การ และ มี ทกัษะ ใน การ ตรวจ ประเมิน พฒันาการ ของ ทารก กลุม่ เสี�ยง 

สงู   

▪ สามารถ ให ้คาํ แนะนาํ ดา้น พฒันาการ แก่ บดิา มารดา ของ ทารก กลุม่ เสี�ยง สงู   

1.7.2. ภายนอก สถาบนั   

▪ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ได ้มี โอกาส ออก ไป ฝึก อบรม ด ูงาน ใน สถาบนั ที� มี การ ฝึก     

อบรม แพทย ์ประจาํ บา้น  ตอ่ ยอดฯ  ที� รบัรอง โดย อน ุสาขา กมุาร เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด -   

ปร ิกาํเนิด  ราช วิทยาลยั กมุาร แพทย ์แหง่ ประเทศไทย ภายใน ประเทศ  1  เดือน ตอ่  2  ปี        

โดย   สามารถ เลอืก สถาน ที�   ด ูงาน ได ้  1-2   แหง่     

▪ หาก ตอ้งการ ด ูงาน เพิ�ม ขึ �น กวา่ ที� กาํหนด    สามารถ ใช ้เดือน ที� ทาํ วิจยั ไป ด ูงาน เพิ�ม ได ้อีก   

  1   เดือน   โดย สามารถ เลอืก ได ้ทั�ง ใน ประเทศ และ ตา่ง ประเทศ   
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▪ การ เลอืก สถาน ที� ด ูงาน  ขอ ให ้ปรกึษา หารอื กบั หวัหนา้ สาขา  และ / หรอื  อาจารย ์ใน สาขา    

วิชา ก่อน ดาํเนิน การ ตดิตอ่   ทั�งนี � ทาง หนว่ย จะ ประสาน งาน ใน เรื�อง เอกสาร ให ้   

▪ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  สามารถ เลอืก ไป ด ูงาน ตา่ง ประเทศ ได ้ โดย อาจารย ์ใน สาขา   

วิ ชาฯ  ยินดี เป็น ที� ปรกึษา แนะนาํ สถาน ที� ด ูงาน  พรอ้ม เขียน ใบ แนะนาํ รบัรอง ให ้  ทั�งนี �    

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ตอ้ง รบั ผิด ชอบ คา่ ใช ้จา่ย เอง  และ ตอ้ง ทาํ เรื�อง การ ลา    

ผา่น สาขา วิ ชาฯ   ภาค วิ ชาฯ   และ คณะ   ฯ ให ้ถกู ตอ้ง ตาม ขั�น ตอน   

▪ โดย รวม ใน ปี การ ศกึษา  2564  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ทั�ง ชั�น ปี ที�  1  และ ชั�น ปี ที�  2  ได ้        

ฝึก อบรม ด ูงาน นอก สาขา เป็น เวลา ชั�น ปีละ   3   เดือน   

* * หมายเหตุ  สาขา ไม ่อนญุาต ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ปี ที�  2  ฝึก อบรม ด ูงาน นอก สาขา วิชา  ใน เดือน         

พฤษภาคม   และ มิถนุายน ใน ปี สดุทา้ย ของ การ ฝึก อบรม     

1.8. การ ทาํ วทิยานิพนธ ์    

อา่น ราย ละเอียด เพิ�ม เตมิ ใน  หลกัสตูร   ภาค ผนวก ที�   4   หนา้   49   

1.8.1. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ตอ้ง ทาํ วิทยานิพนธ ์อยา่ง นอ้ย  1  เรื�อง ใน ชว่ง  2  ปี  ของ การ        

ฝึก   อบรม     

1.8.2. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ผู ้ทาํ วิทยานิพนธ ์ ตอ้ง เคย ผา่น การ อบรม  ใน หวัขอ้ ที� เกี�ยวขอ้ง กบั   

ระบาด วิทยา   และ จรยิธรรม การ ทาํ วิจยั ในคน   

1.8.3. ควร ตดิตอ่ อาจารย ์ใน สาขา วิชา  ฯ  ที� ตอ้งการ ให ้เป็น อาจารย ์ผู ้ควบคมุ ตั�งแต ่เนิ�น  ๆ   ใน ปี     

แรก  ของ การ ฝึก อบรม  โดย อาจารย ์ผู ้ควบคมุ วิทยานิพนธ ์ ตอ้ง เป็น อาจารย ์ประจาํ  ( เตม็ เวลา     

)  ของ อน ุสาขา กมุาร เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด ปร ิกาํเนิด  และ ได ้รบั  วว . กมุาร เวชศาสตร ์ ทารก     

แรก เกิด ปร ิกาํเนิด  หรอื  อว .  กมุาร เวชศาสตร ์ ทารก แรก เกิด ปร ิกาํเนิด มา แลว้ ไม ่นอ้ย กวา่  2  ปี        

และ ควบคมุ วิทยานิพนธ ์ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด จาํนวน ไม ่เกิน   2   คน   ตอ่ ชั�น ปี   

1.8.4. ตอ้ง เขียน โครง รา่ง วิทยานิพนธ ์โดย ความ เหน็ ชอบ จาก อา จาร ย ์ผุู ้ควบคมุ วิทยานิพนธ ์  นาํ  

เสนอ ผา่น หวัหนา้ สาขา  ฯ  สง่ ตอ่ ไป ยงั ภาค วิชา  เพื�อ นาํ เสนอ ตอ่ คณะ กรรมการ จรยิธรรม การ    
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วิจยั ใน คน ตาม ขั�น ตอน  ซึ�ง อาจ ตอ้ง ใช ้เวลา ใน การ พิจารณา นาน เกือบ  3  เดือน  สามารถ     

ดาวนโ์หลด   แบบ ฟอรม์ ไดที้�    website   ของ หนว่ย จรยิธรรม การ วิจยั ในคน   โรง พยาบาล ศริริาช   

1.8.5. ไม ่อนญุาต ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  เริ�ม ทาํ วิทยานิพนธ ์และ / หรอื เก็บ ขอ้มลู ผู ้ป่วย ไม ่ 

วา่ จะ   เป็น   prospective   หรอื   retrospective   ก่อน ที� จะ ได ้รบั การ อนมุตั ิ  จาก คณะ กรรมการ   

จรยิธรรม การ วิจยั ในคน   ไม ่วา่ กรณี ใด   ๆ    ทั�ง สิ �น   

1.8.6. การ ทาํ วิจยั สามารถ ขอ ทนุ วิจยั ประเภท ที�   1   จาก คณะฯ   ภาย ใต ้การ ควบคมุ ของ อาจารย ์ที� 

ปรกึษา ได ้ทนุ ละ ไม ่เกิน   50,000   บาท   ตาม ราย ละเอียด ใน   website    ของ คณะ แพทยศาสตร ์

ศริริาช พยาบาล   ฝ่าย วิจยั     

1.8.7. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ตอ้ง นาํ เสนอ โครง รา่ง วิทยานิพนธ ์และ ความ คืบ หนา้ ใน   

กิจกรรม  Research  day  ของ สาขา วิ ชาฯ  ทกุ  1  เดือน  โดย นาํ เสนอ เดือน ละ  1  ชั�น ปี  สลบั กนั           

ไป  ดงั นั�น  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  แตล่ะ คน จะ ได ้นาํ เสนอ ทกุ  ๆ   2  เดือน  โดย มี กรอบ         

เวลา การ   ดาํเนิน วิทยานิพนธ ์ครา่ว   ๆ    ดงั ตาราง     ( ตาราง ที�   5)   

1.8.8. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ตอ้ง ดาํเนิน การ ทาํ วิทยานิพนธ ์ให ้แลว้ เสรจ็  โดย จดั ทาํ เป็น      

รูป เลม่  หรอื รูป แบบ ตน้ฉบบั บทความ ภาษา องักฤษ  (manuscript)  สาํหรบั ตี พิมพ ์ใน วารสาร      

วิชาการ  ( โดย แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ตอ้ง เป็น ผู ้นิพนธ ์ชื�อ แรก และ อาจารย ์ผู ้ควบคมุ    

งาน   วิจยั เป็น   correspondence)   ขึ �น กบั ดลุยพินิจ ของ อาจารย ์ที� ควบคมุ วิทยานิพนธ ์    

1.8.9. คณะ อนกุรรมการ ประเมิน วิทยานิพนธ ์ประกอบ ดว้ย ผูท้รง คณุวฒิุ  3  ทา่น  ที� คณะ    

อนกุรรมการ การ ฝึก อบรม และ สอบฯ  รบัรอง  คือ  ผู ้ควบคมุ วิทยานิพนธ ์  1  ทา่น  และ ผู ้      

ประเมิน วิทยานิพนธ ์อีก  2  ทา่น  ซึ�ง อยู ่นอก สถาบนั ที� แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด นั�น ฝึก อบรม    

อยู ่   

1.8.10.ผู ้ประเมิน วิทยานิพนธ ์  ตอ้ง ได ้  วว . กมุาร เวชศาสตร ์  ทารก แรก เกิด ปร ิกาํเนิด  หรอื  อว .  อน ุ      

สาขา กมุาร เวชศาสตร ์  ทารก แรก เกิด ปร ิกาํเนิด มา แลว้ อยา่ง นอ้ย  2  ปี   ปฏิบตั ิงาน อยู ่ใน     

สถาบนั สถาน พยาบาล ที� มี การ เปิด ฝึก อบรม แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด อน ุสาขา กมุาร 

เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด ปร ิกาํเนิด  รบั ประเมิน วิทยานิพนธ ์ทั�งหมด ไม ่เกิน  5  ฉบบั ใน แตล่ะ    

ปี   ( นบั รวม วิทยานิพนธ ์ที� ผู ้ประเมิน ควบคมุ ดว้ย )   
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1.8.11.ใน กรณี ที� คณุสมบตั ิผู ้ประเมิน วิทยานิพนธ ์  ไม ่เป็น ไป ตาม ขอ้  1.8.9  และ  1.8.10  ให ้ผู ้แทน      

สถาบนั หรอื หวัหนา้ โครงการ ฝึก อบ รมฯ ของ สถาบนั ทาํ เรื�อง เสนอ ผา่น คณะ อนกุรรมการ 

การ ฝึก อบรม และ สอบฯ  เพื�อ นาํ เขา้ ที� ประชมุ คณะ อนกุรรมการ การ ฝึก อบรม และ สอบฯ    

เพื�อ พิจารณา อนมุตั ิเป็น ราย   ๆ    ไป   

1.8.12.ผู ้ควบคมุ วิทยานิพนธ ์  หรอื หวัหนา้ สถาบนั  มีหนา้ ที� ทาบทาม ผู ้ประเมิน วิทยานิพนธ ์นอก   

สถาบนั ให ้เสรจ็ สิ �น  อยา่ง นอ้ย  1  เดือน  ก่อน กาํหนด สง่ วิทยานิพนธ ์ฉบบั รา่ง ให ้แก่ ผู ้    

ประเมิน งาน วิจยั   

1.8.13.แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ตอ้ง สง่ รายงาน วิจยั พิมพ ์ตาม รูป แบบ ที� กาํหนด  หรอื ตน้ฉบบั      

บทความ  จาํนวน  3  ชดุ  พรอ้ม แบบ ฟอรม์ ใบ ประเมิน ผล วิทยานิพนธ ์  ( ฉบบั วิทยานิพนธ ์       

หรอื  ฉบบั รอ พิจารณา การ ตี พิมพ ์)  และ ใบ คาํ แสดง จรรยา บรรณ ใน วิทยานิพนธ ์ให ้ผูท้รง     

คณุวฒิุ  3  ทา่น  ที� เป็น คณะ อนกุรรมการ ประเมิน วิทยานิพนธ ์   ภายใน วัน ที�  31  มนีาคม         

ของ ปี ที� สาํเร็จ  การ ฝึก อบรม   ( หาก วิทยานิพนธ ์  /  manuscript  ไม ่แลว้ เสรจ็ ตาม ที�      

กาํหนด  สถาบนั ขอ สงวน สทิธิ ที� จะ ไม ่สง่ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ทา่น นั�น  ๆ   ไป สอบ เพื�อ     

การ ประเมิน เพื�อ วฒิุบตัร แสดง ความ รู ้ความ ชาํนาญ ใน การ ประกอบ วิชาชีพ เวชกรรม กมุาร 

เวชศาสตร ์สาขา ทารก แรก เกิด และ ปร ิกาํเนิด )   

1.8.14.การ เรยีง ลาํดบั ชื�อ ผู ้ประเมิน วิทยานิพนธ ์ให ้เรยีง ดงันี �  ลาํดบั ที�  1  เป็น ประธาน ผู ้ประเมิน    

วิทยานิพนธ ์หมาย ถงึ ผู ้ประเมิน นอก สถาบนั ที� อาวโุส กวา่ ผู ้ประเมิน นอก สถาบนั ทา่น ที�  2    

ลาํดบั ที�   2   เป็น   ผู ้ควบคมุ วิทยานิพนธ ์และ ลาํดบั ที�   3   เป็น ผู ้ประเมิน นอก สถาบนั ทา่น ที�   2   

1.8.15. ใน กรณี ที� ผู ้ประเมิน ให ้มี การ แกไ้ข  และ จะ พิจารณา ใหม ่หลงั จาก การ แกไ้ข  ให ้แพทย ์ประจาํ     

บา้น ตอ่ ยอดฯ  ดาํเนิน การ แกไ้ข  พรอ้ม กบั สาํเนา ใบ ประเมิน ให ้เลขานกุาร  อฝส .  อน ุสาขา       

กมุาร เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด และ ปร ิกาํเนิด ทราบ โดย เรว็  และ รบี ดาํเนิน การ ตดิตอ่ กบั  ผู ้  

ประเมิน   เพื�อ ขอรบั ใบ ประเมิน ครั�ง ใหม ่   ภายใน   30   เมษายน   ของ ปี ที� สอบ   

1.8.16. ใบรบั รอง ผล การ พิจารณา วิทยานิพนธ ์  รวม  3  ชดุ  จะ ตอ้ง ใช ้เป็น หลกั ฐาน ประกอบ การ     

สมคัร สอบ เพื�อ วฒิุบตัร  ฯ  พรอ้ม หลกั ฐาน ที� แสดง วา่ ผา่น การ อบรม เป็น แพทย ์ประจาํ บา้น   

ตอ่ย อด ปี ที�  1,  ปี ที�  2  หรอื มี หนงัสอื รบัรอง จาก สถาบนั ที� ฝึก อบรม วา่ กาํลงั รบั การ ฝึก อบรม     
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แพทย ์ประ จา บา้น ตอ่ย อด ปี ที�  2  อยู ่และ จะ ครบ ระยะ เวลา การ ฝึก อบรม ก่อน วนั สอบ ซึ�ง มี   

กรอบ เวลา การ ยื�น ใบ สมัคร   วัน ที�   1   เมษายน   –   30   เมษายน    ของ ทกุ ปี   

1.8.17. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  สง่ สาํเนา ใบ ประเมิน วิทยานิพนธ ์ที� แสดง วา่  วิทยานิพนธ ์ได ้ผา่น   

การ ประเมิน  จาก คณะ อนกุรรมการ ตรวจ วิทยานิพนธ ์  3  ทา่น  พรอ้ม บทคดัยอ่ วิทยานิพนธ ์    

ตาม แบบ ฟอรม์  ที� ใช ้สาํหรบั การเต ร ียม จดั ลาํดบั การนาํ เสนอ ผล วิทยานิพนธ ์ให ้แก่ เลขา  

คณะ อนกุรรมการ ฝึก อบรม และ สอบฯ  อน ุสาขา กมุาร เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด และ ปร ิกาํเนิด    

ภายใน วัน ที�   31   พฤษภาคม   ของ ปี ที� สอบ   

1.8.18. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  จะ ตอ้ง มา นาํ เสนอ วิทยานิพนธ ์ใน รูป  oral  presentation  ภาค     

ภาษา ไทย  แก่ คณาจารย ์จาก ทกุ สถาบนั  เป็น เวลา  8  นาที  และ ตอบ ขอ้ ซกั ถาม อีก  2  นาที  ซึ�ง         

จะ มี การ แจง้ วนั   เวลา   และ สถาน ที� ตอ่ ไป   

1.8.19. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  สง่ วิทยานิพนธ ์ฉบบั สมบรูณ ์  3  ชดุ  และ แผน่ บนัทกึ ขอ้มลู       

compact  disk  หรอื  อปุกรณ ์สาํหรบั บนัทกึ ขอ้มลู จาก เครื�อง คอมพิวเตอร ์  ( แฮน ดี ไดรฟ์ ,       

ธมับ ์ไดรฟ์  หรอื  แฟลช ไดรฟ์ )  ที� มี วิทยานิพนธ ์ฉบบั สมบรูณ ์  ใบ ประเมิน ผล วิทยานิพนธ ์จาก       

ผูท้รง คณุวฒิุ ทั�ง  3  ทา่น  บนัทกึ ใน รูป แบบ  pdf  ให ้แก่ เลขา คณะ อนกุรรมการ ฝึก อบรม  และ         

สอบฯ  อน ุสาขา กมุาร เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด และ ปร ิกาํเนิด   ภายใน วัน ที�  30  มถุินายน       

ของ ปี ที� สอบ  โดย ใน ชดุ วิทยานิพนธ ์ฉบบั สมบรูณ ์ที� สง่ ตอ้ง ระบ ุ ชื�อ เรื�อง  ชื�อ แพทย ์ผู ้ทาํ  ตดิ ที�     

สนั ปก   ซึ�ง อาจ จะ เขียน หรอื พิมพ ์สต ิก เกอร ์ตดิ ก็ได ้    

1.8.20. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   มี สทิธิ ได ้รบั ทนุ สนบัสนนุ การนาํ เสนอ ผล งาน ใน ที� ประชมุ   

วิชาการ ระดบั นานาชาต ิสาํหรบั แพทย ์ประจาํ บา้น และ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   

(Supporting  Program  for  Presentation  in  International  Conference  for  Training           

Resident)  ได ้เพียง ครั�ง เดียว ตลอด ระยะ เวลา ของ การ เป็น แพทย ์ประจาํ บา้น และ แพทย ์   

ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ที� คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล   ด ูราย ละเอียด ที�    website   ของ   

postgraduate   division   คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล   
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1.9. งาน อื�น   ๆ      

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  อาจ จะ มี การ ปฏิบตั ิงาน อื�น  ๆ   ตาม ที� คณะฯ  ภาค วิ ชาฯ  หรอื สาขา วิชา  ฯ         

มอบ หมาย   

2. ภาค ทฤษฎ ี   

2.1. กจิกรรม วชิาการ ภายใน สาขา วชิา   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  จะ ตอ้ง เขา้ รว่ม กิจกรรม วิชาการ ของ สาขา วิชา  อย่าง น้อย ร้อย ละ  80     

ของ กิจกรรม ทั�งหมด  ( เฉพาะ เดือน ที� ปฏิบตั ิงาน ใน สาขา วิ ชาฯ )   ซึ�ง ถือ เป็น สว่น หนึ�ง ของ การ ประเมิน ผล   

การ ปฏิบตั ิงาน ดว้ย    โดย บนัทกึ การ รว่ม กิจกรรม ผา่น ทาง   QR   code   ซึ�ง มี กิจกรรม ดงั ตอ่ ไป นี �   

2.1.1. Fellow   abstract   review     

วตัถปุระสงค ์:    ฝึก ทบทวน วรรณกรรม ที� ทนั สมยั เพื�อ นาํมา   ประยกุต ์ใช ้ใน การ ดแูล ผู ้ป่วย     

วิธี การ :  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  เลอืก บทคดัยอ่ งาน วิจยั ที�  updated  และ นา่ สนใจ จาก      

วารสาร ทางการ แพทย ์ตา่ง  ๆ   8-10  บท  นาํ เสนอ ให ้กบั แพทย ์  ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  และ       

อาจารย ์ใน   สาขา วิ ชาฯ     

กาํหนดการ :  นาํ เสนอ เดือน ละ  1  ครั�ง  ใน วนั จนัทร ์สปัดาห ์ที�  1  ของ ทกุ เดือน  และ  abstract           

review  ที� นา่ สนใจ อาจ ถกู พิจารณา ให ้นาํ เสนอ ฉบบั เตม็  ใน กิจกรรม  fellow  journal  club        

ตอ่ ไป   

2.1.2. Fellow   journal   club     

วตัถปุระสงค ์:     

▪ สามารถ คน้ควา้ หา ขอ้มลู จาก แหลง่ ขอ้มลู ตา่งๆ   โดย ใช ้เทคโนโลยี สารสนเทศ     

▪ สามารถ ประเมิน  (critical  appraisals)  ขอ้มลู ความ รู ้และ เทคโนโลยี ใหม ่ดว้ย    

หลกั การ ทางการ แพทย ์เชิง ประจกัษ ์  (Evidence-  based  medicine)  และ นาํ     

มา ประยกุต ์ใช ้ใน การ บรบิาล ทารก และ ครอบครวั ได ้อยา่ง เหมาะ สม   

วิธี การ :  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  เลอืก งาน วิจยั ฉบบั เตม็ ที� นา่ สนใจ จาก วารสาร ตา่ง  ๆ        

มา  นาํ เสนอ ให ้กบั แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ และ อาจารย ์ใน สาขา วิชา  ฯ  โดย นาํ เสนอ     

เนื �อหา ที� สาํคญั   วิจารณ ์  เกี�ยว กบั ระเบียบ วิธี วิจยั   และ พิจารณา ความ นา่ เชื�อ ถือ ของ งาน วิจยั   
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กาํหนดการ :    เดือน ละ   1   ครั�ง   ใน   วนั จนัทร ์  สปัดาห ์ที�   3   ของ ทกุ เดือน     

2.1.3. Research   day     

วตัถปุระสงค ์:  เพื�อ เสนอ ความ กา้วหนา้ และ ปัญหา งาน วิจยั ที� ดาํเนิน การ ใน สาขา วิชา ทารก  

แรก เกิด  โดย เนน้ งาน วิจยั ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ที� ประสบ ระหวา่ง ทาํงาน วิจยั เพื�อ    

ให ้เกิด ความ รว่ม มือ ใน การ แกไ้ข และ ปรบัปรุง การ ดาํเนิน งาน วิจยั ให ้ลลุว่ง ไป ได ้อยา่ง มี 

ประสทิธิภาพ     

วิธี การ :  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  นาํ เสนอ โครงการ วิจยั และ รายงาน ความ กา้วหนา้ และ    

ปัญหา อปุสรรค ที� พบ   

กาํหนดการ :  ทกุ วนั ศกุร ์ สปัดาห ์ที�  2  ของ ทกุ เดือน  โดย นาํ เสนอ เดือน ละ  1  ชั�น ปี สลบั กนั ไป          

ดงั นั�น   แพทย ์ประจาํ บา้น   ตอ่ ยอดฯ   แตล่ะ คน จะ ได ้นาํ เสนอ ทกุ   ๆ    2   เดือน   

2.1.4. Fellow   topic   review /interesting   case/MM     

วตัถปุระสงค ์:  เพื�อ ทบทวน ความ รู ้เกี�ยว กบั ทารก แรก เกิด ใน หวัขอ้ ตา่ง  ๆ   ที� แพทย ์ประจาํ บา้น      

ตอ่ย อด   ฯ   สนใจ เพื�อ บรูณ า การ ความ รู ้ระหวา่ง ทฤษฎี และ การ ปฏิบตั ิ   

วิธี การ :     

▪ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  เลอืก หวัขอ้ ที� สนใจ  โดย เฉพาะ เกี�ยว กบั ภาวะ หรอื   

ความ เจ็บ ป่วย ของ ทารก ที� สาํคญั   ที� พบ ใน การ ฝึก ปฏิบตั ิงาน บน หอ ผู ้ป่วย     

▪ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ชั�น ปี ที�  1  นาํ เสนอ  ความ รู ้ดา้น วิทยาศาสตร ์  การ      

แพทย ์พื �น ฐาน  และ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ชั�น ปี ที�  2  นาํ เสนอ การ      

ประยกุต ์ความ รู ้ทาง คลนิิก จาก ตาํรา และ วารสาร  ให ้กบั  แพทย ์ประจาํ บา้น     

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   และ อาจารย ์ใน สาขา วิ ชาฯ   เดือน ละ   1   ครั�ง     

กาํหนดการ :  วนั จนัทร ์สปัดาห ์ที�  2  ของ ทกุ เดือน  ซึ�ง จะ มี การ สลบั ดว้ย การนาํ เสนอ       

interesting   case   หรอื   morbidity-mortality   case   

2.1.5. Grand   round     

วตัถปุระสงค ์ :  เรยีน รู ้  แบง่ ปัน ประสบการณ ์  รว่ม ให ้ความ คดิ เหน็ เพื�อ การ วินิจฉยั  และ การ     

รกัษา ใน ปัญหา ของ ผู ้ป่วย ที� มี ความ สลบั ซบั ซอ้น   
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วิธี การ :  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ที� ปฏิบตั ิงาน ใน หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด  ฯ  เป็น ผู ้เลอืก        

case  นาํ เสนอ ปัญหา ของ  ผู ้ป่วย  ประวตั ิ และ ผล การ ตรวจ รา่งกาย  รวม ทั�ง การ สง่ ตรวจ และ      

การ รกัษา  ผู ้ป่วย ที� นา่ สนใจ ใน หอ อภิบาล ขณะ นั�น  ๆ   ให ้แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  และ      

อาจารย ์ประจาํ สาขา   ฯ   รว่ม อภิปราย ขา้ง เตียง ผู ้ป่วย     

กาํหนดการ :    วนั จนัทร ์สปัดาห ์ที�   2   ของ ทกุ เดือน   ตอ่ จาก   Fellow   topic   review/case/MM   

2.1.6. Newborn   case   conference   (resident)     

วตัถปุระสงค ์:  เพื�อ ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ทบทวน ความ รู ้เกี�ยว กบั กมุาร เวชศาสตร ์ทารก แรก  

เกิด ที� พบ บอ่ย  และ ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ฝึก การ เป็น ที� ปรกึษา  และ การ อภิปราย     

เสรมิ   

วิธี การ  แพทย ์ประจาํ บา้น สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ชั�น ปี ที�  2  ประจาํ  หอ ผู ้ป่วย อรรถกระวี สนุทร (     

อ . ก . ส .)  เป็น ผูร้บั ผิด ชอบ ใน การ เลอืก  case  นาํ เสนอ  โดย มี  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  และ       

อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย  อ . ก . ส .  ใน เดือน นั�น  ๆ   ทาํ หนา้ที�  เป็น ที� ปรกึษา  เพื�อ นาํ เสนอ ให ้แก่       

นกัศกึษา แพทย ์  แพทย ์เวช ปฏิบตั ิ  แพทย ์ประจาํ บา้น กมุาร เวชศาสตร ์ที� ปฏิบตั ิงาน ใน สาขา   

วิชา ทารก แรก เกิด ใน เวลา นั�น   ๆ      

กาํหนดการ :  วนั พธุ  สปัดาห ์ที�  2  ที� แพทย ์ประจาํ บา้น ขึ �น ปฏิบตั ิงาน  โดย  เลอืก จดั ใน รูป แบบ       

ใด   รูป แบบ หนึ�ง   ดงันี �   

▪ Interesting   case   presentation   

▪ Problem   case   discussion   

▪ Interesting   x-ray   presentation   

▪ Inter-specialty   conference   

2.1.7. Care   team   Content   conference     

วตัถปุระสงค ์:  กิจกรรม ที� สง่ เสรมิ ให ้แพทย ์และ พยาบาล แลก เปลี�ยน ประสบการณ ์และ  

ปัญหา เกี�ยว กบั การ ดแูล ผู ้ป่วย รว่ม กนั  ฝึก การ เป็น ที� ปรกึษา  และ เป็น  “ ผู ้สอน ”  ของ แพทย ์    

ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ     
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วิธี การ :  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  เลอืก หวัขอ้ เกี�ยว กบั ปัญหา หรอื แนวทาง การ ดแูล ผู ้ป่วย    

ที� นา่ สนใจ  หมนุเวียน  นาํ เสนอ กบั พยาบาล ประจาํ หอ ผู ้ป่วย ตา่ง  ๆ   และ เขา้ รว่ม อภิปราย ใน     

การ ประชมุ    

กาํหนดการ :    วนั พฤหสั   สปัดาห ์  ที�   3   ของ เดือน   ทกุ   2   เดือน   

2.1.8. การ บรรยาย อื�น   ๆ      

เพื�อ ป ูพื �น ฐาน ความ รู ้ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จงึ มี การ จดั บรรยาย ดา้น กมุาร   

เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด   ( ตาราง ที�  6)  และ ทกัษะ ที� จาํเป็น ใน การ ทาํ วิจยั  เชน่  การ ใช ้       

Endnote  ให ้แก่ แพทย ์  ประจาํ  บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ซึ�ง มี การ จดัการ สอน ตลอด ปี การ ศกึษา  โดย       

หวัหนา้ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   ทาํ หนา้ที� นดั หมาย เวลา กบั อาจารย ์ใน สาขา   ฯ     

2.2. กจิกรรม วชิาการ ภายใน ภาค ว ิชาฯ   (Department   conference)   

วตัถปุระสงค ์ :  เพื�อ ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ได ้มี โอกาส ทบทวน  คน้ควา้ หาความ รู ้เพิ�ม เตมิ       

ฝึก ทกัษะ ใน  การนาํ เสนอ ความ รู ้ใน ที� ประชมุ  และ เป็นการ สง่ เสรมิ ความ กลา้ แสดงออก  รวม ถงึ    

สามารถ   เป็น ที� ปรกึษา แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น ได ้    

วิธี การ :     

2.2.1 กจิกรรม วชิาการ ช่วง เช้า   

▪ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จะ ตอ้ง เขา้ รว่ม กิจกรรม ของ ภาค วิ ชาฯ  ( เวลา  8.00       

น .-�.��  น .)   อย่าง น้อย ร้อย ละ  40  ของ กิจกรรม   ซึ�ง ถือ เป็น สว่น หนึ�ง ของ การ      

ประเมิน ผล การ ปฏิบตั ิงาน ดว้ย     

▪ ใน กรณี มี การนาํ เสนอ ปัญหา ผู ้ป่วย ทารก แรก เกิด ใน การ ประชมุ ของ ภาค วิ ชาฯ   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ชั�น ปี ที�   2   มีหนา้ ที� เป็น ผู ้รว่ม อภิปราย ปัญหา   

▪ มี การ เก็บ ขอ้มลู จาํนวน ครั�ง  การ เขา้ กิจกรรม จาก ภาค วิ ชาฯ  ทกุ  6  เดือน       

ประเมิน โดย อาจารย ์ที� ปรกึษา  และ นาํ เขา้ พิจารณา ใน คณะ กรรมการ หลกัสตูร    

ทั�งนี �  หาก ใน ปี แรก ทาํ ไม่ ได ้ตาม เกณฑ ์จะ ตอ้ง  ปฏบิตั ิงาน ใน หอ ผู้ ป่วย   

แทน การ ทาํ วจิยั ขณะ อยู่ ชั�น ปี ที�   2     
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▪ สาํหรบั กิจกรรม  Grand  round  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  จะ ตอ้ง เป็น ที�     

ปรกึษา และ รว่ม นาํ เสนอ กบั แพทย ์ประจาํ บา้น  ใน  การ ทาํ  ที� เป็น ของ สาขา    

ทารก แรก เกิด ดว้ย   

2.2.2 Extern   conference     

▪ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ที� ประจาํ อยู ่  ณ  หอ ผู ้ป่วย  อ . ก . ส .  จะ ตอ้ง เป็น ที�       

ปรกึษา ของ  นกัศกึษา แพทย ์เวช ปฏิบตั ิปี ที�  6  ขณะ ขึ �น ปฏิบตั ิงาน ใน หอ ผู ้ป่วย  อ     

. ก . ส .  ที� จะ ตอ้ง ทาํ กิจกรรม  ใน วนั พฤหสั ตาม ที� ภาค วิ ชาฯ  กาํหนด และ ตอ้ง เขา้    

รว่ม อภิปราย ดว้ย   

2.3 กจิกรรม วชิาการ ระหว่าง ภาค ว ิชาฯ   (Interdepartmental   conference)   

2.3.1 Perinatal   conference     

วตัถปุระสงค ์:  เพื�อ ฝึก การ วางแผน การ ดแูล มารดา และ ทารก ใน ครรภ ์ที� มี ความ เสี�ยง สงู หรอื มี ความ  

พิการ แต ่กาํเนิด กบั ทีม สตูแิพทย ์และ แพทย ์สา ขา อื�นๆ   ที� เกี�ยวขอ้ง     

วิธี การ :  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ชั�น ปี ที�  1  และ  2  ที� ปฏิบตั ิงาน ใน หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด มีหนา้       

ที�   ดงันี �   

▪ ประสาน งาน กบั แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด หนว่ย เวชศาสตร ์มารดา และ ทารก ภาค วิชา   

สตูศิาสตร ์นรเีวชวิทยา เกี�ยว กบั จาํนวน และ ราย ละเอียด ของ ผู ้ป่วย ที� มี ปัญหา การ วินิจฉยั 

ก่อน คลอด ที� จะ นาํ เขา้ มา อภิปราย ใน ที� ประชมุ ทกุ วนั พฤหสับดี สปัดาห ์ที�   3   ของ   ทกุ เดือน     

▪ เป็น ที� ปรกึษา และ ควบคมุ แพทย ์ประจาํ บา้น กมุาร เวชศาสตร ์ชั�น ปี ที�  3  เพื�อ จด บนัทกึ   

แผน  การ ดแูล ที� ได ้จาก การ อภิปราย ใน ที� ประชมุ ลง ใน แฟม้ ที� จดั ไว ้ให ้เก็บ อยู ่ที� หอ อภิบาล  

ทารก แรก เกิด อรุ พล   บญุ ประกอบ   

▪ นาํ เสนอ ผล การ ดาํเนิน ของ โรค และ การ ดแูล รกัษา ผู ้ป่วย ที� ได ้เคย ถกู นาํ เขา้ วางแผน ใน ที� 

ประชมุ ครั�ง ก่อน   ๆ    ใน การ ประชมุ แตล่ะ ครั�ง   

▪ ทบทวน ความ รู ้ลว่ง หนา้ เกี�ยว กบั ปัญหา ของ ทารก ที� แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด หนว่ย   

เวชศาสตร ์มารดา และ ทารก จะ นาํ เสนอ   และ รว่ม เป็น ผู ้อภิปราย ใน การ ประชมุ ดว้ย   
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2.3.2 Surgico-Pediatric  conference,  radio-Pediatric  conference  และ  clinico-pathological        

conference   ของ แพทย ์ประจาํ บา้น กุ มารฯ     

▪ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ   รว่ม อภิปราย ใน  เพื�อ แลก เปลี�ยน ความ รู ้ใน กรณี  ศกึษา ที�     

นา่ สนใจ ระหวา่ง ภาค วิชา   ตาม ตาราง ที� ภาค วิ ชาฯ   จดั ให ้    ( ตาราง ที�   7)   

2.4 กจิกรรม วชิาการ ระหว่าง สถาบนั   (Interhospital   conference)   

วตัถปุระสงค ์:  ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ได ้นาํ เสนอ หรอื รว่ม อภิปราย กรณี ศกึษา ที� นา่ สนใจ      

เป็นการ แลก เปลี�ยน ความ รู ้และ ประสบการณ ์ระหวา่ง สถาบนั     

วิธี การ :  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  จาก สถาบนั การ ฝึก อบรม ตา่ง  ๆ   ผลดั เปลี�ยน เป็น ผูน้าํ เสนอ กรณี      

ศกึษา ตาม กาํหนดการ ที� คณะ อนกุรรมการ การ ฝึก อบรม  ฯ  กาํหนด  โดย แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ชั�น     

ปี ที�  1  จะ รบั ผิด ชอบ  ทาํ หนา้ที� เลอืก ผู ้ป่วย ที� นา่ สนใจ  2  ราย  เพื�อ นาํ เสนอ และ อภิปราย ใน         

Interhospital  conference  โดย ปรกึษา หารอื กบั แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ชั�น ปี ที�  2  และ อาจารย ์ใน       

หนว่ย ทารก แรก เกิด     

กาํหนดการ และ สถาน ที�  :   จะแจง้ ให ้ทราบ ใน ตน้ ปี การ ฝึก อบรม     

2.5 กจิกรรม ทาง วชิาการ ระดบั องคก์ร วชิาชพี ตา่ง   ๆ      

เพื�อ ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  มี ความ รู ้ที� ทนั สมยั  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  จะ ได ้มี โอกาส      

เขา้ รว่ม ประชมุ วิชาการ ของ องคก์ร วิชาชีพ ตา่งๆ  เชน่  การ ประชมุ วิชาการ ประจาํ ปี  และ  การ ประชมุ       

Bangkok  International  Neonatology  Symposium  ของ ชมรม เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด แหง่     

ประเทศไทย  และ สมาคม เวชศาสตร ์ปร ิกาํเนิด แหง่ ประเทศไทย  การ ประชมุ  การ บรรยาย พิเศษ  เกี�ยว     

กบั ความ รู ้ดา้น ทารก แรก เกิด ที� จดั ภายใน สถาบนั หรอื นอก สถาบนั  ฯลฯ  ตาม ความ เหมาะ สม โดย  ไม ่   

กระทบ ตอ่ หนา้ที� ความ รบั ผิด ชอบ ที� มี ตอ่ ผู ้ป่วย  ทั�งนี � ควร ปรกึษา กบั อาจารย ์ที� ดแูล รบั ผิด ชอบ ประจาํ    

หอ ผู ้ป่วย ที� ปฎิบตั ิงาน อยู ่หรอื หวัหนา้ สาขา วิชา   ฯ     
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การ วัด และ การ ประเมนิ ผล   

  

การ ประเมนิ ระหว่าง การ ฝึก อบรม     

ตลอด ระยะ เวลา การ ฝึก อบรม  2  ปี  สาขา วิชา  ฯ  จะ มี การ วดั  และ ประเมิน ผล สมัฤทธิ� การ เรยีน รู ้ที� พงึ       

ประสงค ์ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  (In-training  evaluation)  ทั�ง รูป แบบ การ ประเมิน ความ กา้วหนา้       

(formative  evaluation)  และ ให ้ขอ้มลู ปอ้น กลบั อยา่ง เป็น ระบบ และ ตรวจ สอบ ได ้ เพื�อ การ พฒันา ตนเอง  และ     

มี การ วดั และ ประเมิน ผล  (summative  evaluation)  เมื�อ สิ �น สดุ การ ฝึก อบรม ใน แตล่ะ ชว่ง  หรอื แตล่ะ ปี  เพื�อ สง่      

เสรมิ และ พฒันาการ เรยีน รู ้แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ใน ระหวา่ง การ ฝึก อบรม และ เพื�อ การ เลื�อน ระดบั ชั�น ปี   

สาขา วิชา  ฯ  ได ้จดั ระบบ อาจารย ์ที� ปรกึษา  2  ทา่น ตอ่ ชั�น ปี  เป็น ผู ้ดแูล ตดิตาม ความ กา้วหนา้ ของ ประสบการณ ์     

การ เรยีน รู ้โดย มี การ กาํหนด  milestones  ใน แตล่ะ กิจกรรม  ซึ�ง สาขา วิชา  ฯ  ได ้จดั ทาํ  E-portfolio  ให ้แพทย ์       

ประจาํ บา้น ตอ่ย อด เขา้ไป บนัทกึ ประสบการณ ์ดว้ย ตวั เอง  พรอ้ม กบั มี ระบบ การ ประมวล ผล เทียบ เคียง กบั    

milestones  ที� กาํหนด  เป็นการ กระตุน้ และ เตือน จาํ แก่ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  และ มี อาจารย ์ที� ปรกึษา     

เขา้ไป รว่ม ตดิตาม กาํกบั ดแูล   ปีละ   2   ครั�ง    ( ตาราง ที�   9)   
 

1. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ชั�น ปี ที�   1   

1.1 Formative   evaluation   

จะ มี การ ประเมิน   4   หวัขอ้   ดงันี �   

▪ การ เขา้ รว่ม กิจกรรม วิชาการ   

▪ การ บนัทกึ จาํนวน ประสบการณ ์การ ทาํ หตัถการ   

▪ การ ประเมิน ความ กา้วหนา้ ใน การ ทาํงาน วิจยั   

▪ การ ประเมิน  360  องศา   ( ภาค ผนวก ที�  16  และ  17)  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด จะ ได ้รบั        

การ ประเมิน ความ สามารถ ระหวา่ง การ ปฏิบตั ิงาน ทกุ  รอบ ของ การ ขึ �น ปฏิบตั ิงาน ใน หอ  

ผู ้ป่วย  โดย อาจารย ์ใน สาขา วิ ชาฯ  แพทย ์ประจาํ บา้น กมุาร เวชศาสตร ์  และ พยาบาล ใน    

ประจาํ หอ ผู ้ป่วย     
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1.2 Summative   evaluation   

เมื�อ สิ �น สดุ การ ฝึก อบรม ใน ชั�น ปี ที�   1   จะ มี การ ประเมิน เพื�อ เลื�อน ชั�น ปี โดย มี เกณฑ ์  ดงั ตอ่ ไป นี �   

▪ การ เข้า ร่วม กจิกรรม วชิาการ   

- เขา้ รว่ม กิจกรรม วิชาการ ภาค เชา้ ของ ภาค วิ ชาฯ    ไม ่นอ้ย กวา่ รอ้ย ละ   40      

- เขา้ รว่ม กิจกรรม วิชาการ ของ สาขา วิ ชาฯ    ไม ่นอ้ย กวา่ รอ้ย ละ   80    ( เฉพาะ เดือน ที� 

ปฏิบตั ิงาน ใน สาขา วิ ชาฯ )   

เกณฑ ์ประเมิน   

o “ ผ่าน ”    คือ   ผา่น ตาม เกณฑ ์ทั�ง ขอ้   1)   และ ขอ้   2)     

o “ คาบ เส้น ”    คือ   ผา่น ตาม เกณฑ ์เฉพาะ ขอ้   1)   หรอื ขอ้   2)     

o “ ไม่ ผ่าน ”    คือ   ไม ่ผา่น ตาม เกณฑ ์ทั�ง สอง ขอ้   

▪ การ สอบ   multiple   choice   questions   (MCQ)     

เกณฑ ์ประเมิน   

- “ ผ่าน ”    คือ   ได ้คะแนน รอ้ย ละ   35   ขึ �น ไป   และ ไม ่ตํ�า กวา่   mean   -2SD   

▪ การ ประเมนิ   EPA   สาํหรับ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   ชั�น ปี ที�   1     

ตอ้ง ผา่น การ ประเมิน  EPA  ทั�งหมด  5  รายการ  ( ราย ละเอียด ใน  เกณฑ ์หลกัสตูร อน ุ     

สา ขาฯ    ภาค ผนวก ที�   5   หนา้   57)   ตาม   milestone   ที� กาํหนด อยา่ง นอ้ย   2   ครั�ง     

เกณฑ ์ประเมิน   

o “ ผ่าน ”    คือ   ผา่น ครบ ทั�ง   5   รายการ   

o “ คาบ เส้น ”    คือ   ผา่น บาง รายการ   

o “ ไม่ ผ่าน ”    คือ   ไม ่ผา่น ทกุ รายการ   

▪ การ ประเมนิ การ ปฏบิตั ิงาน   360   องศา     

เกณฑ ์ประเมิน   

- “ ผ่าน ”  คือ  คะแนน เฉลี�ย ทกุ หวัขอ้ จาก ทกุ กลุม่ บคุลากร ไม ่ตํ�า กวา่  4  และ คะแนน หวัขอ้     

พฤต ินิสยั ไม ่ตํ�า กวา่   4     
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- “ คาบ เส้น   คือ  คะแนน เฉลี�ย ทกุ หวัขอ้ จาก บาง กลุม่ บคุลากร ตํ�า กวา่  4  แต ่หวัขอ้ พฤต ิ    

นิสยั ได ้คะแนน ไม ่ตํ�า กวา่   4     

- “ ไม่ ผ่าน ”   คือ  คะแนน เฉลี�ย ทกุ หวัขอ้ จาก ทกุ กลุม่ บคุลากร ตํ�า กวา่  4  หรอื หวัขอ้ พฤต ิ    

นิสยั ได ้คะแนน ตํ�า กวา่   4     

1.3 การ ตดัสนิ การ เลื�อน ระดบั ชั�น ปี ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ชั�น ปี ทื�   1   

1.3.1 อนมุตั ิให ้เลื�อน ชั�น ปี ได ้เมื�อ ผล การ ประเมิน ใน หวัขอ้  summative  evaluation  เขา้    

เกณฑ ์  “ ผา่น ”   หรอื   ” คาบ เสน้ ”   ทั�งหมด     

1.3.2 กรณี แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ชั�น ปี ที�  1  มี ผล การ ประเมิน  “ คาบ เสน้ ”  จะ มี การ      

ตดิตาม ประเมิน ความ รู ้ความ สามารถ ระหวา่ง ปฏิบตั ิงาน อยา่ง ใกล ้ชิด ใน ชั�น ปี ที�   2     

1.3.3 กรณี ผล การ ประเมิน   “ ไม ่ผา่น ”   ตอ้ง ได ้รบั การ ประเมิน ซํ�า ใน เรื�อง นั�น   ๆ    ดงันี �   

- การ เขา้ รว่ม กิจกรรม วิชาการ  การ ประเมิน การ ปฏิบตั ิงาน  360  องศา  และ การ ประเมิน       

EPA   ให ้ประเมิน ซํ�า อีก   1   เดือน     

- การ สอบ   MCQ   ให ้ทดสอบ ความ รู ้โดย ใช ้รูป แบบ   oral   exam   ใน อีก   1   เดือน ถดั มา     

- หาก ผล การ ประเมิน ใน ขอ้ ใด ขอ้ หนึ�ง ยงั ไม ่ผา่น     ให ้ปฏิบตั ิงาน ซํ�า ใน ชั�น ปี นั�น     

- หาก ปฏิบตั ิงาน ซํ�า ชั�น ครบ  1  ปี  และ ยงั ไม ่ผา่น เกณฑ ์ใน ระดบั ชั�น ปี  การ ตดัสนิ ให ้    

ปฏิบตั ิงาน เพิ�ม หรอื ยตุ ิการ ฝึก อบรม ตอ้ง อยู ่ภาย ใต ้ดลุยพินิจ ของ คณะ กรรมการ หลกั 

สตูรฯ     

2. แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ชั�น ปี ที�   2   

2.1 Formative   evaluation   

จะ มี การ ประเมิน   4   หวัขอ้   ดงันี �   

▪ การ เขา้ รว่ม กิจกรรม วิชาการ   

▪ การ บนัทกึ จาํนวน ประสบการณ ์การ ทาํ หตัถการ   

▪ การ ประเมิน ความ กา้วหนา้ ใน การ ทาํงาน วิจยั   
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▪ การ ประเมิน  360  องศา  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด จะ ได ้รบั การ ประเมิน ความ สามารถ    

ระหวา่ง การ ปฏิบตั ิงาน ทกุ  รอบ ของ การ ขึ �น ปฏิบตั ิงาน ใน หอ ผู ้ป่วย  โดย อาจารย ์ใน สาขา   

วิ ชาฯ   แพทย ์ประจาํ บา้น กมุาร เวชศาสตร ์  และ พยาบาล ใน ประจาํ หอ ผู ้ป่วย     

2.2 Summative   evaluation   

เมื�อ สิ �น สดุ การ ฝึก อบรม ใน ชั�น ปี ที�   2   จะ มี การ ประเมิน เพื�อ พิจารณา สง่ สอบ วฒิุบตัร   ดงั ตอ่ ไป นี �   

▪ การ เข้า ร่วม กจิกรรม วชิาการ   

- เขา้ รว่ม กิจกรรม วิชาการ ภาค เชา้ ของ ภาค วิ ชาฯ    ไม ่นอ้ย กวา่ รอ้ย ละ   40      

- เขา้ รว่ม กิจกรรม วิชาการ ของ สาขา วิ ชาฯ    ไม ่นอ้ย กวา่ รอ้ย ละ   80    ( เฉพาะ เดือน ที� 

ปฏิบตั ิงาน ใน สาขา วิ ชาฯ )   

เกณฑ ์ประเมิน   

o “ ผ่าน ”    คือ   ผา่น ตาม เกณฑ ์ทั�ง ขอ้   1)   และ ขอ้   2)     

o “ คาบ เส้น ”    คือ   ผา่น ตาม เกณฑ ์เฉพาะ ขอ้   1)   หรอื ขอ้   2)     

o “ ไม่ ผ่าน ”    คือ   ไม ่ผา่น ตาม เกณฑ ์ทั�ง สอง ขอ้   

▪ การ ประเมนิ   EPA   สาํหรับ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   ชั�น ปี ที�   2     

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ตอ้ง ผา่น การ ประเมิน  EPA  ทั�งหมด  5  รายการ  ( ราย       

ละเอียด ใน เกณฑ ์หลกัสตูร อน ุสา ขาฯ )  โดย แตล่ะ ดา้น ตอ้ง ผา่น ตาม  milestone  ที� กาํหนด    

อยา่ง นอ้ย   2   ครั�ง     

เกณฑ ์ประเมิน   

- “ ผ่าน ”    คือ   ผา่น ครบ ทั�ง   5   รายการ   

- “ คาบ เส้น ”    คือ   ผา่น   4   รายการ   

- “ ไม่ ผ่าน ”    คือ   ผา่น ไม ่ถงึ   4   รายการ   

▪ การ ประเมนิ การ ปฏบิตั ิงาน   360   องศา     

เกณฑ ์ประเมิน   

- “ ผ่าน ”  คือ  คะแนน เฉลี�ย ทกุ หวัขอ้ จาก ทกุ กลุม่ บคุลากร ไม ่ตํ�า กวา่  6  และ คะแนน หวัขอ้     

พฤต ินิสยั ไม ่ตํ�า กวา่   6     

33   

  

  
  

  

  



  

  

คูม่อื แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา วชิา ทารก แรก เกดิ   ภาค วชิา กมุาร เวชศาสตร ์    ปี การ ศกึษา     2564   

  
- “ คาบ เส้น   คือ  คะแนน เฉลี�ย ทกุ หวัขอ้ จาก บาง กลุม่ บคุลากร ตํ�า กวา่  6  แต ่หวัขอ้ พฤต ิ    

นิสยั ได ้คะแนน ไม ่ตํ�า กวา่   6     

- “ ไม่ ผ่าน ”   คือ  คะแนน เฉลี�ย ทกุ หวัขอ้ จาก ทกุ กลุม่ บคุลากร ตํ�า กวา่  6  หรอื หวัขอ้ พฤต ิ    

นิสยั ได ้คะแนน ตํ�า กวา่   6     

▪ กจิกรรม ทดสอบ ความ รู้ เพื�อ เสริม ประสบการณ ์ตนเอง   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ชั�น ปี ที�  2  จะ ได ้รบั การ ทดสอบ ความ รู ้  ใน รูป แบบ การ     

ทดสอบ  OSCE  เพื�อ เป็นการ ประเมิน ตนเอง  (  โดย ไม ่ได ้นาํ มา เป็น เกณฑ ์การ ประเมิน สง่ สอบ    

เพื�อ   วฒิุ บตัรฯ )     
 

2.3 การ ตดัสนิ การ ส่ง สอบ เพื�อ วุฒบิตัร   ฯ   ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ชั�น ปี ที�   2   

▪ ผล การ ประเมิน   summative   evaluation   เขา้ เกณฑ ์  “ ผา่น ” ทั�งหมด    

▪ มี ความ คืบ หนา้ ของ งาน วิจยั เขา้ เกณฑ ์  “ ผา่น ”  ตาม ประกาศ การ ดาํเนิน งาน วิจยั ของ   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด     

▪ กรณี ผล การ ประเมิน ใน ดา้น ใด ดา้น หนึ�ง  “ ไม ่ผา่น ”  หรอื  “ คาบ เสน้ ”  การ ตดัสนิ ให ้สง่     

สอบ เพื�อ วฒิุบตัร  ฯ  หรอื ให ้ปฏิบตั ิงาน เพิ�ม ให ้อยู ่ภาย ใต ้ดลุยพินิจ ของ คณะ กรรมการ   

หลกั สตูรฯ     

การ ประเมนิ เพื�อ วุฒบิตัร แสดง ความ รู้ ความ ชาํนาญ ใน การ ประกอบ วชิาชพี เวชกรรม กุมาร 

เวชศาสตร ์  สาขา ทารก แรก เกดิ - ปริ กาํเนิด   

1. คุณสมบตั ิของ ผู้ สมัคร     

1.1 ผา่น การ ฝึก อบรม แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ครบ หลกัสตูร ของ สถาบนัฯ โดย คณะ กรรมการ หลกั 

สตูรฯ   ประเมิน วา่ เหน็ สมควร ให ้เขา้ รบั การ ประเมิน ได ้    

1.2 ผา่น เกณฑ ์การ ทาํงาน วิจยั อยา่ง นอ้ย   1   เรื�อง     

1.3 ผา่น การ ประเมิน ระหวา่ง การ ฝึก อบรม ตาม หวัขอ้   2.2-2.3   
 2. การ ประเมนิ ผล เพื�อ วุฒ ิบตัรฯ   ประกอบ ดว้ย     

2.1 สอบ   multiple   choice   questions   100   ขอ้  
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คูม่อื แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา วชิา ทารก แรก เกดิ   ภาค วชิา กมุาร เวชศาสตร ์    ปี การ ศกึษา     2564   

  
2.2 สอบ  short  case  โดย คณะ กรรมการ อน ุสาขา กมุาร เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด ปร ิกาํเนิด  ราช     

วิทยาลยั กมุาร แพทย ์แหง่ ประเทศไทย   

2.3 สอบ  long  case  โดย คณะ กรรมการ อน ุสาขา กมุาร เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด - ปร ิกาํเนิด  ราช     

วิทยาลยั กมุาร แพทย ์แหง่ ประเทศไทย   
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 ตาราง   

  
 ตาราง ที�   1   กรอบ การ ปฏบิตั ิงาน ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา ทารก แรก เกดิ   

* สามารถ ทาํงาน วิจยั ควบคู ่กนั ไป   

**   elective   ตา่ง ประเทศ ใน ชั�น ปี ที�   2   เป็นการ ใช ้โค วตา้ จาก เดือน งาน วิจยั   

หมายเหต ุ:    แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   จะ ตอ้ง หมนุเวียน ปฏิบตั ิงาน ภาย ใต ้การ ดแูล จาก อาจารย ์สาขา วิ ชาฯ   ครบ ทกุ ทา่น   ภายใน ระยะ เวลา การ ฝึก อบรม   2   ปี   
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สถาน ที� ปฏบิตั ิงาน   ชั�น ปี ที�   1   ชั�น ปี ที�   2   

ปฏบิตั ิงาน ใน หอ ผู้ ป่วย   8   เดือน   9   เดือน   

● หอ ผู ้ป่วย อรรถกระวี สนุทร   ( อ . ก . ส .)   อยา่ง นอ้ย   5   เดือน   

● หอ อภิบาล อรุ พล   บญุ ประกอบ  (NICU)   4   เดือน   4   เดือน   

● หอ ผู ้ป่วย หอ้ง เดก็   อยา่ง นอ้ย   3   เดือน   

Elective   period     

( ชั�น ปี ที�   2   งด   การ ไป   elective    เดือน   พฤษภาคม   และ 

มิถนุายน  สุดทา้ย     ของ การ ฝึก อบรม )    

3   เดือน   4   เดือน   

● สาขา วิชา เวชศาสตร ์มารดา และ ทารก ใน ครรภ ์  ภาค วิชา  

สตูศิาสตร ์- นรเีวชวิทยา   

● สาขา วิชา โรค หวัใจ เดก็     

● สาขา วิชา รงัส ีเดก็   ภาค วิชา รงัสวิีทยา     

●   สาขา เวช พนัธ ุศาสตร ์และ สาขา วิชา พฒันาการ และ พฤตกิรรม   

เดก็   ( คลนิิก พฒันาการ ทารก ความ เสี�ยง สงู )*   

●   สาขา เวชศาสตร ์ฟื�นฟ ูเดก็ / คลนิิก นม แม ่   

  

1   เดือน   

1   เดือน   

1   เดือน   

  

-   

  

-   

-   

-   

1   เดือน   

  

1   เดือน   

● นอก สถาบนั   ( ใน ประเทศ )   -   1   เดือน   

● นอก สถาบนั   ( ตา่ง ประเทศ ) * * / เดือน วิจยั   -   1   เดือน   

หยุด พกั ผ่อน ประจาํ ปี   ( ลา ใน เดอืน ที� ทาํ วจิยั /elective)   

(  หมายเหตุ  หาก ลา ใน เดอืน  elective  สามารถ ลา ได ้ไม่ เกนิ    

ครั�ง ละ   5   วัน ทาํการ ตอ่   1   วชิา เลอืก )   

2   สปัดาห ์   

  

2   สปัดาห ์   
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  ตาราง ที�   2   กจิกรรม วชิาการ ของ สาขา ทารก แรก เกดิ   และ การ ปฏบิตั ิงาน ที� หน่วย ตรวจ โรค ผู้ ป่วย นอก   

(1)   13.00-14.00   น .   ที� หอ้ง ประชมุ   หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด   แพทย ์ประจาํ บา้น ชั�น ปี   3   เป็น ผูน้าํ เสนอ ผู ้ป่วย   

(2)   13.00-14.00   น .   ที� หอ้ง บรรยาย   ตกึ เจา้ ฟา้ฯ   ชั�น   12   Newborn   Conference   โดย   แพทย ์ประจาํ บา้น ชั�น ปี ที�   2   อ . ก . ส .   ( งด ทาํ เดือน   พฤษภาคม - สงิหาคม )     

(3)   14.00-15.00   น .   ที� หอ้ง ประชมุ หอ ผู ้ป่วย อร ถก ระ วี สนุทร   แพทย ์ประจาํ บา้น ชั�น ปี   2   เป็น ผูน้าํ เสนอ ผู ้ป่วย     

(4)   13.00-14.30   น .   ที� หอ้ง ประชมุ ยอ่ย   สาขา เวชศาสตร ์มารดา และ ทารก   ตกึ พระ ศรฯี   ชั�น   6   แพทย ์ประจาํ บา้น ชั�น ปี   3   และ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   ประจาํ หอ อภิบาล เป็น ผู ้ประสาน งาน   

ขอ้มลู ผู ้ป่วย กบั แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา เวชศาสตร ์มารดา และ ทารก     

 (5)   13.00-15.00   น .   ที� หอ้ง ประชมุ หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด   แพทย ์ประจาํ บา้น และ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   ที� ปฏิบตั ิงาน อยู ่ใน สาขา เขา้ รว่ม ฟัง และ วิจารณ ์ดว้ย   
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วนั / เวลา   �.�� - ��.��น .   ��.�� - ��.��น .   ��.�� - ��.��น .   ��.�� - ��.��น .   ��.�� - ��.��น .   

จนัทร ์   OPD   General   pediatrics     

Wk   1:   Fellow   Abstract   Review   

Wk   2:   Fellow   Topic   review   /   interesting   case/   MM     

Wk   3:   Fellow   Journal   club   

      

องัคาร       Preterm   clinic     

พธุ     Newborn   Clinic     

Wk   1,   3:   Multidisciplinary   

meeting   ที�   NICU    (1)   

Wk   2:   Newborn   conference    (2)   

  

พฤหสับดี   OPD   General   pediatrics   Wk   3:   Content   conference   
  

Wk   2,   4:   Multidisciplinary   meeting   

ที�   อกส .    (3)   
  

Wk   3:    Perinatal   conference    (4)   Wk   4:   Care   team   meeting (5)   

ศกุร ์   OPD   General   pediatrics   Wk   2:   Fellow   Thesis   proposal   and   progression       
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  ตาราง ที�   3   การ ปฎบิตั ิงาน อาจารย ์และ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา ทารก แรก เกดิ   
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  ตาราง ที�   4   การ ปฏบิตั ิงาน วชิา เลอืก เสรี ที� หน่วย หรือ ภาค วชิา ตา่ง   ๆ    

  

  4.1   การ ปฏบิตั ิงาน วชิา เลอืก เสรี ที� หน่วย โรค หวัใจ เดก็  

  

4.2   การ ปฏบิตั ิงาน วชิา เลอืก เสรี ที� หน่วย เวชศาสตร ์มารดา และ ทารก   ภาค วชิา สูตศิาสตร ์นรีเวชวทิยา   
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วัน   /   เวลา   8.00-9.00   น .   9.00-12.00   น .   12.00-13.00   น .   13.00-16.00   น .   

จนัทร ์   Cath   conference   Cardiac   cath     OPD   Echo  

องัคาร  

Activity   

ภาค วิชา   

Cardio   clinic   Topic   review   Echo   (on   call)   

พธุ   Cardiac   cath     OPD   Echo  

พฤหสับดี   Cardiac   cath     Echo   (on   call)   

ศกุร ์   Grand   round   Topic   review   OPD   Echo  

วัน   /   เวลา   9.00-12.00   น .   13.00-16.00   น .   

จนัทร ์   ออก   OPD       

องัคาร  ออก   OPD       

พธุ   ออก   OPD       

พฤหสับดี   ออก   OPD       

ศกุร ์   ออก   OPD       



  

  

คูม่อื แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา วชิา ทารก แรก เกดิ   ภาค วชิา กมุาร เวชศาสตร ์    ปี การ ศกึษา     2564   

  
4.3   การ ปฏบิตั ิงาน วชิา เลอืก เสรี ที� หน่วย พนัธุ ศาสตร ์และ หน่วย พฒันาการ เดก็   

  

4.4   การ ปฏบิตั ิงาน วชิา เลอืก เสรี ของ ภาค วชิา รังสวีทิยา   

  

    

41   

  

  
  

  

  

วัน   /   เวลา   9.00-12.00   น .   13.00-16.00   น .   

จนัทร ์   Round   หนว่ย พนัธ ุศาสตร ์   Grand   round   หนว่ย พนัธ ุศาสตร ์   

องัคาร  ออก   OPD   หนว่ย พฒันาการ เดก็     

พธุ   Round   หนว่ย พนัธ ุศาสตร ์   ออก   OPD   หนว่ย พนัธ ุศาสตร ์   

พฤหสับดี   Round   หนว่ย พนัธ ุศาสตร ์   

ศกุร ์   Round   หนว่ย พนัธ ุศาสตร ์   

วัน   /   เวลา   9.00-12.00   น .   13.00-16.00   น .   

จนัทร ์   U/S   bedside     

องัคาร  Ped   chest-radio   

conference   

U/S   bedside     

พธุ   U/S   bedside     

พฤหสับดี   U/S   bedside     

ศกุร ์   U/S   bedside     
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4.5   การ ปฏบิตั ิงาน วชิา เลอืก เสรี ภาค วชิา เวชศาสตร ์ฟื� นฟู   สาขา เวชศาสตร ์ฟื� นฟู เดก็   / คลนิิก นม แม่   
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วัน   /   เวลา   9.00-12.00   น .   13.00-16.00   น .   

จนัทร ์   ออก   OPD   คลนิิก นม แม ่   

องัคาร  ออก   OPD   คลนิิก นม แม ่   

พธุ   ออก   OPD   คลนิิก นม แม ่   

พฤหสับดี   ออก   OPD   เวชศาสตร ์ฟื�นฟ ู     

ศกุร ์   ออก   OPD   เวชศาสตร ์ฟื�นฟ ู     
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 ตาราง ที�   5   กรอบ เวลา ใน การ ทาํ วจิยั   
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ปี การ ศกึษา ที�   1   การ ดาํเนิน งาน   

ก . ค .-   ก . ย .   เลอืก อาจารย ์ที� ปรกึษา ภายใน สถาบนั   และ กาํหนด คาํถาม วิจยั   

ต . ค . - ธ . ค .   เขียน โครง รา่ง วิจยั แลว้ เสรจ็ ( ที� ได ้รบั การ ตรวจ ชี �แนะ จาก อาจารย ์ที� 

ปรกึษา แลว้ )   พรอ้ม สง่ คณะ กรรมการ จรยิธรรม การ วิจยั ในคน   

ม . ค . - มี . ค .   รอ การ อนมุตั ิจาก คณะ กรรมการ จรยิธรรม การ วิจยั ในคน   

เม . ย . - มิ . ย .   เริ�ม ดาํเนิน การ เก็บ ขอ้มลู   

ปี การ ศกึษา ที�   2   การ ดาํเนิน งาน   

ก . ค .-   ธ . ค .   เก็บ ขอ้มลู   วิเคราะห ์  และ เขียน วิทยานิพนธ ์   

ม . ค . - มี . ค .   จดั ทาํ รายงาน วิจยั ฉบบั รา่ง ให ้อาจารย ์ที� ปรกึษา ปรบั แกไ้ข  

31   มี . ค ..   สง่ ให ้อาจารย ์ผู ้ควบคมุ ใน และ นอก สถาบนั ประเมิน และ แกไ้ข     

1-30   เม . ย .   แกไ้ข ตาม ขอ้ แนะนาํ เพื�อ ให ้คณะ อนกุรรมการ ประเมิน ใหม ่ให ้แลว้ เสรจ็   

ยื�น คาํขอ สมคัร สอบ เพื�อ วฒิุบตัร   ฯ   พรอ้ม ใบรบั รอง ผล การ พิจารณา 

วิทยานิพนธ ์  รวม   3   ชดุ   หลกั ฐาน การ ผา่น การ อบรม แพทย ์ประจาํ บา้น 

ตอ่ย อด และ หลกั ฐาน อื�น   ๆ    ที� กาํหนด   ที� สาํนกังาน ราช วิทยาลยั กมุาร 

แพทย ์แหง่ ประเทศไทย   

31   พ . ค .   สง่ ใบ ประเมิน จาก อาจารย ์ผู ้ควบคมุ   3   ใบ   พรอ้ม บทคดัยอ่ งาน วิจยั 

ตาม แบบ ฟอรม์   ที� ใช ้สาํหรบั การเต ร ียม จดั ลาํดบั การนาํ เสนอ ผล งาน 

วิทยานิพนธ ์ให ้แก่ เลขา คณะ อนกุรรมการ ฝึก อบรม และ สอบฯ   อน ุ

สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ทารก แรก เกิด และ ปร ิกาํเนิด   

สปัดาห ์ที�   2   ของ   มิย .   นาํ เสนอ วิทยานิพนธ ์  ( จะแจง้ วนั อีก ครั�ง )   

30   มิ . ย .   สง่ วิทยานิพนธ ์ฉบบั สมบรูณ ์   

ก . ค .   สอบ ประเมิน ความ รู ้ความ สามารถ เพื�อ วฒิุ บตัรฯ   
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หวัข้อ เรื�อง ที� สาํคัญ   สอน ทกุ   2   ปี   

ระบบ สขุภาพ   

สรรีวิทยา เภสชัวิทยา และ ชีวเคมี ของ สตร ีขณะ ตั�ง ครรภ ์ระหวา่ง คลอด และ ระยะ หลั�ง 

นํ�านม   การเต ร ียม ตวั เรื�อง การ ให ้นม แม ่ก่อน คลอด   

physiologic   of   lactation,   human   milk   and   breast-feeding   

Fetal   effects   of   Maternal   Medical   Disorders     

Prenatal   diagnosis   and   counseling   

การ สง่ ตรวจ   ทาง เวช พนัธ ุศาสตร ์  (genetic   testing)   

Genetic   disorders   in   newborn   

Neonatal   monitoring     

Graphic   monitoring   

Hemodynamic   evaluation   

aEEG   interpretation   

capnography   

Transcutaneous   CO2   monitoring   

near-infrared   spectroscopy   

noninvasive   diagnostic   procedure  

basic   ultrasound  

Lung   ultrasound   

basic   echo     

functional   echo   

Neurological   assessment     

General   movement   assessment   (GMA)   )for   preterm   
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หมายเหต ุ  หวัหนา้ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  เป็น ตวัแทน ทาํ หนา้ที� นดั หมาย เวลา ลว่ง หนา้ กบั อาจารย ์ใน   

สาขา วิ ชาฯ   เพื�อ สอน   
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CNS   abnormality   (IVH,   stoke,   HIE,   malformation)   

therapeutic   hypothermia   

Surfactant   therapy   

Ventilator   management     

non   invasive   ventilation   

conventional   ventilation     

high-frequency   ventilation   

การ ควบคมุ ปอ้งกนั การ ตดิ เชื �อ และ การ ระบาด ของ เชื �อ ใน หอ ผู ้ป่วย ทารก แรก เกิด   

การ ใช ้  Endnote   ,SPSS     

critical   appraisals   
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กจิกรรม   เวลา   สัปดาห ์ที�   สถาน ที�   

วัน จนัทร ์   

Morning   report   8.15   -   9.00   น .   ทกุ สปัดาห ์   หอ้ง ประสงค ์  ตู ้จินดา   

วัน อังคาร   

Grand   round   8.00   -   9.00   น .   1,   2    ของ เดือน   หอ้ง ประสงค ์  ตู ้จินดา   

Radio-Pediatric   conference   

Surgical-Pediatric   

conference   

8.00   -   9.00   น   
3   ของ เดือน   ( สลบั 

กนั )   
หอ้ง ประสงค ์  ตู ้จินดา   

Problem-oriented   approach   8.00   -   9.00   น .   4   ของ เดือน   หอ้ง ประสงค ์   ตู ้จินดา   

Focus   activity   8.00   -   9.00   น .   5   ของ เดือน   หอ้ง ประสงค ์   ตู ้จินดา   

วัน พุธ   

Problem   case   8.00   -   9.00   น .   1,   3   ของ เดือน   หอ้ง ประสงค ์   ตู ้จินดา   

Patient   management   

conference   
8.00   -   9.00   น .   4   ของ เดือน   หอ้ง ประสงค ์   ตู ้จินดา   

Morbidity   &   Mortality   

conference   
8.00   -   9.00   น .   2   ของ เดือน   หอ้ง ประสงค ์    ตู ้จินดา   

Newborn   conference   
13.00  -  15.00  น   

.   
2,   4   ของ เดือน   

หอ้ง บรรยาย  3/1  ตกึ เจา้ ฟา้ฯ     

ชั�น   12   

Interesting   case   8.00   -   9.00   น .   5   ของ เดือน   หอ้ง ประสงค ์    ตู ้จินดา   

วัน พฤหสับด ี   



  

  

คูม่อื แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา วชิา ทารก แรก เกดิ   ภาค วชิา กมุาร เวชศาสตร ์    ปี การ ศกึษา     2564   

  

หมายเหตุ  นอกจาก นี � ยงั มี การ เรยีน รู ้ดว้ย ตนเอง ดา้น อบรม การ ใช ้  computer  software  ทั�ง ใน ระดบั สาขา       

ภาค วิ ชาฯ  และ คณะ ใน รูป แบบ ของ  classroom  หรอื  online  course  โดย แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  รวบรวม        

ราย ชื�อ  และ  ประสาน งาน กบั เลขา ประจาํ สาขา ทารก แรก เกิด  และ เลขา ประจาํ สาขา ทารก แรก เกิด จะ ประสาน    

งาน   กบั ผู ้ประสาน งาน   ฝ่าย วิจยั ของ ภาค วิ ชาฯ   ( เบอร ์โทรศพัท ์ภายใน   95725)     
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Lecture   8.00   -   9.00   น .   ตาม ประกาศ   
หอ้ง บรรยาย  3/1  ตกึ เจา้   

ฟา้ฯ��   

Extern   conference   8.15   -   9.00   น .   พฤหสั ที�   4   ของ เดือน   หอ้ง ประสงค ์   ตู ้จินดา   

Palliative   care   8.00   -   9.00   น .   ตาม ประกาศ   หอ้ง ประสงค ์   ตู ้จินดา   

Counseling   conference   8.00   -   9.00   น .   ตาม ประกาศ   หอ้ง ประสงค ์   ตู ้จินดา   

Pediatric   in   review   8.00   -   9.00   น   ตาม ประกาศ   หอ้ง ประสงค ์   ตู ้จินดา   

Journal   conference   8.00   -   9.00   น .   ตาม ประกาศ   
หอ้ง บรรยาย  3/1  ตกึ เจา้   

ฟา้ฯ��   

วัน ศุกร ์   

New   admission   report   8.15   -   9.00   น .   ทกุ สปัดาห ์   หอ้ง ประสงค ์   ตู ้จินดา   

Lecture   
14.00  -  15.00    

น .   
ทกุ สปัดาห ์   หอ้ง ประสงค ์   ตู ้จินดา   
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ความ รู้ ความ สามารถ ทาง วชิาชพี   มติ ิของ สมรรถนะ 

ที� ประเมนิ   

การ จดั ประสบการณ ์การ เรียน รู้   การ วัด และ ประเมนิ ผล   ผู้ ประเมนิ   

1  พฤต ินิสยั  เจตคต ิ คณุธรรม  และ     

จรยิธรรม แหง่ วิชาชีพ   

เจตคต ิ   - เป็น แบบ อยา่ง   (Role   model)     

-Case   discussion   

-Grand   round     

- อภิปราย ตวัอยา่ง ผู ้ป่วย   

- การ เรยีน โดย ใช ้ผู ้ป่วย เป็น ฐาน  (Patient    

based   learning)   หอ ผู ้ป่วย ใน และ นอก   

- สอน ขา้ง เตียง   (Bedside   teaching)   

- การ สงัเกต พฤตกิรรม โดยตรง  ประเมิน  

ดว้ย   Rubric   scoring     

- การ ประเมิน การ ปฏิบตั ิงาน  360  องศา     

ดว้ย   Rubric   scoring   

- แฟม้   portfolio   

-EPA   

  

- อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย   

- อาจารย ์ที� ปรกึษา   

- พยาบาล   

- แพทย ์ประจาํ บา้น   

- บดิา มารดา และ ญาต ิ   

2  การ ตดิตอ่ สื�อสาร และ การ สรา้ง  

สมัพนัธภาพ   

ทกัษะ   - เป็น แบบ อยา่ง   (Role   model)   

-Case   discussion   

-Grand   round   

- การ สงัเกต พฤตกิรรม โดยตรง   ประเมิน 

ดว้ย   Rubric   scoring     

- การ ประเมิน การ ปฏิบตั ิงาน   360   องศา   

ดว้ย   Rubric   scoring   

- อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย   

- อาจารย ์ที� ปรกึษา   

- พยาบาล   

- แพทย ์ประจาํ บา้น   
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- การ เรยีน โดย ใช ้ผู ้ป่วย เป็น ฐาน   หอ ผู ้ป่วย 

ใน และ คลนิิก เฉพาะ โรค   

- สอน ขา้ง เตียง   

- การนาํ เสนอ /   สมัมนา   

- การ เรยีน รู ้ดว้ย ตนเอง   (Self-directed   

learning:   SDL)   

- แฟม้   portfolio   

  
- บดิา มารดา และ ญาต ิ   

3  ความ รู ้ทาง กมุาร เวชศาสตร ์ทารก  

แรก เกิด และ ปร ิกาํเนิด  และ ศาสตร ์ 

อื�น   ๆ    ที� เกี�ยวขอ้ง   

ความ รู ้   -Topic   review   

-Journal   club   &   critical   appraisal   

-Case   discussion   

-Grand   round   

-Abstract   review   

-Case-based   simulation   

-Workshop   สอน หตัถการ ที� จาํเป็น   

- การ เรยีน โดย ใช ้ผู ้ป่วย เป็น ฐาน   - หอ ผู ้ป่วย 

ใน และ คลนิิก เฉพาะ โรค   

- การ ประเมิน การ ปฏิบตั ิงาน   360   องศา   

ดว้ย   Rubric   scoring   

- การ สงัเกต พฤตกิรรม โดยตรง     

-Portfolio   

- การ สอบ ขอ้ เขียน   ชนิด   MCQ     

Oral   examination   

-EPA   

-OSCE   

- อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย   

- อาจารย ์ประจาํ สาขา วิชา   ฯ   
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- สอน ขา้ง เตียง   

- การ เรยีน รู ้ตนเอง   

4   การ บรบิาล ผู ้ป่วย   ทกัษะ   -Case   discussion   

-Grand   round   

- การ เรยีน โดย ใช ้ผู ้ป่วย เป็น ฐาน   หอ ผู ้ป่วย 

ใน และ คลนิิก เฉพาะ โรค   

- สถานการณ ์จาํลอง   

- สอน ขา้ง เตียง   

- การ ประชมุ - - อภิปราย หวัขอ้   เรื�อง / 

สมัมนา   

- การ เรยีน จาก - ตวัอยา่ง ผู ้ป่วย   

- การ เรยีน รู ้ดว้ย ตนเอง   

  

- การ สงัเกต พฤตกิรรม โดยตรง   ประเมิน 

ดว้ย   Rubric   scoring     

-Chart   audit   

- การ ประเมิน การ ปฏิบตั ิงาน   360   องศา   

ดว้ย   Rubric   scoring   

-EPA   

- สอบ   Oral   exam   

- อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย   

- อาจารย ์ประจาํ สาขา วิชา   ฯ   
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5   การ ตรวจ โดย ใช ้เครื�อง มือ พื �น ฐาน   

การ ตรวจ ทาง หอ้ง ปฎิบตั ิการ   การ ทาํ 

หตัถการ ที� จาํเป็น   

ทกัษะ   - การ จดั อบรม เชิง ปฏิบตั ิการ   

- การ ปฏิบตั ิงาน จรงิ ภาย ใต ้การ กาํกบั ดแูล   

- บนัทกึ ประสบการณ ์ใน   portfolio   

- สอบ   OSCE     
- อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย   

- อาจารย ์ประจาํ สาขา วิชา   ฯ   

6  ระบบ สขุภาพ และ การ สรา้ง  

เสรมิสขุ ภาพ   

ทกัษะ     -Grand   round   

-Case   discussion   

- การ ด ูงาน   

- การ เรยีน โดย ใช ้ผู ้ป่วย เป็น ฐาน   หอ ผู ้ป่วย 

ใน และ นอก     

- การ สงัเกต พฤตกิรรม  ประเมิน ดว้ย    

Rubric   scoring    

- การ ประเมิน การ ปฏิบตั ิงาน   360   องศา   

ดว้ย   Rubric   scoring     

-Portfolio   

  

- อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย   

- อาจารย ์ประจาํ สาขา วิชา   ฯ   

7  การ พฒันา ความ รู ้ความ สามารถ  

ทาง วิชาชีพ อยา่ง ตอ่ เนื�อง   

เจตคต ิ   

ทกัษะ   

- การ ทาํ วิจยั   

-Journal   club   

-Topic   review   

-Grand   round   

-Case   discussion   

-Abstract   review   

- อาจารย ์สงัเกต พฤตกิรรม จาก การ ทาํ 

กิจกรรม ใน ชั�น เรยีน   

- การ ประเมิน การ ปฏิบตั ิงาน   360   องศา   

- แฟม้   portfolio   

- การ สอบ   MCQ   

- ผล งาน วิจยั   

- อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย   

- อาจารย ์ประจาํ สาขา วิชา   ฯ   

- อาจารย ์ผู ้คมุ งาน วิจยั และ คณะ 

กรรมการ ตรวจ ประเมิน 

วิทยานิพนธ ์   
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- การ เรยีน จาก ตวัอยา่ง ผู ้ป่วย   

- การ เรยีน รู ้ดว้ย ตนเอง   

  

8   ภาวะ ผูน้าํ   ทกัษะ   - การ บรกิาร จดัการ ดแูล ผู ้ป่วย   

- สอน ขา้ง เตียง   

- การ เรยีน โดย ใช ้ผู ้ป่วย เป็น ฐาน ที� หอ ผู ้

ป่วย ใน และ คลนิิก เฉพาะ โรค   

- การ ทาํงาน วิจยั   

- การ สงัเกต พฤตกิรรม ใน การ ทาํ กิจกรรม 

ตา่ง   ๆ      

- การ ประเมิน การ ปฏิบตั ิงาน   360   องศา   

ดว้ย   Rubric   scoring   

-Portfolio   

  

- อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย   

- อาจารย ์ประจาํ สาขา วิชา   ฯ   

- อาจารย ์ผู ้คมุ งาน วิจยั   

- พยาบาล ประจาํ หอ ผู ้ป่วย     

- แพทย ์ประจาํ บา้น ก ุมารฯ   
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เดอืน   กจิกรรม การ สอน   การ ประเมนิ ผล   ประชุม หลักสูตร   งาน วจิยั   

กรกฎาคม   Orientation   แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่  

ยอดฯ   ชั�น ปี ที�    1   

  รวบรวม ผล การ ประเมิน หลกัสตูร 

จาก แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ผู ้ 

สาํเรจ็ การ ฝึก อบรม  /  อาจารย ์  /      

และ ผู ้ใช ้บณัฑิต     

  

สงิหาคม   สอน หตัถการ  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่  

ยอดฯ   ชั�น ปี ที�    1   

  ประ ชุ ุมกร รม การ หลกัสตูร  ครั�ง ที�   1  (   

หวัหนา้ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   

ชั�น ปี ที�   1   และ   2   รว่ม ประชมุ )     

  

กนัยายน       หนว่ย       

ตลุาคม     กิจกรรม ทดสอบ ความ รู ้เพื�อ เสรมิ 

ประสบการณ ์ตนเอง  ( OSCE)    
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แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ชั�น ปี ที�    

2   

พฤศจิกายน           

ธนัวาคม     ประเมิน ความ กา้วหนา้ ของ   

portfolio  หน่วยฯ   (  รอบ ที�  1)  แพทย ์    

ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ชั�น ปี ที�   1   และ      

2   

หวัหนา้ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   

ชั�น ปี ที�  1  และ  2  รว่ม ประชมุ หนว่ย  (      

ครั�ง ที�    2)   

  

มกราคม           

กมุภาพนัธ ์     ประเมิน   portfolio  ภาคฯ   (  รอบ ที�  1)       

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ชั�น ปี ที�    

1    และ    2   

หวัหนา้ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   

ชั�น ปี ที�  1  และ  2  รว่ม ประชมุ หนว่ย  (      

ครั�ง ที�    3)   

  

มีนาคม           

เมษายน           

พฤษภาคม     ประเมิน   portfolio  หน่วยฯ   (  รอบ ที�      

2)  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ชั�น ปี   

ที�   1   และ     2   
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  สอบ  multiple  choice  questions      

(MCQ)  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ    

ชั�น ปี ที�     1   

    

  ตดัสนิ การ ผา่น ขึ �น ชั�น ปี  แพทย ์ 

ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   ปี ที�   1     

    

  ประเมิน การ เลื�อน ชั�น ปี และ 

พิจารณา การ สง่ สอบ เพื�อ วฒิุ บตัรฯ   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ใน วาระ  

ประชมุ หนว่ย     

  สง่  Abstract  และ ใบ ประเมิน งาน   

วิจยั ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   

ชั�น ปี ที�   2     

มิถนุายน     ประเมิน   portfolio  ภาคฯ   (  รอบ ที�  2)       

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ชั�น ปี ที�    

1   และ     2   

หวัหนา้ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   

ชั�น ปี ที�  1  และ   2  รว่ม ประชมุ หนว่ย  (      

ครั�ง ที�   4)   

นาํ เสนอ ผล งาน วิจยั ของ แพทย ์

ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   ชั�น ปี ที�   2     

    สง่ แบบ ประเมิน ผู ้ใช ้บณัฑิต   สง่ เลม่ งาน วิจยั ของ แพทย ์ประจาํ 

บา้น ตอ่ ยอดฯ   ชั�น ปี ที�   2   

กรกฎาคม     สอบ ประเมิน ความ รู ้ความ สามารถ 

เพื�อ วฒิุบตัร   
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ภาค ผนวก   
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 อาจารย ์   หอ้ง ทาํงาน   
โทรศพัท ์   e-mail   

ทาํงาน   บา้น   มือ ถือ     

ศ .   เกียรตคิณุ   นพ .   เกรยีงศกัดิ�       จี ระ แพทย ์   

กมุาร ชั�น   4   95935   0-2279-5469   086-836-6162   
kriang-sak@hotmail.c 

om  

พบ .,   วว .   กมุาร เวชศาสตร ์,   อว .   ทารก แรก เกิด   –   ปร ิกาํเนิด   

MPH  (Epidemiology  and  Preventive  Medicine)  (Washington,        

D.C.,   USA)   

Certificate  in  Neonatology  (Children’s  Hospital  of  Eastern         

Ontario,   Ottawa,   Canada)   
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Certificate  in  Lactation  Management  Education  (Sandiego,        

California,   U.S.A.)   

ศ .   คลนิิก   เกียรตคิณุ   นพ . ธราธิป         โค ละ ทตั   

กมุาร ชั�น   3   95936   0-2422-9524   089-779-0880   thrathip@gmail.com   

พบ .,  วว .  กมุาร เวชศาสตร ์,  อว .  ทารก แรก เกิด – ปร ิกาํเนิด ,  อว .        

เวชศาสตร ์ครอบครวั   

Diploma  in  Neonatology  (University  of  Alberta,  Edmonton,         

Canada)   

Certificate  in  Lactation  Management  Education  (Sandiego,        

California,   U.S.A.)   

รศ .   พญ . พิมล      วงศ ์ศริ ิเดช   
เจา้ ฟา้ มหา 

จกัร ี  ชั�น   11   
95937   0-2678-3819    081-919-7043   

pimolwong@gmail.co 

m   
พบ .,  วว .  กมุาร เวชศาสตร ์,  อว .  ทารก แรก เกิด – ปร ิกาํเนิด ,  อว .        

เวชศาสตร ์ครอบครวั   
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Certificate  in  Neonatal  Perinatal  Medicine  (University  of         

Chicago,   USA)   

รศ .   พญ . โสภา พรรณ     เงิน ฉํ�า   

เจา้ ฟา้ มหา 

จกัร ี  ชั�น   11   
95938   na   089-201-0852   ngsopa@gmail.com   

พบ .,  วว .  กมุาร เวชศาสตร ์,  อว .  ทารก แรก เกิด – ปร ิกาํเนิด ,  อว .        

เวชศาสตร ์ครอบครวั   

Certificate  in  Neonatology  (University  of  Alabama  at         

Birmingham,   USA)   

รศ .   พญ . รชั ฎา     กิจ สม มารถ   
เจา้ ฟา้ มหา 

จกัร ี  ชั�น   11   
95938   0-2455-8880   086-066-6860   

rkitsommart@hotmail. 

com   
พบ .   ,   วว .   กมุาร เวชศาสตร ์,   อว .   ทารก แรก เกิด – ปร ิกาํเนิด   

Certificate   in   Neonatology   (McMaster   University,   Canada)   

อ .   พญ . วลยั พร     บวร กิ ต ิวงศ ์   
โกศล   ชั�น   4   

95891 

#404   
na   084-422-3604   walbj@hotmail.com   

พบ .   ,   วว .   กมุาร เวชศาสตร ์,   วว .   ทารก แรก เกิด – ปร ิกาํเนิด   
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Certificate  in  Certificate  in  Neonatology  (The  Royal         

Women's   Hospital,   Melbourne)   

อ .   พญ . ปณุณาณี     วฒิุ เกต ุ   
โกศล   ชั�น   4   -   na   083-035-7321   

fusyfreak@hotmail.co 

m   พบ .   ,   วว .   กมุาร เวชศาสตร ์,   วว .   ทารก แรก เกิด – ปร ิกาํเนิด   

ผศ .   พญ . ปิต ิพร    ศริ ิพฒัน พิ พงษ ์ 
โกศล   ชั�น   4   -   na   089-882-4545   

jaosom_preaw@hotm 

ail.com   พบ .   ,   วว .   กมุาร เวชศาสตร ์,   วว .   ทารก แรก เกิด – ปร ิกาํเนิด   

อ .   พญ . บ ุรณี    อยา่ง ธารา   

พบ .   ,   วว .   กมุาร เวชศาสตร ์,   วว .   ทารก แรก เกิด – ปร ิกาํเนิด   
โกศล   ชั�น   4   -   na   084-327-0809   

buraneeyangthara@g 

mail.com   
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ภาค ผนวก ที�   2   หตัถการ ที� ควร ทาํได ้ใน แตล่ะ ชั�น ปี   

  

Level   4   =   สามารถ ปฏิบตั ิงาน ได ้เอง     

Level   5   =   ปฏิบตั ิงาน ได ้เอง และ ควบคมุ ผู ้ที� มี ประสบการณ ์นอ้ย กวา่   
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 Therapeutic   and   technical   procedure   จาํนวน ครั�ง ตอ่ ปี   

ชั�น ปี ที�   1   ชั�น ปี ที�   2   

หตัถการ ที� ตอ้ง ทาํได ้อย่าง น้อย ระดบั   L4   ใน ชั�น ปี ที�   1   

Airway   management:   laryngoscopy,   endotracheal   intubation   3     

Central   venous   catheterization   &   PICC   line   insertion:   

use/care   

3     

Umbilical   vessel   catheterization   3     

Thoracentesis,   needle,   intercostal,   drainage   for   air/fluid   3     

Surfactant   replacement   therapy   3     

หตัถการ ที� ตอ้ง ทาํได ้อย่าง น้อย ระดบั   L4   ใน ชั�น ปี ที�   2   ( หาก ทาํได ้ใน ชั�น ปี ที�   1   ไม่ จาํเป็น ตอ้ง ทาํ ใน ชั�น ปี ที�   2)   

Abdominal   paracentesis     3   

Arterial   catheterization     3   

Respiratory   support:   Non-invasive   &   invasive   mechanical   

ventilation   

  3   

Therapeutic   hypothermia     3   

Amplitude   EEG   (aEEG)   interpretation     3   



  

  

คูม่อื แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา วชิา ทารก แรก เกดิ   ภาค วชิา กมุาร เวชศาสตร ์    ปี การ ศกึษา     2564   

  
  

ภาค ผนวก ที�   3   ราย นาม แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา ทารก แรก เกดิ   
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ราย ชื�อ   เลข   ว .   โทรศัพท ์   E-mail   

ชั�น ปี   1   

1.   พญ . จฑุา รตัน ์  เอ มา วฒัน ์   57379   063-2419419   jutharat.amawat@gmail.com   

2.   พญ . นวพร   เลศิ สวสัดิ� วิชา   51851   086-9773661   Groovy_aims@live.com   

3.   พญ . วาร ิพนั ธน ์  วิ ระ ญาณ วฒัน ์   47178   082-6356565   wariphan.sa@gmail.com   

4.   ชล ธิชา   เลา ห จี รพนัธุ ์   53343   087-3687485   cholticha7485@gmail.com   

ชั�น ปี   2   

1. พญ . ณฐัชญาว รยี ์  ลมิปิ วิลาศ   47633   091-7156254   nutchayavaree@gmail.com   

2. พญ . มต ิมนต ์  จ ุทอง   53873   084-6327356   Matimon.juthong@gmail.com   

3. พญ . ณฎัฐพิ ชา   นา จ เมือง จนัทร ์   52279   085-6554644   natthapicha.n@gmail.com   

mailto:nutchayavaree@gmail.com
mailto:natthapicha.n@gmail.com
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ภาค ผนวก ที�   4   ตาราง ราย ละเอยีด หอ ผู้ ป่วย ที� ควร รู้   
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ชื�อ หอ ผู้ ป่วย   ลักษณะ ผู้ ป่วย   สถาน ที� 

ตั�ง   

เตยีง   หวัหน้า หอ ผู้ ป่วย   โทรศัพท ์   

ภาค วชิา กุมาร เวชศาสตร ์   

หอ อภิบาล อรุ พล บญุ ประกอบ   ทารก วิกฤต ิ   
จ . ฟ .   2   

14   คณุ วีระ วรรณ  ศร ี 

พรหม คณุ   

95800-2   

หอ อรรถกระวี สนุทร  - ทารก นํ�า หนกั  >  1000     

กรมั   

- มี ภาวะ แทรกซอ้น  กึ�ง  

วิกฤต ิ   

พ . ศ .   2   

30   คณุ กญัญา   จฑุา สมิต   95799   

94609-10   

หอ ผู ้ป่วย หอ้ง เดก็ แรก เกิด   - ทารก อาย ุแรก เกิด -�   

เดือน   

- เกิด ในรพ .   ศริริาช   

- นํ�า หนกั   >   1750   กรมั   

- มี ภาวะ เบี�ยง เบน สขุภาพ   

หรอื     

เกิด จาก มารดา ที� มี ภาวะ 

แทรกซอ้น   

พ . ศ .   2   

  

  

  

30   คณุ ชชัฎา  บณุ ยะ อภิ  

ชาต ิ   

94607-8   

คลนิิก นม แม ่   -   พ . ศ .   2     คณุ ชญา ดา    สามารถ   95994-5   

* * ภาค วชิา สูตศิาสตร ์- นรีเวชวทิยา   

หอ้ง คลอด สามญั       พ . ศ .   4     

  

94640-1   

หอ้ง คลอด   Septic     พ . ศ .   4     94664-5   

หอ้ง คลอด พิเศษ     พ . ศ .   8     94643-4   

หอ้ง ผา่ตดั สตูศิาสตร ์- 

นรเีวชวิทยา     

  
พ . ศ .   4   

  94645-6   
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*   จ . ฟ .   =   เจา้ ฟา้ มหา จกัร ี     พ . ศ .   =   อาคาร   100   ปี   สมเดจ็ พระ ศรนีครนิทร ์   สยม .   =   สยาม มิ นทร ์   
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หอ มารดา หลงัค ลอด พิเศษ 

เดี�ยว ใหม ่    

  
พ . ศ .   8   

    

หอ ผู ้ป่วย หลงัค ลอด สามญั   

9/1,   9/2   

  
พ . ศ .   9   

  94667-8,   

94669-70   

หอ ผู ้ป่วย  10/1  ผู ้ป่วย  High      

risk  pregnancy  ( ก่อน และ   

หลงัค ลอด )     

  

พ . ศ .   10   

  94673-4   

หอ ผู ้ป่วย  10/2  ผู ้ป่วย หลงัค   

ลอด สามญั     

  
พ . ศ .   10   

  94675-6   

หอ ผู ้ป่วย  10/3  ผู ้ป่วย หลงัค   

ลอด   Septic     

  
พ . ศ .   10   

  94677-8   

หอ ผู ้ป่วย  13/1  พิเศษ รวม สตู ิ    

และ นรเีวช   

  
พ . ศ .   13   

  94696-7   

หอ ผู ้ป่วย   13/2   พิเศษ รวม   สตู ิ   พ . ศ .   13     94698-9   

หอ ผู ้ป่วย  14/1  พิเศษ เดี�ยว   

นรเีวช   

  
พ . ศ .   14   

  94700-1   

หอ ผู ้ป่วย  14/2  พิเศษ เดี�ยว     

สตู ิ   

  
พ . ศ .   14   

  94718-9   

ภาค วชิา ศัลยศาสตร ์   

หอ อภิบาล กมุาร ศลัยศาสตร ์

อินทร สขุ ศร ี   

  
สยม .   6   

    97935   
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ภาค ผนวก ที�   5   ราย ชื�อ หน่วย งา นอื�นๆ   ที� เกี�ยวข้อง   
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สาขา ตา่ง   ๆ      
สถาน ที� 

ตั�ง   
โทรศัพท ์   หวัหน้า สาขา / หน่วย งาน   

ภาค วิชา กมุาร เวชศาสตร ์   จฟ .��   95960   ศ . พญ . จารุ พิมพ ์  สงู สวา่ง   

สาํนกังาน ภาค วิ ชาฯ   จฟ .��   95962   คณุ วนั ดี    ทองใบ ศร ี   

งาน บรหิาร การ ศกึษา หลงั ปรญิญา   จฟ .��   95961   รศ .   พญ . วาณี   วิ สทุธิ เสร ีวงศ ์   

สาขา วิชา โลหิต วิทยา และ ออง โค โลยี   กศ .�   95971-3  รศ .   พญ . กลบี สไบ   สรรพ กิจ   

สาขา วิชา โรค ตดิ เชื �อ ใน เดก็   จฟ .�   95671   รศ .   พญ . วนทั ปรยีา   พงษ ์สามารถ   

สาขา วิชา ประสาท วิทยา   จฟ .�   95890   รศ .   นพ . สรุ ชยั    ลขิสทิธิ� วฒัน กลุ   

สาขา วิชา เวช พนัธ ุศาสตร ์   จฟ .�   95978   ผศ .   พญ . อจัฉรา   เสถียร กิจการ ชยั   

สาขา วิชา โรค หวัใจ ใน เดก็   จฟ .�   95672   
ศ .  นพ . กฤตย ์วิกรม  ด ุรงค ์พิศ ิษฎ ์  

กลุ   

สาขา วิชา ทาง เดนิ อาหาร   จฟ .��   95976   
ศ . คลนิิก  นพ . ประพนัธ ์  อา่น   

เปรื�อง   

สาขา วิชา โภชนาการ   อน .�   95946   รศ .   พญ . นฤมล   เดน่ ทรพัย ์สนุทร   

สาขา วิชา ตอ่ม ไร ้ทอ่   จฟ .�   95676   ศ .   พญ . ไพร ัลยา   นาค วชัระ   

สาขา วิชา โรค ไต ใน เดก็   จฟ .�   95660   รศ .   นพ . อ นิ รุธ    ภทัร า กาญ จน ์   

สาขา กมุาร เวชศาสตร ์ผู ้ป่วย นอก   จฟ .�   95996-7  ผศ .   นพ . ว รพนัธ ์   เกรยีง สนุทร กิจ   

สาขา จิตเวชศาสตร ์เดก็ และ วยั รุน่   อน .�   95830-1  ศ .   นพ . วิ ฐารณ   บญุ สทิธิ   

สาขา พฒันาการ และ พฤตกิรรม เดก็  กม .�   41018   ผศ .   พญ . สรุยี ์ลกัษณ ์   สจุรติ พงศ ์   

สาขา โรค ขอ้ และ รู มา ตสิซั�ม   จฟ .�   95655   ผศ .   พญ . ศริ ิรตัน ์   จารุ วณิช   

สาขา โรค ผิวหนงั   จฟ .�   95678   รศ .   พญ . วาณี    วิสทุธิ� เสร ีวงศ ์   
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สาขา โรค ภมิู แพ ้และ อิมม ูโน วิทยา   จฟ .�   95670   ศ .   พญ . อร ทยั    พิบลู โภค า นนัท ์   

สาขา โรค ระบบ การ หายใจ   จฟ .�   95673   รศ .   พญ . กนก พร    อดุม อิทธิ พงศ ์   

สาขา เวช บาํบดั วิกฤต   กศ .   2   95673   ผศ .   พญ . กวี วรรณ    ลิ �ม ประยรู   

ภาค วชิา สูตศิาสตร ์- นรีเวชวทิยา   รศ .   นพ . สรุศกัดิ�    องั ส ุวฒันา   

สาํนกังาน ภาค วิชา สตูศิาสตร ์- นรเีวชวิทยา   ชั�น   3   96778   นาย ประยทุธ ์  เสยีง ล ํ�า เลศิ   

หนว่ย การ ศกึษา   ภาค วิชา สตูศิาสตร ์- 

นรเีวชวิทยา   
ชั�น   3   94638   นาย ประ พฒัน ์  เชิดช ูงาม   

หนว่ย เวชศาสตร ์มารดา และ ทารก ใน ครรภ ์  

(MFM)   
ชั�น   7   94653-4  

รศ .   ดร .   พญ .   พร พิมล   เรอืง วฒิุ 

เลศิ   
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ภาค ผนวก ที�   6   แนวทาง การ รับ ผู้ ป่วย ของ หน่วย ทารก แรก เกดิ   ภาค วชิา กุมาร เวชศาสตร ์   

  

หลัก การ ทั�วไป ใน การ รับ - ย้าย ผู้ ป่วย   

1. การ รบั ผู ้ป่วย เขา้ รกัษา ใน หอ ผู ้ป่วย  

1.1 หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด อรุ พล  บญุ ประกอบ  หอ ผู ้ป่วย อรรถกระวี สนุทร  และ หอ้ง เดก็ (nursery)      

สามารถ รบั ทารก จาก ภาค วิชา สตู ิ- นรเีวชวิทยา ได ้โดยตรง  เมื�อ มี ขอ้ บง่ ชี � การ รบั ผู ้ป่วย ของ หนว่ย    

ทารก แรก เกิด   ภาค วิชา กมุาร เวชศาสตร ์   

1.2 ทารก ที� มี ขอ้ บง่ ชี � การ รบั ผู ้ป่วย เขา้ รกัษา ใน หอ ผู ้ป่วย ควร ได ้รบั การ รกัษา ทนัที   ณ   หอ ผู ้ป่วย นั�นๆ     

ถา้ มี ปัญหา หรอื อปุสรรค ที� จะ ทาํให ้การ รกัษา หรอื การ ยา้ย ทารก ลา่ชา้  ให ้หวัหนา้ พยาบาล ประจาํ    

หอ ผู ้ป่วย ที� เกี�ยวขอ้ง และ / หรอื แพทย ์ประจาํ บา้น อาวโุส / แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด อาวโุส ปรกึษา 

กบั อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย นั�น   ๆ    เพื�อ ให ้มี การ บรหิาร จดัการ อยา่ง เหมาะ สม   

1.3 การ พิจารณา รบั ผู ้ป่วย เขา้ รกัษา ใน หอ ผู ้ป่วย แตล่ะ แหง่ ใน เวลา ราชการ  ให ้อยู ่ใน ความ รบั ผิด ชอบ  

ของ อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย ที� รบั ยา้ย โดย ให ้เป็น ไป ตาม ขอ้ บง่ ชี �  ใน กรณี ที� มี ปัญหา และ ไม ่ 

สามารถ ตดิตอ่ อาจารย ์ระ จาํ หอ ผู ้ป่วย นั�น  ๆ   ให ้ปรกึษา อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย ที� ขอ ยา้ย แทน     

หาก ไม ่สามารถ ตดิตอ่ อาจารย ์ได ้ทั�ง   2   ทา่น ให ้ปรกึษา หวัหนา้ หนว่ย ทารก   แรก เกิด ได ้โดยตรง   

1.4 แพทย ์ประจาํ บา้น กมุาร เวชศาสตร ์ชั�น ปี ที� สอง ประจาํ  nursery  เป็น ผู ้ประสาน งาน กบั แพทย ์ประจาํ   

บา้น สตูศิาสตร ์เรื�อง การ คลอด และ แผนการ คลอด ของ ทารก ที� มี ความ เสี�ยง สงู และ ประสาน งาน กบั 

แพทย ์ประจาํ บา้น กมุาร เวชศาสตร ์/ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ทารก แรก เกิด อาวโุส ประจาํ หอ 

อภิบาล ทารก แรก เกิด อรุ พล  บญุ ประกอบ  ซึ�ง เป็น ศนูยก์ลาง ใน การ ประสาน งาน กบั  nursery  และ     

หอ ผู ้ป่วย อรรถกระวี สนุทร ใน เรื�อง การ บรหิาร จดัการ เตียง  ใน การ รองรบั ทารก ที� มี ความ เสี�ยง สงู ให ้ 

เพียง พอ และ มี ประสทิธิภาพ   

2. การ ยา้ย ทารก ออก จาก หอ ผู ้ป่วย ควร ยา้ย ทารก ภายใน เวร เชา้ ของ ทกุ วนั ยกเวน้ ถา้ มี ความ จาํเป็น ให ้     

        พิจารณา เป็น รายๆ   

3. ขอ้ บง่ ชี � ใน การ รบั ทารก เขา้ รกัษา ใน หนว่ย ทารก แรก เกิด อาจ ปรบั เปลี�ยน ได ้เมื�อ มี เหต ุจาํเป็น หรอื ฉกุเฉิน     

         อนั สมควร   โดย ขึ �น กบั ดลุยพินิจ ของ อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย นั�น   ๆ      
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ภาค ผนวก ทื�   7   แนวทาง การ รับ ทารก แรก เกดิ ไว้ ใน โรง พยาบาล   

1. การ รบั ทารก แรก เกิด ไว ้ที� หอ้ง เดก็   (Nursery)   

1.1 ขอ้ บง่ ชี � ทาง ทารก   

รบั ทารก แรก เกิด ที� เกิด ใน โรง พยาบาล ศริริาช ที� มี ภาวะ ดงั ตอ่ ไป นี �   

1.1.1 ทารก ที� มีอาย ุครรภ ์นอ้ย กวา่   37   สปัดาห ์   

1.1.2 ทารก ที� มี นํ�า หนกั แรก เกิด ระหวา่ง   1,750   –   2,500   กรมั   

1.1.3 ทารก ที� มี นํ�า หนกั แรก เกิด   >4,000   กรมั   

1.1.4 ทารก ที� มี ประวตักิาร เตน้ ของ หวัใจ ที� ผิด ปกต ิก่อน คลอด  บง่ ชี � สภาวะ  fetal  distress  เชน่       

late   deceleration,   bradycardia   

1.1.5 ทารก ที� เกิด โดย วิธี ดงั ตอ่ ไป นี � รว่ม กบั แพทย ์วินิจฉยั วา่ มี   significant   birth   injury   

-   Vacuum,   Forceps   extraction   

-   Breech   assisting,   extraction   

-   Caesarean   section   

1.1.6 ทารก ที� มี   poor   condition   หลงัค ลอด ดงั ตอ่ ไป นี �   

-   Apgar   score   at   5   min   <7     

-   Mild   Respiratory   distress   ตอ้งการ   FiO 2 <    0.4   

1.1.7 ทารก ครรภ ์แฝด ที� มี   fetal   discordance   (birth   weight   difference   >15%)     

1.1.8 ทารก ที� มี หรอื สงสยั วา่ มี  significant  major  malformation  หรอื ทารก ปกต ิที� ได ้รบั  การ      

วินิจฉยั วา่ มี ความ ผิด ปกต ิขณะ อยู ่ใน ครรภ ์  และ ตอ้ง มา รบั การ ตรวจ สบืคน้ เพิ�ม เตมิ  ก่อน   

กลบั บา้น     

1.1.9 ทารก คลอด  BBA  ที� ได ้รบั การ ตดั สาย สะดือ ดว้ย วิธี ปราศจาก เชื �อ และ มี ภาวะ เสี�ยง     

ตอ้งการ การ สงัเกต อาการ หลงัค ลอด     

1.1.10 ทารก ที� ตอ้ง ได ้รบั การ รกัษา ดว้ย  phototherapy  ยกเวน้ ราย ที� ตอ้ง ได ้รบั การ รกัษา ดว้ย     

exchange   transfusion   

1.2 ขอ้ บง่ ชี � ทาง มารดา   
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1.2.1 มารดา มี ประวตั ิเสพ ยา เสพ ตดิ หรอื เสพ สรุา     

1.2.2 มารดา ได ้รบั  pethidine  ภายใน  4  ชั�วโมง ก่อน คลอด  รว่ม กบั ทารก มี อาการ  respiratory         

depression   หลงัค ลอด หรอื มี คา่   Apgar   score   ที�   5   นาที <�   

1.2.3 มารดา มี ประวตั ิ  hypertensive  disorder  in  pregnancy  รว่ม กบั  low  birth  weight           

infant   

1.2.4 มารดา เป็น เบา หวาน     

1.2.5 มารดา มี โรค หรอื ภาวะ ผิด ปกต ิอยา่ง อื�น ที� อาจ มี ผล ทาํให ้ทารก มี ปัญหา หลงัค ลอด ยกเวน้ 

ทารก ที� สมัผสั หรอื มี ภาวะ โรค ตดิ เชื �อ ที� มี โอกาส แพร ่ระบาด จาก ทารก ไป สู ่ทารก อื�น   

1.2.6 มารดา มี ประวตั ิ  prolonged  rupture  of  membranes  (>18  hours)  และ ไมมี่ ภาวะ          

chorioamnionitis   

1.2.7 มารดา เป็น  syphilis  ระหวา่ง ตั�ง ครรภ ์ที� ได ้รบั การ รกัษา ดว้ย  penicillin  ครบ ทกุ  dose        

ก่อน คลอด เป็น เวลา อยา่ง นอ้ย  4  สปัดาห ์  คา่  VDRL  titer  ของ มารดา ลด ลง หลงั การ       

รกัษา   รว่ม กบั ทารก ไมมี่ อาการ และ อาการ แสดง ของ ภาวะ   congenital   syphilis   

หมายเหต ุ  ใน กรณี ที� ไม ่ทราบ คา่  VDRL  titer  หลงั การ รกัษา ของ มารดา สามารถ ยา้ย       

nursery   ได ้ถา้ มารดา ไมมี่ ความ เสี�ยง การ ตดิ เชื �อ ใหม ่หลงั การ รกัษา     

1.2.8 มารดา มี   obstetric   complications   ดงั ตอ่ ไป นี �   

-   Polyhydramnios   /   Oligohydramnios   

-   Abruptio   placentae   

-   Placenta   previa   with   significant   antepartum   bleeding   

หมายเหต ุ   nursery   ไม ่รบั ยา้ย ทารก จาก   NICU   อ . ก . ส   และ หอ ผู ้ป่วย   อน .   

2. การ รบั ทารก แรก เกิด ไว ้ที� หอ ผู ้ป่วย อรรถกระวี สนุทร   

2.1 จาํนวน เตียง   

2.1.1   สามารถ รบั ผู ้ป่วย ทารก แรก เกิด ตาม ขอ้ บง่ ชี � ได ้  30   เตียง     
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2.1.2  หาก จาํเป็น ตอ้ง รบั ผู ้ป่วย เกิน  30  เตียง ขึ �น ไป  ให ้อยู ่ใน ดลุยพินิจ ของ อาจารย ์ประจาํ หอ       

ผู ้ป่วย เดือน นั�น     

2.2 ขอ้ บง่ ชี �   

2.2.1   ทารก แรก เกิด ที� มี นํ�า หนกั แรก เกิด   ≥   1000   กรมั   

2.2.2   ทารก แรก เกิด ที� รบั ยา้ย มา จาก หอ้ง เดก็ / หอ้ง คลอด / หอ้ง ผา่ตดั ตาม ขอ้ บง่ ชี � ดงั ตอ่ ไป นี �   

-  ทารก ขาด ออกซเิจน  (Apgar  score  ที�  5  นาที   < 3)  แต ่ยงั ไมมี่ ปัญหา การ หายใจ  หรอื            

ระบบ ไหล เวียน   

-  ทารก ที� มี ภาวะ  respiratory  distress  ตอ้งการ  FiO 2   >  0.4  โดย สามารถ รบั  non-invasive            

respiratory  support  device  ได ้จาํนวน  6  เตียง  (continuous  positive  airway  pressure            

1   เตียง และ   humidified   high   flow   nasal   cannula   5   เตียง )   

- ทารก ที� มี ปัญหา ระบบ หวัใจ และ หลอด เลอืด ที� มี การ หายใจ และ การ ไหล เวียน โลหิต คงที�   

และ ตอ้งการ การ รกัษา ดว้ย ยา   cardiotropic   

-  ทารก ที� ยงั ไม ่ทราบ การ วินิจฉยั โรค ชดัเจน ตอ้งการ การ ตรวจ คน้ พิเศษ นอก เหนือ จาก การ    

ทาํ   CXR   หรอื   plain   film   abdomen,   Echo,   U/S     

-   ทารก ที� ตอ้ง รบั การ รกัษา ดว้ย   parenteral   antibiotics     

-   ทารก ที� มี ภาวะ   feeding   intolerance   จาํเป็น ตอ้ง งด อาหาร ทาง ปาก นาน เกิน   3   วนั     

-   ทารก ที� มี ระดบั บ ิล ิรู บนิ สงู มาก และ อาจ ตอ้ง ได ้รบั การ รกัษา โดย การ เปลี�ยน ถ่าย เลอืด   

-  ทารก ราย อื�น  ( นอก เหนือ จาก ที� กลา่ว มา ขา้ง ตน้ )  ซึ�ง มี ปัญหา หลงัค ลอด  และ ไม ่สามารถ     

รบั   ไว ้ดแูล ที� หอ้ง เดก็ ของ หนว่ย หลงัค ลอด   ภาค วิชา สตูศิาสตร ์- นรเีวชวิทยา   

2.2.3 ทารก แรก เกิด ป่วย ที� รบั จาก ตกึ ผู ้ป่วย นอก อาย ุไม ่เกิน   1   เดือน   

2.2.4 ทารก ซึ�ง ผา่น พน้ ภาวะ วิกฤต ภาย หลงั ที� ได ้รบั การ รกัษา ใน หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด อรุ พล   

บญุ ประกอบ   

2.2.5 ทารก  BBA  ที� ตดั สาย สะดือ ดว้ย วิธี ที�   ไม ่ ปราศจาก เชื �อ  ( ด ูราย ละเอียด ใน แนวทาง การ ดแูล        

ทารก แรก เกิด ที� เกิด นอก โรง พยาบาล ศริริาช )   
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2.2.6 ทารก ที� เกิด จาก มารดา ที� เป็น  syphilis  ที� ยงั ไม ่ได ้รบั การ รกัษา  รกัษา ไม ่ครบ  dose  รกัษา        

ดว้ย ยา ชนิด อื�น ที� ไมใ่ช ่  penicillin  ไม ่ตอบ สนอง ตอ่ การ รกัษา  ( หลงั การ รกัษา  VDRL  titer        

ของ มารดา ไม ่ลดลง )  หรอื ทารก มี อาการ หรอื อาการ แสดง ที� เขา้ ได ้กบั ภาวะ  congenital     

syphilis     

3. การ รบั ทารก แรก เกิด ไว ้ที� หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด อรุ พล   บญุ ประกอบ   

3.1 การ บรหิาร เตียง   

3.1.1 สามารถ รบั ผู ้ป่วย ทารก แรก เกิด วิกฤต ิตาม ขอ้ บง่ ชี � ได ้  14   เตียง     

3.1.2 ใน กรณี ที� มี ทารก ตอ้ง ใช ้เครื�อง ชว่ย หายใจ  และ / หรอื  CPAP  12-13  เตียง  กมุาร แพทย ์       

ประจาํ หอ ผู ้ป่วย จะแจง้ ไป ยงั ภาค วิชา สตูศิาสตร ์  เพื�อ ขอ ความ รว่ม มือ ใน การ งด รบั ยา้ย  

หญิง ตั�ง ครรภ ์มา จาก สถาน พยาบาล อื�นๆ  หาก ทาง ภาค วิชา สตูศิาสตร ์มี หญิง ตั�ง ครรภ ์ 

ความ เสี�ยง สงู ที� คาด วา่ จะ มี การ คลอด เกิด ขึ �น  ให ้อาจารย ์ผูร้บั ผิด ชอบ ทาง สตูศิาสตร ์ 

ตดิตอ่ กบั อาจารย ์ประจาํ หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด อรุ พล   บญุ ประกอบ โดยตรง   

3.1.3 หนว่ย ทารก แรก เกิด จะ พิจารณา รบั ยา้ย ทารก ระยะ วิกฤต จาก สถาน พยาบาล อื�น ได ้ใน   

กรณี ที� มี ทารก ตอ้ง ใช ้เครื�อง ชว่ย หายใจ  และ / หรอื  CPAP  นอ้ย กวา่  10  เตียง  ซึ�ง สามารถ         

เปลี�ยนแปลง ได ้ตาม ดลุยพินิจ ของ อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย     

3.1.4 ทารก แรก เกิด ที� ขอ ยา้ย มา จาก สถาน พยาบาล อื�น โดย ได ้รบั การ วินิจฉยั แลว้ วา่ เป็น โรค 

หวัใจ พิการ แต ่กาํเนิด  และ ตอ้งการ ได ้รบั การ รกัษา ตอ่  ให ้ตดิตอ่ เตียง กบั แพทย ์ประจาํ   

บา้น  อาวโุส / อาจารย ์ประจาํ หนว่ย โรค หวัใจ เดก็ เพื�อ รบั ไว ้ที� หอ ผู ้ป่วย อา นนัท มหิดล ชั�น  7     

และ หาก ไม ่สามารถ รบั ทารก ได ้ให ้ปรกึษา อาจารย ์ประจาํ หอ หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด อรุ 

พล   บญุ ประกอบ ใน เดือน นั�นๆ   

3.1.5 กรณี อื�นๆ  ที� นอก เหนือ จาก แนวทาง ที� กลา่ว มา ขา้ง ตน้  ให ้อยู ่ใน ดลุยพินิจ ของ อาจารย ์    

ประจาํ หอ ผู ้ป่วย เดือน นั�น   ๆ      

3.2 ขอ้ บง่ ชี �   
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3.2.1 ทารก ที� มี อาการ หายใจ ลาํบาก หรอื มี ภาวะ หยดุ หายใจ ซึ�ง อาจ ตอ้ง ได ้รบั การ รกัษา ดว้ย 

เครื�อง ชว่ย หายใจ ทั�ง ชนิด  noninvasive  และ  invasive  แต ่ขณะ นั�น ยงั ไมมี่ อาการ และ       

อาการ แสดง ของ   respiratory   failure   ชดัเจน   

3.2.2 ทารก ที� ได ้รบั การ รกัษา ดว้ย เครื�อง ชว่ย หายใจ ทกุ ราย   

3.2.3 ทารก ที� มี อาการ ชกั   

3.2.4 ทารก ที� เขา้ เกณฑ ์การ รกัษา ดว้ย   therapeutic   hypothermia   

3.2.5 Unstable   septic   infants   or   threatened   septic   shock   

3.2.6 ทารก ที� มี ปัญหา ทาง ระบบ ไหล เวียน เลอืด  (cardiovascular  compromise)  ที� มี อาการ      

ไม ่คงที�   

4. การ ยา้ย ทารก ที� เกิด จาก มารดา ที� รบั ไว ้ใน หอ ผู ้ป่วย พระ ศรฯี  ชั�น  4  ( หอ ผู ้ป่วย เซพ ตคิ )  ไป ที� ภาค วิชา กมุาร       

เวชศาสตร ์   

ทารก ที� มี สขุภาพ ดี ให ้อยู ่กบั มารดา ได ้ยกเวน้ ทารก ที� มี ขอ้ บง่ ชี � ขา้ง ลา่ง ให ้รบั ไว ้ที� หอ ผู ้ป่วย ตา่ง  ๆ   ของ   

ภาค วิชา กมุาร เวชศาสตร ์  ตาม ขอ้ บง่ ชี � ของ แตล่ะ หอ ผู ้ป่วย หนว่ย ทารก แรก เกิด   

4.1 ขอ้ บง่ ชี �   

4.1.1 ทารก ที� ตอ้ง ให ้สาร นํ�า ทาง หลอด เลอืด   

4.1.2 ทารก ที� ตอ้ง ได ้  phototherapy   

4.1.3 ทารก ที� มี ความ ผิด ปก ต ิอื�นๆ   และ จาํเป็น จะ ตอ้ง ได ้รบั การ ดแูล เป็น พิเศษ   

5. การ ยา้ย ทารก แรก เกิด ไป ที� หอ ผู ้ป่วย อา นนัท มหิดล   2     

5.1 ขอ้ บง่ ชี �   

5.1.1 ทารก กลุม่ ที� มี ความ เสี�ยง ที� จะ ตดิตอ่ ไป สู ่ทารก อื�น เชน่     

5.1.1.1 ทารก ที� เกิด จาก มารดา ที� เป็น   herpes   simplex   progenitalis   ใน กรณี ตอ่ ไป นี �   

- มารดา มี ประวตั ินํ�า เดนิ ก่อน คลอด นาน เกิน   4   ชั�วโมง    

- ทารก เกิด โดย   vaginal   delivery     
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5.1.1.2 ทารก ที� เกิด จาก มารดา ที� เป็น  chickenpox  ใน ระยะ  5  วนั ก่อน คลอด หรอื       

ภายใน   2   วนั   หลงัค ลอด   

5.1.1.3 ทารก ที� เกิด จาก มารดา ที� เป็น  active  syphilis  หรอื มี รอ่ง รอย ของ โรค  syphilis       

เชน่   condyloma   Lata   

5.1.1.4 ทารก ที� สมัผสั หรอื มี อาการ ของ โรค ตดิ เชื �อ อื�นๆ  ซึ�ง อาจ แพร ่กระจาย ไป สู ่ทารก    

อื�น ใน หอ ผู ้ป่วย     

6. การ รบั ทารก แรก เกิด ไว ้ที� หอ ผู ้ป่วย อา นนัท มหิดล   4   และ   อา นนัท มหิดล   5     

6.1 ขอ้ บง่ ชี �   

6.1.1 ทารก ซึ�ง รบั มา จาก   OPD   และ ไม ่อยู ่ใน ภาวะ วิกฤต   

6.1.2 ทารก ที� มี นํ�า หนกั ตวั   ≥   1,800   กรมั   

6.1.3 ทารก ซึ�ง ยา้ย จาก ภาค วิชา สตูศิาสตร ์- นรเีวชวิทยา ที� ไม ่อยู ่ใน ภาวะ วิกฤต  เชน่  ทารก  ตวั    

เหลอืง     

6.1.4 ทารก ตดิ เชื �อ ที� ไม ่อยู ่ใน ภาวะ วิกฤต หรอื ทารก ซึ�ง เกิด จาก มารดา ที� ตดิ เชื �อ  HIV  หรอื     

syphilis   และ ไม ่ได ้รบั การ รกัษา หรอื รกัษา ไม ่ครบ ก่อน คลอด   

6.1.5 ผู ้พิจารณา ยา้ย ผู ้ป่วย   

- ใน เวลา ราชการ :   อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย อรรถกระวี สนุทร   

- - นอก เวลา ราชการ :  แพทย ์ประจาํ บา้น ปี ที�  3  ซึ�ง ปฏิบตั ิหนา้ที� อยู ่ที� หอ ผู ้ป่วย     

อรรถกระวี สนุทร หรอื แพทย ์ประจาํ บา้น ปี ที�   3   ซึ�ง อยู ่เวร วนั นั�น   

7. การ รบั ทารก ที� เกิด นอก ภาค วิชา สตูศิาสตร ์- นรเีวชวิทยา   โรง พยาบาล ศริริาช   

7.1 คาํ จาํกดั ความ   

7.1.1 การ ตดั สาย สะดือ ดว้ย วิธี ปราศจาก เชื �อ หมาย ถงึ  การ ตดั สาย สะดือ โดย บคุคล า กร ทางการ  

แพทย ์หรอื เจา้ หนา้ ที� ศนูย ์นเร นทร ซึ�ง ได ้รบั การ ฝึกหดั ตดั สาย สะดือ อยา่ง ถกู วิธี   

7.1.2 ทารก ปกต ิ  หมาย ถงึ  อาย ุครรภ ์ >  37  สปัดาห ์  นํ�า หนกั แรก เกิด   >  2,500  กรมั  อณุหภมิู            

กาย ปกต ิ  คะแนน   Apgar   ที�   1   นาที    > 8   และ ที�   5   นาที    >    9   และ ไมมี่ ความ   ผิด ปก ต ิอื�นๆ   
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7.1.3 อณุหภมิู กาย ปกต ิ  หมาย ถงึ  อณุหภมิู กาย ระหวา่ง  36.5  °C  –  37.5  °C  จาก การ วดั ปรอท           

ทาง รกัแร ้นาน   5   นาที และ   8   นาที ใน ทารก ก่อน กาํหนด และ ครบ กาํหนด ตาม ลาํดบั   

7.1.4 มารดา ที� ไม ่ได ้รบั การ  ANC  หมาย ถงึ  มารดา ที� ขณะ ตั�ง ครรภ ์ไม ่เคย ไป ฝาก ครรภ ์  ที� สถาน     

พยาบาล ใดๆ  หรอื ไป ฝาก ครรภ ์แต ่ยงั ไม ่ทราบ ผล การ ตรวจ เลอืด ที� จาํเป็น  เชน่  VDRL,  HIV,       

HBsAg     

7.2 การ รบั ทารก   BBA   ที� ตดั สาย สะดือ ดว้ย วิธี ปราศจาก เชื �อ     

ตอ้ง ตาม กมุาร แพทย ์ทกุ ราย เพื�อ ทาํการ ประเมิน   ดงันี �   

7.2.1 ทารก ปกต ิ  ให ้ยา้ย ทารก ไป อยู ่กบั มารดา ที� ตกึ พระ ศรฯี   10/3   

7.2.2 ทารก ที� ภาวะ เสี�ยง ตอ้งการ การ สงัเกต อาการ  ให ้ยา้ย ไป ที�  หอ้ง เดก็  (nursery)  อ . ก . ส .  หอ      

อภิบาล ทารก แรก เกิด   (NICU)   อน .   2   อน .   4   และ   อน .   5   ตาม ขอ้ บง่ ชี � ของ หอ นั�นๆ     

ยกเวน้  ทารก ที� เกิด ใน โรง พยาบาล อื�น  หรอื แพทย ์เหน็ วา่ สถาน ที� คลอด เสี�ยง ตอ่ การ ตดิ เชื �อ     

เชน่   ทารก ตกลง ไป ใน โถสว้ม เป็นตน้   จะ  งด  การ ยา้ย ไป ที� หอ้ง เดก็   (nursery)   

7.3   การ รบั ทารก   BBA   ที� ตดั สาย สะดือ ดว้ย วิธี    ไม ่   ปราศจาก เชื �อ     

ตอ้ง ตาม กมุาร แพทย ์ทกุ ราย เพื�อ ทาํการ ประเมิน   และ   

ให ้ยา้ย ทารก ไป รกัษา ที�  อ . ก . ส .  หอ อภิบาล ทารก แรก เกิด  (NICU)  อน .  2  อน .  4  และ  อน .�  ตาม           

ขอ้ บง่ ชี � ของ หอ นั�นๆ   

7.4   การ รบั ทารก ที� เกิด จาก มารดา ไม ่เคย ได ้รบั การANC   

ให ้พิจารณา ตาม ขอ้  7.1  ขอ้  7.2  และ ขอ้  7.3  กรณี ที� ยา้ย ไป ที� หอ้ง เดก็  จะ ตอ้ง แยก ทารก ไว ้       

ใน หอ้ง แยก จนกวา่ จะ ทราบ ผล เลอืด ของ มารดา  แลว้ จงึ ดาํเนิน การ ตอ่ ไป ตาม แนวทาง การ รบั    

ยา้ย ทารก แรก เกิด ของ ภาค วิชา ก ุมารฯ   
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ภาค ผนวก ที�   8   ข้อ บง่ ชี� ของ การ ตาม ทมี   NCPR   

  

ถา้ มารดา มี ประวตั ิดงั ตอ่ ไป นี �  ทีม ซึ�ง ประกอบ ดว้ย  กมุาร แพทย ์และ พยาบาล  NCPR  จะ เขา้ไป เตรยีม     

ใหก้าร ชว่ย เหลอื ทารก ก่อน คลอด   

  

1. Antepartum   conditions   

1.1. Diabetes   mellitus   class   A2     

1.2. Gestational   age   <   34weeks     

1.3. Gestational   age   ≥   41weeks     

1.4. Estimated   fetal   weight   <1,800   grams     

1.5. Severe   pre-eclampsia   or   eclampsia     

1.6. Maternal   hypertension   (BP≥160/110   mmHg)     

1.7. Multiple   gestation     

1.8. Fetal   anemia     

1.9. Oligohydramnios     

1.10. Fetal   hydrops     

1.11. Fetal   macrosomia     

1.12. Intrauterine   growth   restriction   with   NICHD   category   II   or   III     

1.13. Life   threatening   fetal   malformations   or   anomalies     

1.14. Severe/serious   systemic   maternal   infection     

2.   Intrapartum   conditions     

2.1. Emergency   cesarean   delivery   (code   blue)     

2.2. Forceps   or   vacuum-assisted   delivery     

2.3. Vaginal   breech   delivery     
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2.4. NICHD   category   II   or   III     

2.5. Maternal   general   anesthesia     

2.6. Placental   abruption     

2.7. Placenta   previa   with   current   episode   bleeding    

2.8. Intrapartum   bleeding     

2.9. Chorioamnionitis     

2.10. Maternal   cardiovascular   instability   from   any   causes     

2.11. Shoulder   dystocia     

2.12. Meconium-stained   amniotic   fluid   with   NICHD   category   II   or   III     

2.13. Prolapsed   umbilical   cord     

*  หมายเหต ุ  สามารถ ปรกึษา ตาม รบั เดก็ ได ้ใน กรณี ที� สตูแิพทย ์เหน็ วา่ มี ความ จา เป็น ถงึ แมว้า่ จะ ไม ่อยู ่ใน    

indications   ขา้ง ตน้   
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ภาค ผนวก ที�   9   ราย ชื�อ หนังสอื ประกอบ การ ฝึก อบรม   
  

  

  

76   

  

  
  

  

  

ลาํดบั   ราย ชื�อ   

1.   Avery  GB,  Fletcher  MA,  MacDonald  MG,  editors.  Neonatology:  pathophysiology  &            

Management   of   the   newborn.   

2.   Czervinske   MP,   Barnhart   SL,   editors.   Perinatal   and   Pediatric   Respiratory   Care.   

3.   Fletcher   MA,   editor.   Physical   Diagnosis   of   the   Newborn.   

4.   Goldsmith   JP,   Karotkin   E,   editors.   Assisted   Ventilation   of   the   Neonate.   

5.   Greenough   A,   Milner   A,   editors.   Neonatal   respiratory   disorders.   

6.   Jones   KL,   Smith   DW,   editors.   Recognizable   patterns   of   human   malformation.   

7.   Klaus   M,   Fanaroff   AA,   editors.   Care   of   High-Risk   Neonate.   

8.   Martin  RJ,  Fanaroff  AA,  Walsh  MC,  editors.  Fanaroff  and  Martin’s  Neonatal  –              

Perinatal   Medicine.   Disease   of   the   fetus   and   Infant.   

9.   Polin   R,   Fox   W,   Abman   S,   editors.   Fetal   and   Neonatal   physiology.   

10.   Remington  JS,  Klein  JO,  editors.  Infectious  Disease  of  the  Fetus  and  Newborn              

Infant.   

11.   Snider  AR,  Serwer  GA,  Ritter  SB,  editors.  Echocardiography  in  Pediatric  Heart             

Disease.   

12.   Spitzer   A,   editor.   Intensive   care   of   the   fetus   &   neonate.   

13.   Taeusch   HW,   Ballard   RA,   Gleason   CA,   editors.   Avery   ‘   s   Disease   of   the   Newborn.   

14.   Volpe   JJ,   editor.   Neurology   of   the   Newborn.   
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ภาค ผนวก ที�   10   ทรัพยากร การ เรียน รู้ ใน และ นอก ภาค วชิา   

  

สถาบนั มี   ทรพัยากร การ เรยีน รู ้อื�นๆ   สาํหรบั   พป . ตอ่ย อด ของ สาขา วิ ชาฯ   ดงันี �     

ระดบั มหาวทิยาลัย   และ ระดบั คณะ   ฯ     

1. หอ้ง สมดุ   Siriraj   Medical   Library   ที� มี มาตรฐาน ระดบั สากล   สามารถ เขา้ ถงึ แหลง่ ขอ้มลู ทาง วิชาการ ที� ทนั 

สมยั   24   ชั�วโมง   และ   off-campus    http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/siriraj/index.php     

2. มี กอง เทคโนโลยี สารสนเทศ   มหาวิทยาลยั มหิดล   และ ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ ระดบั คณะ   ฯ   ให ้บรกิาร 

ระบบ สารสนเทศ ที� สะดวก   รวดเรว็   ปลอดภยั   ได ้รบั การ รบัรอง มาตรฐาน ระบบ บรหิาร จดัการ รกัษา ความ 

มั�นคง ปลอดภยั สารสนเทศ   ตาม มาตรา ฐาน   ISO   27001    https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/siit/   

3. งาน สื�อสาร โรง พยาบาล ศริริาช   ให ้บรกิาร ดา้น การ ตดิตอ่ สื�อสาร ระบบ โทรคมนาคม แก่ บคุลากร    ภาย ใน 

คณะฯ   ตลอด   24   ชั�วโมง และ เชื�อม ตอ่ กบั ภายนอก   ให ้บรกิาร ตดิ ตั�ง ระบบ เครื�อง เสยีง ที� มี ประสทิธิภาพ ใน การ 

จดั กิจกรรม ของ ภาค วิชา และ หนว่ย งาน   ให ้บรกิาร ตดิตาม แพทย ์และ บคุลากร ทางการ แพทย ์ผา่น ทาง วิทย ุ

สื�อสาร และ โทรศพัท ์มือ ถือ   :    https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/shsw/goal.asp     

4. สถาน เทคโนโลยี การ ศกึษา แพทยศาสตร ์  ให ้บรกิาร ดา้น การ ผลติ สื�อ การ ศกึษา ทางการ แพทย ์  ทกุ รูป แบบ   

https://www.si.mahidol.ac.th/metc/about.html   

5.   

6. มี สถาน สง่ เสรมิ การ วิจยั    https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/research/     และ   SICRES   :   Siriraj   

Institute   Of   Clinical   Research    https://sicres.org/    ให ้บรกิาร และ ให ้ความ ชว่ย เหลอื ใน ดา้น การ ทาํงาน 

วิจยั แก่ บคุลากร ใน ศริริาช   และ สนบัสนนุ ความ รว่ม มือ การ ทาํงาน วิจยั ระดบั ประเทศ และ นานาชาต ิ    

7. มี ศนูย ์ปฏิบตั ิการ ฝึก ทกัษะ ระบบ จาํลอง   Siriraj   Medical   Simulation   for   Education   and   

Training:SiMSETสาํหรบั ฝึก ทกัษะ หตัถการ ตา่ง   ๆ     https://www2.si.mahidol.ac.th/en/simset/   

8. ศนูย ์หอ้ง ปฏิบตั ิการ ศริริาช   Siriraj   Laboratory   Center   (SiLC)   คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล   ซึ�ง เป็น 

ศนูย ์ความ รว่ม มือ แบบ สห สาขา ของ หอ้ง ปฏิบตั ิการ ทางการ แพทย ์ภายใน คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล   

. ให ้บรกิาร ตรวจ วินิจฉยั ทาง หอ้ง ปฏิบตั ิการ ดว้ย คณุภาพ ตาม มาตรฐาน สากล   สาํหรบั ผูร้บั บรกิาร ครอบคลมุ 

ทั�ว ประเทศ   เพื�อ สง่ เสรมิ ศกัยภาพ   ใน ดา้น การ วิจยั และ การ รกัษา โรค   โดย ได ้รบั การ รบัรอง ความ สามารถ หอ้ง 
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ปฏิบตั ิการ ทดสอบ ดา้น สาธารณสขุ หรอื ดา้น คุม้ครอง ผู ้บรโิภค   (ISO/IEC   17025)   และ   การ รบัรอง ความ 

สามารถ หอ้ง ปฏิบตั ิการ ดา้น การ แพทย ์หรอื ชนัสตูร สาธารณสขุ   (ISO   

15189) https://www.si.mahidol.ac.th/th/SiLC/Index2.html   

9. ระบบ การ จดัการ เรยีน การ สอน ออนไลน ์  Siriraj   Learning   and   Education   Community    "SELECx"   

สนบัสนนุ งาน ทาง ดา้น การ ศกึษา   เป็น แหลง่ รวบรวม   เนื �อหา และ สื�อ ตา่งๆ สาํหรบั นกัศกึษา ทกุ หลกัสตูร   ได ้

เขา้ มา ศกึษา   ทบทวน   และ ยงั เป็น สว่น เพิ�ม เตมิ ทกัษะ ความ รู ้เฉพาะ ทาง และ ความ รู ้พื �น ฐาน สาํหรบั บคุลากร 

ภาย ใน คณะฯ    http://selecx.si.mahidol.ac.th/course/index.php?categoryid=154   

  

ภายใน ภาค วชิา   

1. หนว่ย เทคโนโลยี สารสนเทศ ระดบั ภาค วิชา   ฯ    ดแูล ระบบ   WIFI   ครอบคลมุ ทกุ จดุ ใน ภาค วิ ชาฯ   และ ชว่ย 

ดแูล โปรแกรม ตา่ง   ๆ    เชน่   โปรแกรม การ สั�ง ทาํ   total   parenteral   nutrition   (TPN)   และ การ ผสม ยา เคมี 

บาํบดั มี การ ประสาน งาน กบั ฝ่าย เภสชักรรม ของ โรง พยาบาล ใน การ จดั ทาํยา   small   dose   เพื�อ ใช ้ใน เดก็ 

ที� มี นํ�า หนกั ตวั นอ้ย และ ตอ้งการ ยา ใน ขนาด ที� ถกู ตอ้ง แมน่ยาํ และ เตม็ ประสทิธิภาพ รวม ถงึ การเต ร ียมยา   

high   alert   drugs   ที� ใช ้ใน หอ ผู ้ป่วย อภิบาล ตา่ง   ๆ    การเต ร ียม ยา ปฏิชีวนะ ใน หอ ผู ้ป่วย สาํหรบั ทารก แรก 

เกิด และ มี แผน จะ ขยาย ไป ทั�ว สาํหรบั ทกุ หอ ผู ้ป่วย ใน   

2. มี เวบ็ไซต ์ของ ภาค วิ ชาฯ   ซึ�ง มี ขอ้มลู สาํคญั ตา่ง   ๆ    สาํหรบั ผู ้เรยีน และ ผู ้เขา้ รบั การ ฝึก อบรม   เชน่   สื�อ การ 

สอน สาํหรบั นกัศกึษา แพทย ์  แพทย ์ประจาํ บา้น   และ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ขา่วสาร งาน วิชาการ   

งาน บรกิาร   เป็นตน้   รวม ทั�ง เป็น ชอ่ง ทาง สื�อสาร   และ ถ่ายทอด ขอ้มลู สู ่บคุลากร   นกัศกึษา   แพทย ์ประจาํ 

บา้น   แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   และ สื�อสาร สู ่บคุคล ภายนอก ทั�ง ศษิย ์เก่า และ บคุคล ทั�วไป   

https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/pediatrics/index.asp   

3. หอ้ง ปฏิบตั ิการ เฉพาะ โรค ของ ภาค วิ ชาฯ    นอก เหนือ จาก สว่น กลาง ของ คณะฯ   จาํนวน   4   หอ้ง ปฏิบตั ิการ   

ที� มี ศกัยภาพ ระดบั สงู ใน การ ทดสอบ โดย การ ใช ้ระบบ   Total   lab   Automation   และ ทกุ หอ้ง ปฏิบตั ิการ 

บรกิาร ได ้รบั การ รบัรอง ตาม มาตรฐาน สากร   ISO   15189   เพื�อ รองรบั งาน บรกิาร และ การ วิจยั   ซึ�ง ผา่น 

มาตรฐาน และ การ รบัรอง   ISO   15189   ไดแ้ก่   

- หอ้ง ปฏิบตั ิการ สาขา โรค ภมิู แพ ้และ อิมม ูโน วิทยา   
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- หอ้ง ปฏิบตั ิการ สาขา ตอ่ม ไร ้ทอ่ และ เม ตา บอ ลสิม   

- หอ้ง ปฏิบตั ิการ สาขา เวช พนัธ ุศาสตร ์   

- หอ้ง ปฏิบตั ิการ สาขา โลหิต วิทยา   

4. web   ของ อน ุสาขา   NeoSiri   ซึ�ง เป็น แหลง่ เรยีน รู ้ดว้ย ตนเอง ตลอด จน การ ประเมิน ตดิตาม ความ กา้วหนา้ 

ใน การ ฝึก อบรม ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด    https://sites.google.com/view/neosiri/home     

5. มี หอ้ง ปฏิบตั ิการ ตรวจ วิเคราะห ์คา่ แก๊ส ใน เลอืด   (blood   gas)   และ การ ตรวจ ทาง เคมี ที� สาํคญั อื�นๆ   ได ้

หลาก หลาย   ใน   NICU   โดย ใช ้ระบบ   Point-of-Care    i‑STAT   1    blood   analyser   ที� ใช ้ปรมิาณ เลอืด นอ้ย   

และ ให ้ผล รวดเรว็   
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ภาค ผนวก ที�   11   สวัสดกิาร การ รักษา   คณะ แพทยศาสตร ์ศริิราช พยาบาล สาํหรับ แพทย ์

ประจาํ บา้น   

1. แพทย ์ประจาํ บา้น ประเภท ตน้ สังกัด อสิระ   ( สถานภาพ เป็น ลูกจา้ง ชั�วคราว ของ คณะ )   

สามารถ ใช ้สทิธิ สวสัดกิาร คา่ รกัษา พยาบาล โดย ทาง โรง พยาบาล ศริริาช เป็น ผู ้ออก คา่ ใช ้จา่ย  ทั�ง ประเภท  

ผู ้ป่วย นอก หรอื รบั ไว ้เป็น ผู ้ป่วย ใน ที� หนว่ย ตรวจ โรค ประกนั สงัคม ชั�น� ( อยู ่ถดั จาก โรง อาหาร สวสัดกิาร )   

 ขั�น ตอน การ ใช้ บริการ   

1. ขอ ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ประเภท ตน้ สงักดั อิสระ ทาํ เวช ระเบียน ผู ้ป่วย โรง พยาบาล ศริริาช  ที� แผนก เวช  

ระเบียน     

2. สามารถ มา รบั การ ตรวจ รกัษา  โดย อาจารย ์แพทย ์ภาค วิชา เวชศาสตร ์ปอ้งกนั และ สงัคม  ตกึ ผู ้ป่วย นอก     

ชั�น  4  หอ้ง  434  เวลา  10.00-12.00  น .  หรอื สามารถ ไป ตรวจ ตาม แผนก ที� ตอ้งการ ปรกึษา เฉพาะ ทาง  (         

ตรวจ ได ้ทกุ แผนก ของ ตกึ ผู ้ป่วย นอก และ หนว่ย โรค อบุตัเิหต ุ)   

3. ให ้นาํ ใบสั�ง ยา พรอ้ม เวช ระเบียน ที� บนัทกึ ราย ละเอียด การ ตรวจ รกัษา  ใบ ขอ ตรวจ ตา่ง  ๆ   เชน่  ใบ ตรวจ       

ทาง หอ้ง ปฏิบตั ิการ  ใบ เอก็ซเรย ์  หรอื ใบ แจง้  หรอื ใบ แจง้ คา่ ตรวจ รกัษา  เชน่  คา่ ผา่ตดั เลก็  คา่ ทาํฟัน  มา        

ประทบั ตรา สวสัดกิาร โดย ผา่น ความ เหน็ ชอบ ของ ภาค วิชา เวชศาสตร ์ปอ้งกนั และ สงัคม  ที� ตกึ ผู ้ป่วย  นอก   

ชั�น  4  หอ้ง  434  คณุ ดจุ ปรารถนา  พิศาล สาร กิจ  พยาบาล หนว่ย บรกิาร สขุภาพ เจา้ หนา้ที� และ  อาชีว        

อนามยั   โทร .   7392     

4. รบั ยา สวสัดกิาร ไดที้� หอ้ง ยา ชั�น  1  ชอ่ง  12  ตกึ ผู ้ป่วย นอก  หรอื ฝาก เจา้ หนา้ที� หนว่ย บรกิาร สขุ ภาพฯ  รบั ยา       

ให ้และ มา เซน็ ชื�อ รบั ยา ใน วนั นั�น   ก่อน เวลา   16.00   น .   

นอก เวลา ราชการ   

สามารถ ใช ้ระบบ ดงั กลา่ว โดย แจง้ เจา้ หนา้ที� การ เงิน และ หวัหนา้ พยาบาล หอ้ง ตรวจ แพทย ์เวร ฉกุเฉิน   

หอ้ง ตรวจ โรค อบุตัเิหต ุ  ขอ ใช ้สทิธิ� สวสัดกิาร ของ คณะ   

 ระเบยีบ การ ใช้ สทิธิ สวัสดกิาร   

- การ ตรวจ รกัษา เทียบ เทา่ ขา้ราชการ และ สามารถ ได ้รบั ภมิูคุม้กนั ตาม ระเบียบ กระทรวง การ คลงั   

- การ บรกิาร ไม ่ครอบคลมุ คา่ ยา เกี�ยว กบั การ เสรมิ สวย หรอื การ รกัษา ภาวะ มี บตุร ยาก  หรอื การ รกัษา ที�  

อยู ่ใน ระหวา่ง การ คน้ควา้ ทดลอง   
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- การ บรกิาร ทาง ทนัต กรรม  บรกิาร ตาม ระเบียบ ของ ขา้ราชการ  สามารถ ถอน ฟัน  อดุ ฟัน  ขดู หินปนู  ไม ่     

ครอบคลมุ การ ครอบ ฟัน   จดั ฟัน   รกัษา รากฟัน   

2. แพทย ์ประจาํ บา้น ที� ม ีตน้ สังกัด   

ตอ้ง ใช ้ตน้ สงักดั ของ ตนเอง   ตาม ระเบียบ กรม บญัชี กลาง   หรอื สมคัร ระบบ จา่ย ตรง ของ คณะ   

การ รับ บริการ ตรวจ  โปรด ทาํ เวช ระเบียน และ สามารถ ไป ตรวจ ตาม แผนก ที� ตอ้งการ ปรกึษา เฉพาะ ทาง และ  

ซื �อ ยา เอง โดย นาํ ใบ เสรจ็ ไป เบกิ ตน้ สงักดั ของ ตนเอง   ( ใบ เสรจ็ สามารถ เบกิ ได ้ภายใน   1   ปี   นบั จาก วนั ที� ตรวจ )   
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ภาค ผนวก ที�   12   สวัสดกิาร และ สิ�ง อาํนวย ความ สะดวก อื�นๆ     

  

1. คา่ ตอบแทน เป็น คา่ เวร เหมา จา่ย ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ทกุ คน   จาํนวน   5,000   บาท    ประกาศ เรื�อง คา่ 

ตอบแทน การ อยู ่เวร     

2. บรกิาร การ ตรวจ สขุภาพ   เจาะ เลอืด   และ ให ้  vaccine   ไข ้หวดั ใหญ่ ประจาํ ปี   

3. มี การ ประเมิน ภมิูคุม้กนั โรค ตดิตอ่   ไดแ้ก่   สกุใส   หดั   ใน แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ที� สาํเรจ็ แพทย ศาสตร 

บณัฑิต จาก สถาบนั อื�น   รวม ทั�ง นกัศกึษา แพทย ์  และ แพทย ์ประจาํ บา้น ตา่ง สถาบนั ที� เขา้ มา สงัเกตการณ ์  

เพื�อ ปอ้งกนั การ แพร ่เชื �อ ให ้กบั ผู ้ป่วย และ ทีม ดแูล ผู ้ป่วย   

https://www.si.mahidol.ac.th/education/postgraduate/p_8.asp     

4. มี ระบบ   protocol   อบุตัเิหต ุทางการ แพทย ์  ที� รวดเรว็   สาํหรบั ดแูล และ ดาํเนิน การ ตาม ระเบียบ ปฏิบตั ิของ 

คณะฯ   เมื�อ เกิด การ บาด เจ็บ จาก การ ปฏิบตั ิงาน   เชน่   เข็ม ตาํ    แนวทาง ปฏิบตั ิใน การ เกิด อบุตัเิหต ุระหวา่ง 

การ ปฏิบตั ิงาน   

5. มี คณะ กรรมการ การ ศกึษา หลงั ปรญิญา ดแูล การ ฝึก อบรม แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ใน ภาพ รวม และ 

ประสาน งาน กบั คณะ กรรมการ บรหิาร หลกัสตูร ของ สาขา วิชา   ฯ   ซึ�ง มี หวัหนา้ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ทั�ง 

สอง ชั�น ปี เป็น ตวัแทน ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ทั�งหมด ของ ภาค วิชา กมุาร   ฯ   เขา้ รว่ม ประชมุ เป็น ระยะ   

ๆ   เพื�อ รว่ม กนั บรหิาร จดัการ และ แกไ้ข ปัญหา   

6. เปิด โอกาส ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ประเมิน ความ สขุ ระหวา่ง การ ปฏิบตั ิงาน ของ ตนเอง   และ บนัทกึ ใน   

portfolio   

นอกจาก นั�น ยงั จดั ให ้มี สิ�ง อาํนวย ความ สะดวก   และ ความ ปลอดภยั ใน การ ทาํงาน ดงันี �   

7. มี หอ้ง ทาํงาน แพทย ์ที� หอ ผู ้ป่วย ทารก แรก เกิด แตล่ะ หอ   โดย ใน หอ้ง มี โต๊ะ และ เกา้อี � สาํหรบั นั�ง ทาํงาน   

computers   สาํหรบั คน้ควา้ หาความ รู ้  ตู ้หนงัสอื   และ   locker   สาํหรบั เก็บ สมัภาระ   

8. หอ้ง พกั เสรมิ ที� ภาค วิชา จดั ให ้บรเิวณ ชั�น   12   ตกึ เจา้ ฟา้ มหา จกัร ี  ฯ     

9. หอ้ง นอน แพทย ์เวร ใน หอ ผู ้ป่วย   หอ้ง นอน   และ หอ้ง อาบ นํ�า สาํหรบั แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   ที� อยู ่เวร   

ขณะ อยู ่เวร นอก เวลา ราชการ   
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10. มี ระบบ รกัษา ความ ปลอดภยั ใน การ เขา้ หอ ผู ้ป่วย   และ หอ้ง พกั   ( ตดิ   access   ที� ประต ูทาง เขา้   โดย ใช ้  scan   

บตัร ประจาํ ตวั )   

11. คณะ   ฯ   จดั  หอพกั ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ทกุ คน ภายใน โรง พยาบาล     

12. สทิธิ การ รกัษา พยาบาล   

13. call   center   สาํหรบั พนกังาน ของ โรง พยาบาล     

14. Siriraj   Fitness    Center    ใน อตัรา ยอ่มเยา     

15. สวน สาธารณะ อทุยาน สถาน พิมขุ   สนาม   tennis     สามารถ ใชไ้ด ้ไม ่จาํกดั     

16. สระ วา่ย นํ�า ของ คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล  โดย สมคัร เป็น สมาชิก   ( อยู ่ระหวา่ง ปรบัปรุง ซอ่มแซม )     
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ภาค ผนวก ที�   13   ขั�น ตอน การ รายงาน เหตุการณ ์   

ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ขณะ ฝึก อบรม   

  

1. ผู ้พบ เหตกุารณ ์  รอ้ง เรยีน   มายงั   อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย / หวัหนา้ สาขา   โดยตรง     

2. อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย / หวัหนา้ สาขา   เรยีก แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ใน ความ ดแูล มา พดู คยุ ซกั ถาม ขอ้ 

เทจ็ จรงิ   และ ให ้ขอ้มลู ปอ้น กลบั   ตกั เตือน ตาม ความ เหมาะ สม   และ บนัทกึ เป็น หลกั ฐาน ใน แบบ ฟอรม์ 

รายงาน อบุตั ิการณ ์ของ ภาค วิชา   ซึ�ง จะ มี การ รวบรวม ใน   portfolio   ระดบั สาขา   หรอื ระดบั ภาค   แลว้ แต ่

กรณี   

3. อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย   รายงาน ให ้ประธาน หลกัสตูร   ( หวัหนา้ สาขา วิชา )   รบั ทราบ   รวม ทั�ง รายงาน ใน ที� 

ประชมุ สาขา วิชา   ฯ   ดว้ย   และ รว่ม กนั หา หนทาง พฒันา และ แกไ้ข     

4. อาจารย ์ที� ปรกึษา ตดิตาม พฤตกิรรม ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   เป็น ระยะ   ๆ    และ ให ้คาํ แนะ นาํ   

ขอ้มลู ปอ้น กลบั ทกุ   3-6   เดือน ตาม ความ เหมาะ สม   

5. หาก ยงั มี ปัญหา ที� แกไ้ข ไม ่ได ้หรอื ปัญหา รุนแรง   อาจารย ์ที� ปรกึษา   จะแจง้ ให ้ประธาน หลกัสตูร   และ   คณะ 

กรรมการ บรหิาร การ ศกึษา หลงั ปรญิญา   ตาม ลาํดบั ขั�น ตอ่ ไป  
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ภาค ผนวก ที�   14    ระเบยีบ ปฏบิตั ิคณะ แพทยศาสตร ์ศริิราช พยาบาล ว่า ดว้ย เครื�อง แบบ 

แพทย ์ประจาํ บา้น และ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ของ คณะ แพทยศาสตร ์ศริิราช พยาบาล   

มหาวทิยาลัย มหดิล   พ . ศ .   2558   

เพื�อ ใหก้าร แตง่ กาย ของ ผู ้เขา้ ฝึก อบรม หลกัสตูร แพทย ์ประจาํ บา้น ,   แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด และ   

แพทย ์เฟล โลว ์สาขา วิชา ตา่ง  ๆ   ของ คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล  ใน ขณะ ขึ �น ปฏิบตั ิงาน เป็น ไป อยา่ง มี      

ระเบียบ เรยีบรอ้ย และ ถือ ปฏิบตั ิไป ใน ทิศทาง เดียวกนั   

อาศยั อาํนาจ ตาม มต ิคณะ กรรมการ ประจาํ คณะ  ใน คราว ประชมุ  ครั�ง ที�  14/2558  เมื�อ วนั ที�  18  เดือน       

สงิหาคม  พ . ศ .  2558  และ ตาม ความ ใน มาตรา  37  แหง่ พระ ราช บญัญตั ิมหาวิทยาลยั มหิดล  พ . ศ .  2550  คณะ         

แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล  จงึ วาง ระเบียบ ปฏิบตั ิ  วา่ ดว้ย เครื�อง แบบ แพทย ์ประจาํ บา้น ,  แพทย ์ประจาํ  บา้น     

ตอ่ย อด และ แพทย ์เฟล โลว ์ของ คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล ไว ้  ดงันี �   

ขอ้� .  ระเบียบ นี �  เรยีก วา่  “ ระเบียบ ปฏิบตั ิคณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล  วา่ ดว้ย เครื�อง แบบ แพทย ์ประจาํ       

บา้น ,   แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด และ แพทย ์เฟล โลว ์ของ คณะ   พ . ศ .   2558”     

ขอ้   2.    ระเบียบ นี � ให ้ใช ้ตั�งแต ่วนั ถดั จาก ประกาศ   เป็นตน้ ไป   

ขอ้   3.  บรรดา ขอ้ บงัคบั  คาํ สั�ง  ประกาศ  หรอื ระเบียบ อื�น ใด ใน สว่น ที� กาํหนด ไว ้แลว้ ใน ระเบียบ นี � หรอื ซึ�ง ขดั แยง้ กบั       

ระเบียบ นี � ให ้ใช ้ระเบียบ นี � แทน   

ขอ้   4.   ใน ระเบียบ นี �   

“ คณะ ”   หมาย ถงึ   คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล   มหาวิทยาลยั มหิดล   

“ แพทย ์ประจาํ บา้น ”  หมาย ถงึ  ผู ้เขา้ ฝึก อบรม หลกัสตูร แพทย ์ประจาํ บา้น ของ ภาค วิชา ตา่ง  ๆ   ของ คณะ ซึ�ง     

รบัรอง โดย แพทยสภา   

“ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ”  หมาย ถงึ  ผู ้เขา้ ฝึก อบรม หลกัสตูร ตอ่ย อด จาก หลกัสตูร แพทย ์ประจาํ บา้น     

รบัรอง โดย แพทยสภา   

“ แพทย ์เฟล โลว ์”   หมาย ถงึ   ผู ้เขา้ ฝึก อบรม หลกัสตูร แพทย ์เฟล โลว ์สาขา วิชา ตา่ง   ๆ    ของ คณะ   

 “ เครื�อง แบบ แพทย ์ประจาํ บา้น ,  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด และ แพทย ์เฟล โลว ์”  หมาย ถงึ  เครื�อง แตง่ กาย       

ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ,  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด และ แพทย ์เฟล โลว ์  ซึ�ง ฝึก อบรม และ ปฏิบตั ิงาน  ที� หอ ผู ้ป่วย      

ของ คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล   ทั�ง ใน เวลา และ นอก เวลา ราชการ     
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ขอ้   5.  เครื�อง แบบ แพทย ์ประจาํ บา้น ชาย ประกอบ ดว้ย เสื �อ เครื�อง แบบ ส ีขาว แขน สั�น พรอ้ม ปา้ย ชื�อ ที� โรง พยาบาล  

ศริริาช จดัหา ให ้  กางเกง ขา ยาว แบบ สภุาพ สดีาํ ,  นํ�าเงิน เขม้ ,  เทา เขม้ ,  นํ�าตาล เขม้  หรอื ส ีสภุาพ สวม ถงุเทา้ สดีาํ ,        

นํ�าเงิน เขม้ ,   เทา เขม้ ,   นํ�าตาล หรอื ส ีสภุาพ   และ รองเทา้ หุม้ สน้ สดีาํ ,   เทา เขม้ หรอื นํ�าตาล เขม้   

ซึ�ง มี ลกัษณะ ของ เสื �อ เครื�อง แบบ โดย ละเอียด   ดงันี �   

เสื �อ ส ีขาว คอกลม พบั ขอบ เขา้ ดา้น ใน กวา้ง  1  นิ �ว ,  แขน สั�น จาก ขอ้ศอก  1.5  นิ �ว  มี ขอบ แขน หนา  1  นิ �ว           

ดา้น หนา้ ผา่ ยาว ตลอด จาก ดา้น ขวา ของ คอ เสื �อ โดย มี สาบ เสื �อ กวา้ง  3  ซม . ตดิ กระดมุ ส ีขาว  5  เมด็  เสน้ ผา่ ศนูย ์       

กลาง ประมาณ   2   ซม .   อก ซา้ย มี กระเป๋า ขนาด   5   x   5   นิ �ว   ขลบิ ดว้ย ผา้ ส ีเขียว ที� ขอบ บน ของ ปาก   

กระเป๋า กวา้ง  1  ซม .  เหนือ กระเป๋า ประมาณ  1.5  ซม .  ตดิ ตรา ศริริาช ตวั  “ ศ ”  รูป ไข ่ส ีเขียว  ดา้น หลงั มี แถบ ผา้  ขวาง           

บรเิวณ เอว   กวา้ง   2   นิ �ว    จบั จีบ ดา้น หลงั   ทั�ง บน และ ลา่ง ของ แถบ   

ขอ้  6.  เครื�อง แบบ แพทย ์ประจาํ บา้น หญิง  ประกอบ ดว้ย  เสื �อ เครื�อง แบบ ส ีขาว แขน สั�น พรอ้ม ปา้ย ชื�อ ที� โรง     

พยาบาล  ศริริาช จดัหา ให ้,  กระโปรง แบบ สภุาพ  สนี ํ�าเงิน เขม้ ,  เทา เขม้ ,  ดาํ  หรอื ส ีสภุาพ  รองเทา้ ใช ้ชนิด หุม้ สน้          

หรอื รองเทา้ รดั ขอ้ เทา้ ที� สภุาพ  ส ีขาว ,  เทา เขม้ ,  นํ�าเงิน เขม้ ,  นํ�าตาล เขม้  หรอื ส ีสภุาพ ซึ�ง มี ลกัษณะ ของ เสื �อ  เครื�อง       

แบบ โดย ละเอียด   ดงันี �   

เสื �อ ส ีขาว คอกลม พบั ขอบ เขา้ ดา้น ใน กวา้ง  1  นิ �ว ,  แขน สั�น จาก ขอ้ศอก  1.5  นิ �ว  มี ขอบ แขน หนา  1  นิ �ว  ดา้น          

หนา้ ผา่ ยาว ตลอด จาก ดา้น ขวา ของ คอ เสื �อ โดย มี สาบ เสื �อ กวา้ง  3  ซม .  ตดิ กระดมุ ส ีขาว  5  เมด็  เสน้ ผา่ ศนูย ์ กลาง        

ประมาณ  2  ซม .  ดา้น ลา่ง ขวา ตดิ กระเป๋า ขนาด  5  x  5  นิ �ว  ขลบิ ดว้ย ผา้ ส ีเขียว ที� ขอบ บน ของ ปาก  กระเป๋า กวา้ง  1             

ซม .   บน กระเป๋า ตดิ ตรา ศริริาช ตวั   “ ศ ”   รูป ไข ่ส ีเขียว   

ดา้น หลงั มี แถบ ผา้ ขวาง บรเิวณ เอว  กวา้ง  2  นิ �ว  จบั จีบ ดา้น หลงั  ทั�ง บน และ ลา่ง ของ แถบ คาด  ทั�ง ซา้ย และ       

ขวา ขา้ง ละ   2   จีบ   

ขอ้  7.  เครื�อง แบบ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด และ แพทย ์เฟล โลว ์ชาย  ประกอบ ดว้ย เสื �อ กา วน ์พรอ้ม ปา้ย ชื�อ ที�  โรง     

พยาบาล จดัหา ให ้  เสื �อ เชิ �ต ส ีสภุาพ  กางเกง ขา ยาว แบบ สภุาพ สดีาํ ,  นํ�าเงิน เขม้ ,  เทา เขม้ ,  หรอื นํ�าตาล เขม้  สวม       

ถงุเทา้ สดีาํ ,   นํ�าเงิน เขม้ ,   เทา เขม้   นํ�าตาล หรอื ส ีสภุาพ และ รองเทา้ หุม้ สน้ สดีาํ ,   เทา เขม้ หรอื นํ�าตาล เขม้   

ซึ�ง มี ลกัษณะ ของ เสื �อ กา วน ์โดย ละเอียด ดงันี �   
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เสื �อ กา วน ์แขน สั�น ส ีขาว มี ขอบ แขน หนา  1  นิ �ว  ตวั ยาว คลมุ สะโพก  ปก ฮาวาย  ตดิ กระดมุ ส ีขาว  4  เมด็  เสน้         

ผา่ ศนูยก์ลาง ประมาณ  2  ซม .  ที� อก ขา้ง ซา้ย มี กระเป๋า  1  ใบ  บน กระเป๋า ตดิ ตรา ศริริาช  “ ศ ”  รูป ไข ่เขียว  กระเป๋า          

บรเิวณ ดา้น หนา้ ระดบั สะโพก ซา้ย และ ขวา อีก ขา้ง ละ   1   ใบ   ตดิ ปา้ย ชื�อ ที� โรง พยาบาล ศริริาช จดัหา ให ้   

ดา้น หลงั มี แถบ ผา้ ขวาง บรเิวณ เอว  กวา้ง  2  นิ �ว  จบั จีบ ดา้น หลงั  ทั�ง บน และ ลา่ง ของ แถบ คาด  ทั�ง ซา้ย และ         

จบั จีบ ดา้น หลงั ทั�ง บน และ ลา่ง ของ แถบ คาด   

ขอ้   8.  เครื�อง แบบ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด และ แพทย ์เฟล โลว ์หญิง  ประกอบ ดว้ย เสื �อ กา วน ์พรอ้ม ปา้ย ชื�อ ที� โรง   

พยาบาล  ศริริาช จดัหา ให ้,  เสื �อ  กระโปรง  และ รองเทา้  ใช ้แบบ และ  ส ีสภุาพ  ซึ�ง มี ลกัษณะ ของ เสื �อ กา วน ์แบบ        

เดียว กบั ขอ้   7   

ขอ้   9.  ให ้แพทย ์ประจาํ บา้น ,  แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด และ แพทย ์เฟล โลว ์  ทั�ง ชาย และ หญิง สวม เครื�อง แบบ    

ตาม  ที� กาํหนด ไว ้ตาม ขอ้  5,  6,  7  และ  8  ใน เวลา ที� ขึ �น ปฏิบตั ิงาน บน หอ ผู ้ป่วย ทั�ง ใน และ นอก เวลา ราชการ  ใน         

กรณี  ปฏิบตั ิงาน นอก เวลา ราชการ แบบ ไม ่เตม็ เวลา ให ้แตง่ กาย สภุาพ พรอ้ม ตดิ ปา้ย ชื�อ  และ ใช ้เครื�อง ประดบั แต ่  

พอ งาม และ สภุาพ   

ขอ้  10.  ใน กรณี ที� มี การ ฝ่าฝืน  ผู ้มีหนา้ ที� รบั ผิด ชอบ จะ รายงาน ตอ่ หวัหนา้ ภาค วิชา ที� สงักดั เพื�อ พิจารณา ตกั เตือน      

หาก มี การ ฝ่าฝืน ซํ�า อีก  จะ ถือวา่ เป็นการ ปฏิบตั ิฝ่าฝืน ระเบียบ ของ คณะ  อยา่ง รา้ย แรง อาจ มี โทษ ถงึ ให ้ยตุ ิ การ ฝึก    

อบรม   

จงึ ประกาศ ให ้ทราบ โดย ทั�ว กนั   

   ประกาศ   ณ   วนั ที�   1   กนัยายน   2558   

  

     ( ศาสตราจารย ์นาย แพทย ์ประสทิธิ�   วฒันา ภา )   

       คณบดี   คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล   

  

  

งานการ ศกึษา ตอ่ เนื�อง   

โทร .   6430   -   1     
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ภาค ผนวก ที�   15   ข้อ พจิารณา เรื�อง จริยธรรม ของ นักศกึษา มหาวทิยาลัย มหดิล   

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา ทารก แรก เกิด ตอ้ง ปฏิบตั ิตาม ขอ้ กาํหนด ดา้น จรยิธรรม ของ มหาวิทยาลยั 

มหิดล  (  ขอ้ บงัคบั มหาวิทยาลยั มหิดล และ การ ดาํเนิน การ ทาง จรยิา บรรณ  ฉบบั ที�  2  ปี  พ . ศ .  2554  และ  3  ปี  พ . ศ .             

2557)   

  

ภาค ผนวก ที�   16   ระเบยีบ ปฏบิตั ิคณะ แพทยศาสตร ์ศริิราช พยาบาล ว่า ดว้ย วนัิย และ 

บท กาํหนด โทษ ทาง วนัิย แก่ แพทย ์ผู้รับ การ ฝึก อบรม   

คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล มี บท กาํหนด ดา้น วินยั และ โทษ สาํหรบั แพทย ์   ตาม ระเบียบ ปฏิบตั ิ 

คณะ แพทยศาสตร ์ศริริาช พยาบาล วา่ ดว้ย วินยั และ บท กาํหนด โทษ ทาง วินยั แก่ แพทย ์ผู ้เขา้ รบั การ อบรม  ปี  พ . ศ .     

2551     

  
 ภาค ผนวก ที�   17   หลัก เกณฑ ์การ ลา ของ แพทย ์ผู้รับ การ ฝึก อบรม   

เพื�อ ใหก้าร ลา ของ แพทย ์ผูร้บั การ ฝึก อบรม  คณะ แพทยศ์าสตร ์ศริริาช พยาบาล  เป็น ไป อยา่ง มี ระเบียบ     

จงึ มี กาํหนด เกณฑ ์การ ลา ของ แพทย ์ผูร้บั การ ฝึก อบรม ตาม   ประ กาศ คณะฯ หลกั เกณฑ ์การ ลา ของ แพทย ์ผูร้บั    

การ ฝึก อบรม   พ . ศ .����   
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ภาค ผนวก ที�   18   “SIRIRAJ”   culture   dictionary   

  

Seniority   รัก กัน ดุจ พี� น้อง   

� . ความ เป็น พี� เป็น นอ้ง   (Brotherhood)   

� . กลัยาณมิตร   (Good   Friend)   

� . สอน   แนะนาํ   และ ให ้กาํลงั ใจ   (Coaching   &   Feedback)   

� . รว่ม แรง   รว่มใจ   (Unity,   Spirit,   Teamwork)   

� . เรยีน รู ้รว่ม กนั ทั�ง ใน ระดบั องคก์ร และ ราย บคุคล   (Learning)   

� . แบง่ ปัน เสรมิ พลงั   (Sharing   &   Empowerment)   

Integrity   ซื�อสัตย ์  ถกู ตอ้ง   เชื�อ ถอื ได ้   

� . ซื�อสตัย ์  (Honesty)   

� . ถกู ตอ้ง   แมน่ยาํ   (Accuracy)   

� . เชื�อ ถือ ได ้  (Trustworthy)   

� . โปรง่ใส   มี คณุธรรม   (Ethics   &   Morale)   

� . มี วินยั   (Self-disciplined)  

� . ใช ้ขอ้มลู จรงิ ใน การ ทาํงาน   (Management   by   fact)   

Responsibility     รับ ผิด ชอบ   ม ีประสทิธิภาพ   ตรง ตอ่ เวลา   

� . มุง่ มั�น ทุม่เท   (Dedication)   

� . มั�นคง ตอ่ พนัธ สญัญา   (Commitment)   

� . รบั ผิด และ รบั ชอบ   (Accountability)   

� . ตรง ตอ่ เวลา   การ บรหิาร เวลา   (Timeliness   &   Time   Management)   

� . มุง่ เนน้ ผลลพัธ ์  และ สรา้ง คณุคา่   (Result-focused   &   Value-added)   

� . มี ประสทิธิผล และ ประสทิธิภาพ   (Efficacy   &   Efficiency)   

Innovation     คดิ สร้างสรรค ์   

� . เปิด กวา้ง   รบั ฟัง   (Open-minded)   

� . ใฝ่ รู ้  ใฝ่ ศกึษา   (Eager   to   Learn)   

� . พฒันา ตอ่ เนื�อง   (CQI)   
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� . คดิ สรา้งสรรค ์  (Creativity)   

� . กลา้ ที� จะ คดิ   ทาํ   และ เปลี�ยนแปลง   (Courage)   

� . รเิริ�ม   ทดลอง ทาํงาน ที� ยาก และ ทา้ทาย   (Challenge)   

Respect   ให ้เกยีรต ิ  เอาใจ เขา มา ใส่ใจ เรา   

� . ให ้เกียรต ิกนั   (Honoring   Others)   

� . เอาใจ เขา มา ใสใ่จ เรา   (Empathy)   

� . เหน็ คณุคา่ ของ คน ทกุ ระดบั   (Value   on   People)   

� . เปิด เผย   จรงิใจ   (Sincerity)   

� . มี กาลเทศะ   (Tactfulness)   

� . สรา้ง พลงั จาก ความ แตก ตา่ง   (Synergy)   

Altruism     คาํนึง ถงึ ประโยชน ์ของ ผู้ อื�น และ ส่วน รวม เป็น ที� ตั�ง   

� . เสยี สละ   ไม ่เหน็ แก่ ตวั   (Sacrifice   Oneself   &   Unselfish)   

� . มี ความ สขุ จาก การ เป็น ผู ้ให ้  (Generous   Giver)   

� . ใสใ่จ บรกิาร ดว้ย ใจ จรงิ   (Service-mined)   

� . ผูร้บั บรกิาร เป็น ศนูยก์ลาง   (Customer-focused)   

� . รบั ผิด ชอบ ตอ่ สงัคม   (Social   Responsibility)   

� . รูจ้กั พอ เพียง   (Self   Sufficiency)   

Journey   to   excellence   and   sustainability     มุ่ง มั�น พฒันา สู่ ความ เป็น เลศิ อย่าง ยั�งยนื   

� . นาํ อยา่ง มี วิสยั ทศัน ์  (Visionary   Leadership)   

� . มุง่ สู ่ความ เป็น เลศิ   (Being   the   Best)   

� . ยืดหยุน่   คลอ่ง ตวั   (Flexibility   &   Agility)   

� . มุง่ เนน้ อนาคต ที� ยั�งยืน   (Future   &   Sustainability-focused)   

� . พฒันา อยา่ง เป็น ระบบ   (System   Perspective)   

     � . พากเพียร สรา้ง คณุคา่ อยา่ง ตอ่ เนื�อง   (Perseverance   to   Increase   Value)     
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ภาค ผนวก ที�   19   หน้าที� ของ อาจารย ์ใน สาขา วชิา ทารก แรก เกดิ   

  

1. หน้าที� ใน ฐานะ คณะ กรรมการ บริหาร หลักสูตร   
คณาจารย ์  บคุลากร   และ ตวัแทน แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ฯ   มีหนา้ ที� ความ รบั ผิด ชอบ ใน ฐานะ กรรมการ 

หลกัสตูร ดงั ตอ่ ไป นี �   
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หนา้ที� ความ รบั ผิด ชอบ   

                  

การเต รี ยม ความ พร้อม   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    จดั ทาํ แผน พฒันา คณุภาพ การ ศกึษา   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    การ ดาํเนิน การ จดั ทาํ สาระ หลกัสตูร   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ▪   ▪   

    จดั ทาํ ขอ้มลู สารสนเทศ ของ สถาน ศกึษา   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ▪   ▪   ▪   

    

จดั ทาํ คูมื่อ การ ปฏิบตั ิงาน แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย 

อด   
▪   ▪   ▪   ✔   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   

    เผย แพร ่ประชาสมัพนัธ ์หลกัสตูร   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ▪   ✔   ▪   

การ รับ สมัคร แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    กาํกบั ดแูล การ รบั สมคัร แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    

เตรยีม งาน ใน การ รบั สมคัร และ การ คดั เลอืก แพทย ์

ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   
▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ▪   

ดาํเนิน การ คัด เลอืก แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ▪   
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การ บริหาร การ จดั กจิกรรม การ เรียน รู้   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    ปฐมนิเทศ   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ▪   ▪   ▪   

    

กาํกบั การ จดั ตาราง หมนุเวียน ปฏิบตั ิงาน / จดั 

ตาราง กิจกรรม วิชาการ   
▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ✔   ▪   ▪   

    ดาํเนิน การ สอน ฝึก อบรม การ ทาํ หตัถการ   ▪   ▪   ▪   ✔   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   

    ดแูล ดา้น การ ทาํ วิจยั     ▪   ✔   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    

กาํกบั   ตดิตาม การ ประเมิน ผล การ ทาํงาน ของ 

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   
✔   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    

ดแูล เกี�ยว กบั กิจกรรม สว่น กลาง ของ โรง พยาบาล 

และ สาขา กมุาร เวชศาสตร ์    
▪   ▪   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    

ประสาน งาน กบั หนว่ย งาน ภายนอก เรื�อง วิชา เลอืก   

การ ปฏิบตั ิงาน นอก สถาน ที�     
✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ✔   ▪   

    

ประสาน งาน กบั กรรมการ หลงั ปรญิญา คณะฯ   

ภาค วิชา   และ ราช วิทยาลยั ก ุมาร แพทยฯ์   
▪   ▪   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    ดแูล เรื�อง ทรพัยากร ทางการ ศกึษา    ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

ดแูล ดา้น สวัสดกิาร   และ การ พฒันา ตนเอง อย่าง 

ตอ่ เนื�อง   
▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    กาํกบั ดแูล การ ปฏิบตั ิงาน   –   การ ลา   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   

    การ เขา้ รว่ม กิจกรรม วิชาการ ภายนอก สถาบนั   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    ที�พกั อาศยั   สิ�ง แวดลอ้ม ใน การ ทาํงาน   ▪   ▪   ▪   ✔   ✔   ✔   ✔   ▪   ▪   

นิเทศ   กาํกับ   ตดิตาม ผล ประเมนิ ผล   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    บรหิาร จดัการ หลกัสตูร ให ้ไป ดว้ย ความ เรยีบรอ้ย     ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    พฒันา และ การ ประเมิน อาจารย ์ผู ้ใหก้าร ฝึก อบรม     ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    

ตดิตาม เรื�อง แฟม้ สะสม งาน และ การ ให ้ขอ้มลู ปอ้น 

กลบั     
▪   ▪   ✔   ✔   ✔   ✔   ▪   ▪   ▪   

    กาํกบั ดแูล เรื�อง การ ทาํ กิจกรรม วิชาการ   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ▪   ▪   ▪   
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2. หน้าที� ใน ฐานะ อาจารย ์ประจาํ หอ ผู้ ป่วย   

- รว่ม รา วน ์วอรด์  สอน ขา้ง เตียง ทกุ วนั ใน ชว่ง เชา้  รบั ปรกึษา ปัญหา ผู ้ป่วย  กาํกบั ดแูล การ ฝึก การ ดแูล ผู ้   

ป่วย   และ การ บนัทกึ ขอ้มลู ผู ้ป่วย ใน เวช ระเบียน ตลอด วนั   
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ตดิตาม และ ประสาน งาน ขอ้มลู การ ประเมิน ผล การ 

ปฏิบตั ิงาน   
▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ▪   ✔   ▪   ▪   

    

ให ้ขอ้มลู ปอ้น กลบั เกี�ยว กบั ผล การ ปฏิบตั ิงาน เป็น 

ระยะ   
✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ▪   ▪   ▪   

    อาจารย ์ที� ปรกึษา ชั�น ปี     ▪   ▪   ✔   ✔   ✔   ✔   ▪   ▪   ▪   

    ดาํเนิน การ จดั สอบ ความ รู ้เพื�อ การ เลื�อน ชั�น   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    MCQ   ▪   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    OSCE   ▪   ▪   ✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    การ ประเมิน   portfolio   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ✔   ▪   ▪   ▪   

    

จดั เตรยีม ใบ ประเมิน กิจกรรม วิชาการ   ใบ ประเมิน   

360   ตาม ตาราง การ ปฏิบตั ิงาน     
▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ▪   

การ ปรับปรุง พฒันา หลักสูตร   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    

ตดิตาม และ กาํกบั เรื�อง การ ประเมิน ผล หลกัสตูร 

และ การ ประเมิน ผลลพัธ ์บณัฑิต     
✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    

ประสาน งานการ ประเมิน หลกัสตูร และ ผลลพัธ ์ของ 

ผูร้บั การ ฝึก อบรม ภาย หลงั จบ การ ศกึษา     
✔   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    ทบทวน และ พฒันา หลกัสตูร     ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ▪   ▪   

สนับสนุน การ บริการ   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   

    จดัการ ขอ้มลู   และ สถิต ิ  ผู ้ป่วย   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ▪   

    

รบั ผิด ชอบ งาน บรกิาร   งาน ของ หนว่ย ทารก แรก เกิด 

ที� ได ้รบั มอบ หมาย     
▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ✔   ✔   
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- ควบคมุ กาํกบั ดแูล แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  ใน การ ทาํ หตัถการ อยา่ง ใกล ้ชิด  จนกวา่ จะ มั�นใจ วา่    

สามารถ ทาํได ้ดว้ย ตนเอง   โดย มี ระบบ การ ประเมิน   EPA   ใน ดา้น หตัถการ ตา่ง   ๆ    ดว้ย   

- รบั ปรกึษา ปัญหา ใน ดา้น การ บรหิาร จดัการ เตียง  การ รบั - ยา้ย ผู ้ป่วย  การ เกิด อบุตั ิการณ ์  ทรพัยากร ของ    

หนว่ย   หรอื ปัญหา ที� เกิด ขึ �น ใน ขณะ นั�น   

- รบั ผิด ชอบ เป็น ที� ปรกึษา  ขณะ อยู ่เวร นอก เวลา ราชการ  ให ้คาํ แนะนาํ ใน การ ดแูล ผู ้ป่วย ตลอด  24  ชั�วโมง       

ทั�ง ทาง โทรศพัท ์ซึ�ง จะ มี อยู ่ใน หอ ผู ้ป่วย  และ หาก มี ความ จาํเป็น  พรอ้ม เขา้ มา ใน โรง พยาบาล เพื�อ ให ้ความ   

ชว่ย เหลอื ตลอด เวลา   

- อาจารย ์ประจาํ หอ ผู ้ป่วย ประเมิน ผล การ ปฏิบตั ิงาน ใน แบบ ประเมิน การ ปฏิบตั ิงาน  360  องศา  หลงั จาก    

สิ �น สดุ การ ปฏิบตั ิงาน   ผา่น ระบบ ของ ภาค วิชา   

3. หน้าที� ขณะ ออก ตรวจ คลนิิก ตดิตาม ทารก กลุ่ม เสี�ยง   

- ออก ตรวจ รกัษา ผู ้ป่วย และ รบั ปรกึษา ปัญหา จาก แพทย ์ประจาํ บา้น ก ุมารฯ   และ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย 

อด   ฯ   เกี�ยว กบั การ ดแูล ผู ้ป่วย ที� คลนิิก ทารก ความ เสี�ยง ครบ กาํหนด และ เกิด ก่อน กาํหนด   ใน วนั องัคาร 

และ วนั พธุ   

4. หน้าที� ควบคุม กจิกรรม วชิาการ   

- อาจารย ์ประจาํ สาขา วิชา เขา้ รว่ม กิจกรรม วิชาการ ที� แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด  ฯ  เป็น ผูร้บั ผิด ชอบ  โดย มี    

การ อภิปราย ให ้คาํ แนะนาํ  และ ประเมิน ผล พรอ้ม ให ้ขอ้มลู ยอ้น กลบั ทนัที หลงั เสรจ็ การนาํ เสนอ ใน  แบบ   

ฟอรม์ การ ประเมิน ผา่น ระบบ   E-Portfolio     

5. หน้าที� ดา้น งาน วจิยั   

- อาจารย ์ที� ปรกึษา ดา้น การ ทาํ วิจยั แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ  ราย บคุคล  ชว่ย เหลอื และ ให ้คาํ แนะนาํ     

กาํกบั การ เขียน โครง รา่ง งาน วิจยั  รูป เลม่ /manuscript  เพื�อ สง่ ตี พิมพ ์ ให ้สาํเรจ็ ตาม กรอบ ที� วาง ไว ้ รวม ถงึ     

สนบัสนนุ การนาํ เสนอ โครง รา่ง งาน วิจยั ทั�ง งาน ประชมุ วิชาการ ภายใน และ ภายนอก ประเทศ   

- อาจารย ์ประจาํ สาขา วิชา เขา้ รว่ม กิจกรรม  Research  day  ทกุ วนั ศกุร ์สปัดาห ์ที�  2  ของ เดือน  เพื�อ ให ้      

แพทย ์ประจาํ  บา้น ตอ่ ยอดฯ  นาํ เสนอ ความ คืบ หนา้  และ / หรอื  ปัญหา  และ รว่ม ให ้คาํ แนะนาํ ใน การ      

ดาํเนิน การ วิจยั ดว้ย     

6. หน้าที� อาจารย ์ที� ปรึกษา ประจาํ ชั�น ปี   
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- ตดิตาม และ ประเมิน ความ กา้วหนา้ เกี�ยว กบั ประสบการณ ์การ เรยีน รู ้จาก  portfolio  ของ แพทย ์ประจาํ   

บา้น ตอ่ ยอดฯ  และ นดั พดู คยุ ทกุ  3-6  เดือน เพื�อ ให ้คาํ แนะนาํ  และ ให ้ขอ้มลู ปอ้น กลบั  โดย เปิด โอกาส ให ้     

แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ ยอดฯ   มี โอกาส ซกั ถาม และ ให ้ทาํ   self-reflection   และ   feedback   

- นาํ เสนอ ผล การ ประเมิน ความ กา้วหนา้ ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ใน ที� ประชมุ คณะ กรรมการ 

หลกัสตูร ทกุ   6   เดือน     

- ดแูล  เป็น ที� ปรกึษา ปัญหา ระหวา่ง การ ปฏิบตั ิงาน  ปัญหา สขุภาพ  ปัญหา ดา้น สวสัดกิาร ตา่ง  ๆ   ตลอด จน      

การ รอ้ง เรยีน  การ เกิด อบุตั ิการณ ์  หา ทาง แกไ้ข  ตกั เตือน  ชว่ย เหลอื  และ รายงาน ประธาน หลกัสตูร  /         

คณะ กรรมการ หลกัสตูร   ตาม ลาํดบั ขั�น   
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 ภาค ผนวก ที�   20   แบบ ประเมนิ   360   องศา   โดย อาจารย ์และ แพทย ์ประจาํ บา้น   

  
ภาค วชิา กุมาร เวชศาสตร ์  คณะ แพทยศาสตร ์ศริิราช พยาบาล   

แบบ ประเมนิ   360   องศา   ปี การ ศกึษา  ……………   

□   ครั�ง ที�   1   เดือน   ก . ค .   ถงึ   ธ . ค .     □   ครั�ง ที�   2   เดือน   ม . ค .   ถงึ   มิ . ย .   

ผู ้ประเมิน    □ อาจารย ์    □   แพทย ์ประจาํ บา้น     

ชื�อ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ..........................................................................    ชั�น ปี …………   

  

  

ช้อ คดิ เหน็ เพิ�ม เตมิ   

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

..............................................     
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หวัข้อ การ ประเมนิ   คะแนน   

1-3   

( ต ํ�า กวา่ ความ คาด 

หวงั )   

4-6   

( บรรล ุความ คาด 

หวงั )   

7-8   

สงู กวา่ ความ คาด 

หวงั   

ประเมิน ไม ่

ได ้   

พฤต ินิสยั   เจต ตคต ิ  คณุธรรม   และ จรยิธรรม แหง่ วิชาชีพ           

ภาวะ ผูน้าํ           

ทกัษา ใน การ ตดิตอ่ สื�อสาร และ สรา้ง สมัพนัธภาพ           

ทกัษะ ใน การ ทาํงาน แบบ ทีม สห วิชาชีพ   การ ทาํงาน รว่ม กบั ผู ้อื�น           

ความ รู ้ทาง กมุาร เวชศาสตร ์อื�น   ๆ    ที� เกี�ยวขอ้ง           

ทกัษะ ใน การ ตรวจ เพื�อ วินิจฉยั และ รกัษา           

ทกัษะ การ บรบิาล และ สรา้ง เสรมิสขุ ภาพ โดย มี ผู ้ป่วย และ 

ครอบครวั เป็น ศนูยก์ลาง   

        

ทกัษะ ใน การ เพิ�ม ความ รู ้ความ สามารถ ทาง วิชาชีพ อยา่ง ตอ่ 

เนื�อง   

        

ทกัษะ การ คดิ วิเคราะห ์เชิง ตวัเลข และ การ ใช ้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ   

        

คะแนน ที� นอ้ย กวา่   4   ถือวา่ ตํ�า กวา่ เกณฑ ์  สาํหรบั   แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ชั�น ปี ที�   

�คะแนน ที� นอ้ย กวา่   6   ถือวา่ ตํ�า กวา่ เกณฑ ์  สาํหรบั   แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ชั�น ปี ที�   2   
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คาํ อธิบาย วธีิ การ ประเมนิ   

พฤต ินิสัย   เจต ตคต ิ  คุณธรรม   และ จริยธรรม แหง่ วชิาชพี   

  

ภาวะ ผู้นาํ   
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ตํ�า กว่า ความ คาด หวัง   บรรลุ ความ คาด หวัง   สูง กว่า ความ คาด หวัง   

ไม ่ซื�อสตัย ์สจุรติ   ซื�อสตัย ์สจุรติ   ซื�อสตัย ์สจุรติ   

ไม ่รบั ผิด ชอบ ทั�ง ดา้น เวลา และ หนา้ที�   รบั ผิด ชอบ ทั�ง ดา้น เวลา และ หนา้ที� ดี   รบั ผิด ชอบ ดี มาก ทกุ ดา้น   

เจตคต ิและ จรยิธรรม วิชาชีพ ใน การ 

ดแูล ผู ้ป่วย ไม ่เหมาะ สม   

เจตคต ิและ จรยิธรรม วิชาชีพ ใน การ 

ดแูล ผู ้ป่วย ดี   

เจตคต ิและ จรยิธรรม วิชาชีพ ใน การ 

ดแูล ผู ้ป่วย ดี มาก   

ไม ่รกัษา ระเบียบ วินยั   ไม ่เคารพ สทิธิ 

และ รบั ฟัง ความ คดิ เหน็ ของ ผู ้อื�น   

รกัษา ระเบียบ วินยั ดี   เคารพ สทิธิ และ 

รบั ฟัง ความ คดิ เหน็ ของ ผู ้อื�น   

รกัษา ระเบียบ วินยั ดี มาก   เคารพ สทิธิ 

และ รบั ฟัง ความ คดิ เหน็ ของ ผู ้อื�น   

ตํ�า กว่า ความ คาด หวัง   บรรลุ ความ คาด หวัง   สูง กว่า ความ คาด หวัง   

ไม ่สามารถ ทาํงาน รว่ม กบั ผู ้รว่ม งาน 

ได ้ใน หลาย บทบาท   ทั�ง ใน ฐานะ 

หวัหนา้   ผู ้ประสาน งาน และ สมาชิก 

กลุม่   

สามารถ ทาํงาน รว่ม กบั ผู ้รว่ม งาน ได ้

ใน หลาย บทบาท   ทั�ง ใน ฐานะ หวัหนา้   

ผู ้ประสาน งาน และ สมาชิก กลุม่   พอ 

เหมาะ   

ทาํงาน รว่ม กบั ผู ้รว่ม งาน ได ้ใน หลาย 

บทบาท   ทั�ง ใน ฐานะ หวัหนา้   ผู ้

ประสาน งาน และ สมาชิก กลุม่ ได ้เป็น 

อยา่ง ดี   

ไม ่สามารถ สง่ เสรมิ และ สนบัสนนุ ให ้ผู ้

รว่ม งาน ทาํ หนา้ที� ได ้อยา่ง เตม็ ความ 

สามารถ   

สามารถ สง่ เสรมิ และ สนบัสนนุ ให ้ผู ้

รว่ม งาน ทาํ หนา้ที� ได ้อยา่ง เตม็ ความ 

สามารถ ได ้เป็น อยา่ง ดี และ คอ่น ขา้ง 

สมํ�าเสมอ   

สามารถ สง่ เสรมิ และ สนบัสนนุ ให ้ผู ้

รว่ม งาน ทาํ หนา้ที� ได ้อยา่ง เตม็ ความ 

สามารถ ได ้ดี มาก และ สมํ�าเสมอ   

ไมมี่ ทกัษะ ใน การ ให ้คาํ ปรกึษา   

ถ่ายทอด ความ รู ้  และ ประสบการณ ์

แก่ ผู ้ที� เกี�ยวขอ้ง   

มี ทกัษะ ใน การ ให ้คาํ ปรกึษา   

ถ่ายทอด ความ รู ้  และ ประสบการณ ์

แก่ ผู ้ที� เกี�ยวขอ้ง ได ้เป็น อยา่ง ดี   

มี ทกัษะ ใน การ ให ้คาํ ปรกึษา   

ถ่ายทอด ความ รู ้  และ ประสบการณ ์

แก่ ผู ้ที� เกี�ยวขอ้ง ได ้ดี มาก   

ไมมี่ ความ เป็น ผูน้าํ ใน การ บรหิาร 

จดัการ ใน ทีม ที� รว่ม ดแูล ผู ้ป่วย ได ้อยา่ง 

มี ประสทิธิภาพ   

เป็น ผูน้าํ ใน การ บรหิาร จดัการ ใน ทีม ที� 

รว่ม ดแูล ผู ้ป่วย ได ้อยา่ง มี 

ประสทิธิภาพ ดี   

เป็น ผูน้าํ ใน การ บรหิาร จดัการ ใน ทีม ที� 

รว่ม ดแูล ผู ้ป่วย ได ้อยา่ง มี 

ประสทิธิภาพ ดี มาก   
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ภาค ผนวก ที�   21   แบบ ประเมนิ   360   องศา   โดย พยาบาล   

  

ภาค วชิา กุมาร เวชศาสตร ์    คณะ แพทยศาสตร ์ศริิราช พยาบาล   

แบบ ประเมนิ   360   องศา   ปี การ ศกึษา  ……………   

□   ครั�ง ที�   1   เดือน   ก . ค .   ถงึ   ธ . ค .     □   ครั�ง ที�   2   เดือน   ม . ค .   ถงึ   มิ . ย .   

ผู ้ประเมิน   พยาบาล ประจาํ หอ ผู ้ป่วย   □   NICU     □   อกส     □   Nursery   

ชื�อ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ..........................................................................    ชั�น ปี …………   

  

  

ช้อ คดิ เหน็ เพิ�ม เตมิ   

........................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... .................. 

..........................   
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หวัข้อ การ ประเมนิ   คะแนน   

1-3   

( ต ํ�า กวา่ ความ คาด 

หวงั )   

4-6   

( บรรล ุความ คาด 

หวงั )   

7-8   

สงู กวา่ ความ 

คาด หวงั   

ประเมิน ไม ่

ได ้   

พฤต ินิสยั   เจต ตคต ิ  คณุธรรม   และ จรยิธรรม แหง่ 

วิชาชีพ   

        

ภาวะ ผูน้าํ           

ทกัษา ใน การ ตดิตอ่ สื�อสาร และ สรา้ง สมัพนัธภาพ           

ทกัษะ ใน การ ทาํงาน แบบ ทีม สห วิชาชีพ   การ ทาํงาน 

รว่ม กบั ผู ้อื�น   

        

ทกัษะ การ บรบิาล และ สรา้ง เสรมิสขุ ภาพ โดย มี ผู ้

ป่วย และ ครอบครวั เป็น ศนูยก์ลาง   

        

คะแนน ที� นอ้ย กวา่   4   ถือวา่ ตํ�า กวา่ เกณฑ ์  สาํหรบั   แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ชั�น ปี ที�   1   

คะแนน ที� นอ้ย กวา่   6   ถือวา่ ตํ�า กวา่ เกณฑ ์  สาํหรบั   แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด ชั�น ปี ที�   2   
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คาํ อธิบาย วธีิ การ ประเมนิ   

พฤต ินิสัย   เจต ตคต ิ  คุณธรรม   และ จริยธรรม แหง่ วชิาชพี   

  

ภาวะ ผู้นาํ   

  

    

99   

  

  
  

  

  

ตํ�า กว่า ความ คาด หวัง   บรรลุ ความ คาด หวัง   สูง กว่า ความ คาด หวัง   

ไม ่ซื�อสตัย ์สจุรติ   ซื�อสตัย ์สจุรติ   ซื�อสตัย ์สจุรติ   

ไม ่รบั ผิด ชอบ ทั�ง ดา้น เวลา และ หนา้ที�   รบั ผิด ชอบ ทั�ง ดา้น เวลา และ หนา้ที� ดี   รบั ผิด ชอบ ดี มาก ทกุ ดา้น   

เจตคต ิและ จรยิธรรม วิชาชีพ ใน การ 

ดแูล ผู ้ป่วย ไม ่เหมาะ สม   

เจตคต ิและ จรยิธรรม วิชาชีพ ใน การ 

ดแูล ผู ้ป่วย ดี   

เจตคต ิและ จรยิธรรม วิชาชีพ ใน การ 

ดแูล ผู ้ป่วย ดี มาก   

ไม ่รกัษา ระเบียบ วินยั   ไม ่เคารพ สทิธิ 

และ รบั ฟัง ความ คดิ เหน็ ของ ผู ้อื�น   

รกัษา ระเบียบ วินยั ดี   เคารพ สทิธิ และ 

รบั ฟัง ความ คดิ เหน็ ของ ผู ้อื�น   

รกัษา ระเบียบ วินยั ดี มาก   เคารพ สทิธิ 

และ รบั ฟัง ความ คดิ เหน็ ของ ผู ้อื�น   

ตํ�า กว่า ความ คาด หวัง   บรรลุ ความ คาด หวัง   สูง กว่า ความ คาด หวัง   

ไม ่สามารถ ทาํงาน รว่ม กบั ผู ้รว่ม งาน 

ได ้ใน หลาย บทบาท   ทั�ง ใน ฐานะ 

หวัหนา้   ผู ้ประสาน งาน และ สมาชิก 

กลุม่   

สามารถ ทาํงาน รว่ม กบั ผู ้รว่ม งาน ได ้

ใน หลาย บทบาท   ทั�ง ใน ฐานะ หวัหนา้   

ผู ้ประสาน งาน และ สมาชิก กลุม่   พอ 

เหมาะ   

ทาํงาน รว่ม กบั ผู ้รว่ม งาน ได ้ใน หลาย 

บทบาท   ทั�ง ใน ฐานะ หวัหนา้   ผู ้

ประสาน งาน และ สมาชิก กลุม่ ได ้เป็น 

อยา่ง ดี   

ไม ่สามารถ สง่ เสรมิ และ สนบัสนนุ ให ้ผู ้

รว่ม งาน ทาํ หนา้ที� ได ้อยา่ง เตม็ ความ 

สามารถ   

สามารถ สง่ เสรมิ และ สนบัสนนุ ให ้ผู ้

รว่ม งาน ทาํ หนา้ที� ได ้อยา่ง เตม็ ความ 

สามารถ ได ้เป็น อยา่ง ดี และ คอ่น ขา้ง 

สมํ�าเสมอ   

สามารถ สง่ เสรมิ และ สนบัสนนุ ให ้ผู ้

รว่ม งาน ทาํ หนา้ที� ได ้อยา่ง เตม็ ความ 

สามารถ ได ้ดี มาก และ สมํ�าเสมอ   

ไมมี่ ทกัษะ ใน การ ให ้คาํ ปรกึษา   

ถ่ายทอด ความ รู ้  และ ประสบการณ ์

แก่ ผู ้ที� เกี�ยวขอ้ง   

มี ทกัษะ ใน การ ให ้คาํ ปรกึษา   

ถ่ายทอด ความ รู ้  และ ประสบการณ ์

แก่ ผู ้ที� เกี�ยวขอ้ง ได ้เป็น อยา่ง ดี   

มี ทกัษะ ใน การ ให ้คาํ ปรกึษา   

ถ่ายทอด ความ รู ้  และ ประสบการณ ์

แก่ ผู ้ที� เกี�ยวขอ้ง ได ้ดี มาก   

ไมมี่ ความ เป็น ผูน้าํ ใน การ บรหิาร 

จดัการ ใน ทีม ที� รว่ม ดแูล ผู ้ป่วย ได ้อยา่ง 

มี ประสทิธิภาพ   

เป็น ผูน้าํ ใน การ บรหิาร จดัการ ใน ทีม ที� 

รว่ม ดแูล ผู ้ป่วย ได ้อยา่ง มี 

ประสทิธิภาพ ดี   

เป็น ผูน้าํ ใน การ บรหิาร จดัการ ใน ทีม ที� 

รว่ม ดแูล ผู ้ป่วย ได ้อยา่ง มี 

ประสทิธิภาพ ดี มาก   
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ภาค ผนวก ที�   22   แบบ ประเมนิ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด โดย ผู้ ปกครอง   
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ภาค ผนวก ที�   23   แบบ ประเมนิ กจิกรรม วชิาการ ของ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   

  

ภาค วชิา กุมาร เวชศาสตร ์  คณะ แพทยศาสตร ์ศริิราช พยาบาล   

แบบ ประเมิน กิจกรรม วิชาการ   ปี การ ศกึษา ……………   

□    Topic   review      □    Abstract   review     □    Journal   club   

วนั ที� .................................................   

ชื�อ แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา ทารก แรก เกิด ผู ้ทาํ กิจกรรม   

..........................................................................    ชั�น ปี …………   

..........................................................................    ชั�น ปี …………   

  

อาจารย ์เป็น ผู ้ประเมิน   

คาํ แนะนาํ หรอื ขอ้มลู ปอ้น กลบั เพิ�ม เตมิ จาก อาจารย ์   

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................   

  

Self-reflection   โดย แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด   

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... .  

101   

  

  
  

  

  

หวัข้อ   คะแนน   � ( น้อย )   –   5   ( มาก )   

ความ เหมาะ สม ของ วตัถปุระสงค ์การ เรยีน รู ้     

ความ ครอบคลมุ ของ เนื �อหา     

ความ ถกู ตอ้ง ของ เนื �อหา     

การ ประยกุต ์ความ รู ้ไป ใช ้ใน เวช ปฏิบตั ิจรงิ     

ทกัษะ การนาํ เสนอ     

สื�อ ที� ใช ้ใน การนาํ เสนอ     
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ภาค ผนวก ที�   24   แบบ ประเมนิ   EPA:   MINI-CEX   

  

ภาค ผนวก ที�   25   แบบ ประเมนิ   EPA:   Case-based   discussion   (CbD)     
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ภาค ผนวก ที�   26   แบบ ประเมนิ   EPA:   Direct   observation   of   procedural   skills   (DOPs)     
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คูม่อื แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา วชิา ทารก แรก เกดิ   ภาค วชิา กมุาร เวชศาสตร ์    ปี การ ศกึษา     2564   

  
ภาค ผนวก ที�   27   แบบ ประเมนิ ความ ก้าวหน้า งาน วจิยั โดย อาจารย ์ผู้ ควบคุม งาน วจิยั   
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คูม่อื แพทย ์ประจาํ บา้น ตอ่ย อด สาขา วชิา ทารก แรก เกดิ   ภาค วชิา กมุาร เวชศาสตร ์    ปี การ ศกึษา     2564   

  
ภาค ผนวก ที�   28   แบบ ประเมนิ วทิยานิพนธ ์โดย คณะ กรรมการ   

แบบ ประเมนิ ผล งาน วจิยั แพทย ์ประ จาํ บา้น ตอ่ย อด   ฉบบั วทิยานิพนธ ์   

ชื�อ แพทย ์ประ จาํ บา้น ตอ่ย อด   ( ชื�อ - นามสกลุ )   ...................................................................................................................   

ชื�อ งาน วิจยั   ( ภาษา ไทย )   ………………………………………………………………………………………………………….   

( ภาษา องักฤษ )   …………………………………………………………………………………………………………………...   

โปรด พิจารณา ผล งาน ทาง วิชาการ ประเภท งาน วิจยั และ ให ้ความ เหน็ ใน แตล่ะ ขอ้ ตาม ความ   เหมาะ สม   โดย เฉพาะ   ใน กรณี ที   ให ้ผล การ 

ประเมิน   ไม ่เหมาะ สม   ตอ้ง แกไ้ข   หรอื   ไม ่ผา่น   

1. ลักษณะ ของ งาน วจิยั   

☐   ยืนยนั หลกั การ ที� มี อยู ่แลว้   

☐   ประยกุต ์หลกั การ เดมิ เขา้ กบั สภาพ ใหม ่   

☐   เป็น งาน ที� เก็บ ขอ้มลู ใหม ่   

☐   เป็น งาน ที� ใช ้หลกั การ หรอื ทฤษฎี ใหม ่   

☐   เป็น งาน ที จะ คน้หา วิธี การ ใหม ่   

☐   อื�น   ๆ    โปรด ระบ ุ.........................................................................................................................................   

2. ชื�อ เรื�อง :   ความ กะทดัรัด   ไดใ้จ ความ   สอดคล้อง กับ เนื�อหา การ วจิยั   

  ☐   เหมาะ สม ☐   ไม ่เหมาะ สม   

ขอ้ เสนอ แนะ ..................................................………………………………………………………………………..   

3. บทคัดย่อ :   รูป แบบ เหมาะ สม   รายงาน ผล ครบ ถว้น ตาม วัตถุประสงค ์หลัก ของ การ วจิยั   

ชื�อ ภาษา ไทย       ☐   ดี เดน่     ☐   ดี มาก     ☐   ดี     ☐   พอใช ้   ☐ ควร แกไ้ข   

ชื�อ ภาษา องักฤษ   ☐   ดี เดน่    ☐   ดี มาก     ☐   ดี     ☐ พอใช ้     ☐ ควร แกไ้ข   

Keyword   5   คาํ    ☐ เหมาะ สม                ☐   ไม ่เหมาะ สม   

ความ เหน็ ...........................................……………………………………………………………………   

4. การ ทบทวน วรรณกรรม :   ครอบคลุม   ทนั สมัย   สอด คล้อง กับ คาํ ถาม วจิยั   

☐   ดี เดน่    ☐   ดี มาก     ☐   ดี    ☐   พอใช ้   ☐   ควร แกไ้ข   

ความ เหน็ ...........................................……………………………………………………………………   

5. วัตถุประสงค ์:   ชัดเจน   สอด คล้อง กับ คาํ ถาม วจิยั     

☐   ดี เดน่     ☐   ดี มาก    ☐   ดี    ☐ พอใช ้   ☐   ควร แกไ้ข   

ความ เหน็ ...........................................……………………………………………………………………   

6. วธีิ การ วจิยั :   กลุ่ม ตวัอย่าง   รูป แบบ การ วจิยั   ตวั แปร และ คาํ นิยาม   กา รดาํ เนิน การ   และ   การ   รวบรวม   วเิคราะห ์ข้อมูล 

ท ี  เหมาะ สม     

☐   ดี เดน่     ☐   ดี มาก    ☐   ดี    ☐ พอใช ้   ☐   ควร แกไ้ข   
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ความ เหน็ ...........................................……………………………………………………………………   

7. ผล การ วจิยั  :     

a. การ บรรยาย ถกู ตอ้ง และ สอดคลอ้ง กบั วตัถปุระสงค ์การ วิจยั   

☐   ดี เดน่     ☐   ดี มาก    ☐   ดี    ☐ พอใช ้   ☐   ควร แกไ้ข   

b. กา รนาํ เสนอ โดย ตาราง   แผนภมิู หรอื รูป ประกอบ ที   เหมาะ สม   

☐   ดี เดน่     ☐   ดี มาก    ☐   ดี    ☐ พอใช ้   ☐   ควร แกไ้ข   

ความ เหน็ ...........................................……………………………………………………………………   

8. การ อภปิราย :   การ วจิารณ ์ผล การ วจิยั ที� เหมาะ สม   การ เปรียบ เทยีบ กับ งาน วจิยั อื�น   ข้อ เดน่   และ ข้อ จาํ กัด   ของ งาน 

วจิยั   กา รนาํ ผล การ ศกึษา ไป ใช้ และ ข้อ เสนอ แนะ     

☐   ดี เดน่     ☐   ดี มาก    ☐   ดี    ☐   พอใช ้   ☐   ควร แกไ้ข   

ความ เหน็ ...........................................……………………………………………………………………   

9. การ สรุป :   การ สรุป ผล ที� สาํคัญ เหมาะ สม ตาม วัตถุประสงค ์ของ การ วจิยั     

☐   ดี เดน่     ☐   ดี มาก    ☐   ดี    ☐   พอใช ้   ☐   ควร แกไ้ข   

ความ เหน็ ...........................................……………………………………………………………………   

10. เอกสาร อา้งอิง :   การ ระบ ุเอกสาร อา้งอิง ใน บทความ   และ การ เรยีบ เรยีง เอกสาร อา้งอิง ที� เหมาะ สม     

☐   ดี เดน่     ☐   ดี มาก    ☐   ดี    ☐ พอใช ้   ☐   ควร แกไ้ข   

ความ เหน็ ...........................................……………………………………………………………………   

11. ภาษา เขียน :   เขียน รูป คาํ ถกู ตอ้ง   ใช ้คาํ ตรง ความ หมาย   เรยีบ เรยีง คาํ เขา้ ประโยค ถกู ตอ้ง   สละ สลวย     

☐   ดี เดน่     ☐   ดี มาก    ☐   ดี    ☐ พอใช ้   ☐   ควร แกไ้ข   

ความ เหน็ ...........................................……………………………………………………………………   

12. รูป แบบ ของ วิทยานิพนธ ์:   อา้งอิง ตาม คูมื่อ การ เขียน งาน วิจยั ใน รูบ แบบ วิทยานิพนธ ์    

☐   ถกู ตอ้ง    ☐   ไม ่ถกู ตอ้ง   

13. คณุภาพ โดย รวม:เหมาะ สม กบั   วฒิุบตัร แสดง ความ รู ้ความ ชาํ นาญ ใน การ ประกอบ วิชาชีพ เวชกรรม   สาขา   กมุาร เวชศาสตร ์ของ 

แพทยสภา   

☐    ผา่น   ☐   ผา่น โดย แก ้ไข ตาม คาํ แนะ นาํ   

☐    จะ พิจารณา ใหม ่หลงั แกไ้ข   ☐   ไม ่สมควร ให ้ผา่น   

ความ เหน็ ...........................................……………………………………………………………………   

.......................……………………………..   

(....................................................)   

ผู ้ประเมิน   

วนั ที�   .....................................   
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