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4.พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

ปัจจุบนัแมว้า่ประเทศไทยจะมีทารกเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียงปีละประมาณแปดแสนคน แต่รูปแบบและ 

วิธีการดูแลรักษาทารกท่ีเจบ็ป่วยไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมากเพื่อจะท าใหท้ารกรอดชีวิตเพิ่มข้ึน 

มีภาวะแทรกซอ้นนอ้ยท่ีสุดและเจริญเติบโตเป็นเดก็และผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์แขง็แรงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นก าลงัส า
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คญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไปในการดูแลรักษาดงักล่าวตอ้งใชค้วามรู้ในเชิงลึกและนวตักรรมทางเทคโนโ

ลยท่ีีทนัสมยัมาใชป้ระกอบในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดมากข้ึนซ่ึงแพทยท์ัว่ไปและกมุารแพทยส์ามารถดูแล

รักษาเฉพาะทาร าแรกเกิดท่ีปกติหรือเจบ็ป่วยระยะเบ้ืองตน้ไม่สามารถดูแลรักษาทารกแรกเกิดท่ีป่วยหนกัหรือมี

ปัญหาซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นตอ้งมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในอนุสาขาวิชากมุารเวช

ศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิดซ่ึงหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขากมุารเวชศาสตร์ไม่สามารถ

ครอบคลุมเน้ือหาความรู้ตลอดจนการฝึกทกัษะในระดบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะดูแลทารกแรกเกิดท่ีป่วยหนกัเหล่าน้ีได ้ 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 กระทรวงสาธารณสุขไดมี้การจดัท าแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service 

Plan) เพื่อพฒันาหน่วยบริการใหมี้ทิศทางท่ีชดัเจน โดยใชห้ลกัการ “เครือข่ายบริการท่ีไร้รอยต่อ” (Seamless 

Heath Service Network) ท่ีสามารถเช่ือมโยงบริการ ระดบัปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิเขา้ดว้ยกนั ด าเนินการใน

รูปแบบของเครือข่ายบริการ รวมทั้งส้ิน 12 เครือข่าย หรือ 12 เขตสุขภาพ ในแต่ละเขตสุขภาพประกอบดว้ย

โรงพยาบาลระดบัต่างๆ ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของระบบเครือข่ายบริการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีมีโรงพยาบาล

ระดบัตติยภูมิ รองรับเป็นแม่ข่าย 2 ระดบั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลทัว่ไป (Standard –Level Hospital) หรือระดบั S 

เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ รับส่งต่อผูป่้วยระดบัมาตรฐาน ท่ีตอ้งการการรักษาท่ียุง่ยากซบัซอ้น ระดบั

เช่ียวชาญเฉพาะ ประกอบดว้ยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทั้งสาขาหลกั สาขารองครบทุกสาขา และสาขายอ่ยบางสาขา 

โดยตั้งเป้าหมายใหมี้อยา่งนอ้ย 1 แห่ง ต่อจงัหวดั ปัจจุบนัมี 48 แห่ง โรงพยาบาลศูนย ์(Advance Level Hospital) 

หรือระดบั A เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิรับส่งต่อผูป่้วยระดบัสูงท่ีตอ้งการการรักษาท่ียุง่ยากซบัซอ้นระดบั

เช่ียวชาญและเทคโนโลยขีั้นสูงและมีราคาแพง (Advance & Sophisticate Technology) ประกอบดว้ยแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญทั้งสาขาหลกั สาขารอง และสาขายอ่ยครบทุกสาขาตามความจ าเป็น โรงพยาบาลระดบั A บางแห่งยงั   

ถูกก าหนดเป็นศูนยค์วามเช่ียวชาญใน 5 สาขาหลกั (สาขาโรคหวัใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

สาขาทารกแรกเกิด สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวยัวะ) โดยตั้งเป้าหมายใหมี้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 

ปัจจุบนัมี 33 แห่ง เท่านั้น 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) อนุ

สาขา กมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิดไดจ้ดัท าหลกัสูตรและเร่ิมฝึกอบรมในปี พ.ศ.2547 แพทยสภา 

ก าหนดใหมี้การทบทวนและพฒันาหลกัสูตรเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี จึงมีการปรับปรุงคร้ังแรกในปี พ.ศ. 

2553 และคร้ังต่อมาในปี พ.ศ. 2558 แมใ้นเวลากวา่ 20 ปีท่ีไดมี้การฝึกอบรมกุมารแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขา 

ทารกแรกเกิดปริก าเนิด แต่กย็งัมีจ านวนไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของประเทศ แมจ้ะมีการกระจายไปยงั 

โรงพยาบาลตติยภูมิในเขตสุขภาพต่างๆ แลว้ แต่อตัราส่วนแพทยส์าขาน้ี กย็งัไม่สมดุลกบัจ านวนทารกแรกเกิด
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ท่ีเขตสุขภาพนั้นๆ รองรับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 แพทยสภาไดอ้อกประกาศกรอบมาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความ 

ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2561 โดยอนุวติัตามเกณฑม์าตรฐานเวชบณัฑิตศึกษาของ 

สหพนัธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558 (Postgraduate Medical Education WFME Global 

Standards for Quality Improvement: the 2015 Division) อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด

จึงไดด้ าเนินการปรับปรุงอีกคร้ังในปี พ.ศ.2562  

สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไดรั้บรองการเป็น

สถาบนัการฝึกอบรมโดยแพทยสภาตั้งแต่เร่ิมแรก ปี พศ. 2547 และผา่นการประเมินหลกัสูตรทุก 5 ปีมาโดย

ตลอด ปีน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑข์องราชวิทยาลยั จึงไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมอีกคร้ัง 

ในปี พ.ศ. 2563 โดยแผนการฝึกอบรมเป็นการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อใหไ้ดก้มุารแพทย์

เฉพาะทางทารกแรกเกิดปริก าเนิดท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีทนัยคุกบัความกา้วหนา้ทางวิทยาการและการ

เปล่ียนแปลงของสงัคม ใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยยดึถือผูป่้วยและ

ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองคร์วมคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจ

ในความปลอดภยัของผูป่้วย เพื่อการแกไ้ขปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาพ มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อน

ร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผูป่้วยและญาติ มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมท่ีจะ

เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ ปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอยา่งเตม็ตวัโดยไม่ตอ้งมี

การก ากบัดูแล สนบัสนุนการสร้างองคค์วามรู้ใหม่จากงานวิจยั เพื่อน าความรู้สู่สงัคม (Social accountability) 

สามารถไปปฏิบติังาน เป็นผูน้ าทีมสุขภาพ ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เป็นท่ีปรึกษาใหค้ าแนะน า ทั้งในระดบั

สถาบนัการศึกษา และในโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ ทุติยภูมิ ภาครัฐ และภาคเอกชน ได ้เป็นอยา่งดี ตลอดจน

เป็นท่ีปรึกษาเพื่อใหค้  าแนะน า สามารถปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นแบบสหวิชาชีพได ้รวมทั้งการจดัสมดุล

ระหวา่งสภาวะการท างานและการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร (Intended Learning Outcome)  

เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมหลกัสูตรเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด ของแพทยสภาเป็นเวลา 2 ปี ผูไ้ดรั้บวฒิุบตัรฯ จะตอ้งมีความรู้ 

ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคต์ามสมรรถนะหลกัท่ีครอบคลุมความรู้ 

ทกัษะ และเจตคติท่ีจ าเป็นและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ ดงัน้ี 
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5.1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวชิาชีพ (Professional Habits, Attitudes, Moral and 

Ethics) 

5.1.1. มีคุณธรรม จริยธรรมและ เจตคติท่ีดีเหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย ์ซ่ือสตัยสุ์จริตต่อ ตนเอง
และวิชาชีพ เป็นท่ีไวว้างใจของ ผูป้กครอง ครอบครัว และสงัคม 

5.1.2. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจความรู้สึก

ของผูอ่ื้นค านึงถึงประโยชน์ ความปลอดภยัและสิทธิของผูป่้วยเป็นส าคญั 

5.1.3. มีบุคลิกภาพอนัเป็นท่ีน่าศรัทธาตรงต่อเวลา มีความน่าเช่ือถือและความรับผดิชอบ 

ค านึงถึงการใชแ้ละประยกุตท์รัพยากรท่ีมีจ ากดัใหเ้หมาะสมกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

ของตนเอง 

5.1.4. มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาใหบ้ริการทีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

5.2. การติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ (Communication and interpersonal skills)  

(ภาคผนวกท่ี 3) 

5.2.1. มีทกัษะในการรับฟังปัญหาเขา้ใจความรู้สึกและความวิตกงัวลของบิดามารดา 

5.2.2. สามารถตอบค าถาม อธิบาย ใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าเปิดดโอกาสใหบิ้ดามารดามีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2.3. แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทรใหค้วามมัน่ใจและใหก้ าลงัใจแก่บิดามารดา 

5.2.4. มีทกัษะการส่ือสารในสถานการณ์เฉพาะเช่น การแจง้ข่าวร้าย การจดัการเม่ือเกิด
ขอ้ผดิพลาดข้ึน การขอความยนิยอมจากบิดา มารดา หรือผูป้กครอง 

5.2.5. มีวิจารณญาณในการส่ือสารขอ้มูลผา่นวิธีการส่ือสารต่างๆ อาทิ โทรศพัท ์ส่ือ 

อิเลก็ทรอนิกส์ และส่ือประเภทอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2.6. สามารถส่ือสารดว้ยภาษาพดู ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal communication) ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

5.2.7. มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5.2.8. มีทกัษะในการประสานงานกบัผูอ่ื้น ทั้งในระดบับุคคล สหสาขาวิชาชีพ ชุมชนและองคก์ร 

5.3. ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานและวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิกท่ีเกีย่วกบัทารกแรก

เกดิและปริก าเนิด (Scientific knowledge of Neonatal and Perinatal Medicine and other related 

sciences) 

(ภาคผนวกท่ี 1 กลุ่มท่ี 4)  
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5.3.1. มีความรู้ความเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย ์คลินิก
ในสาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิดวิทยาศาสตร์สงัคม และพฤติกรรม 
เวชศาสตร์ป้องกนั จริยธรรมทางการแพทยร์ะบบสาธารณสุข กฎหมายทางการแพทยแ์ละ
นิติเวชวิทยา ในส่วนท่ีเก่ียวกบักมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 

5.3.2. สามารถคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ คิดวิเคราะห์ เพื่อน าไปประยกุตใ์น

การวินิจฉยั และบ าบดัรักษา ตลอดจนวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัการ

เจบ็ป่วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

5.4. การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care) 

มีความรู้ความสามารถในการใหก้ารบริบาลทารกท่ีมีความเจบ็ป่วยทั้งในระยะวกิฤต ก่ึง

วิกฤต และฟ้ืนตวัก่อนกลบับา้น โดยใชท้กัษะ ความรู้ ความสามารถ ดงัต่อไปน้ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 (ภาคผนวกท่ี 1 กลุ่มท่ี 1,2,3) 

5.4.1. การตรวจวินิจฉยั และดูแลรักษาผูป่้วย (Patient assessment and management) 

5.4.2. มีความสามารถในการสมัภาษณ์ประวติัการตรวจร่างกาย การเลือกใชแ้ละแปลผลการ

ตรวจ ทางหอ้งปฏิบติัการ หรือการตรวจพเิศษต่าง ๆ 

5.4.3. น าความรู้ทางทฤษฎีและใชห้ลกัการของเวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์(evidence-based 

medicine) มาประกอบการพิจารณาและใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจใหก้ารวินิจฉยั 

การใชย้าและการบ าบดัรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที 

5.4.4. เลือกใชม้าตรการในการป้องกนั รักษา การรักษาแบบประคบัประคอง การดูแลผูป่้วย

ทารก ในระยะสุดทา้ย ใหส้อดคลอ้งกบัระยะของการด าเนินโรค (natural history) และ

ทรัพยากรท่ีมีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.4.5. รู้ขอ้จ ากดัของตนเอง ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญต่างสาขาวิชา และส่งต่อผูป่้วยไปรับการรักษา

อยา่งเหมาะสม 

5.4.6. เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัทารกแรกเกิดท่ีมีปัญหาซบัซอ้น และการส่งต่อทารก 

5.4.7. ใหก้ารบริบาลทารกแรกเกิดแบบองคร์วม 

5.5. การตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจทางห้องปฏบิัติการ การทําหัตถการที่จําเป็น (technical 

and procedural skills) 

มีทกัษะในการท าหตัถการการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและจ าเป็นในการบริบา
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ลทารกแรกเกิด (ภาคผนวกท่ี 2) 

5.6. ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (health system and health promotion)  

5.6.1. มีความสามารถ ในการก ากบัดูแลสุขภาพของทารกแรกเกิดอยา่งต่อเน่ือง (continuity 

care) 

5.6.2. ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่บิดามารดาในการดูแลทารกแรกเกิดหลงัจ าหน่าย โดยค านึงถึง 

ระบบสุขภาพ ทารกและครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง 

5.6.3. สามารถบริหารจดัการระบบการดูแลรักษา การใหค้ าปรึกษา และการส่งต่อทารกแรก

เกิด บนพื้นฐานความรู้เร่ืองระบบสุขภาพโดยค านึงถึงความปลอดภยั พทิกัษป์ระโยชน์

ของทารก 

5.7. การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous professional 

development) 

เพื่อธ ารงและพฒันาความสามารถดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการ

ประกอบวิชาชีพเวช กรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทารกแรกเกิดใหมี้มาตรฐาน ทนัสมยั และ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป่้วย สงัคม และความเปล่ียนแปลง รวมทั้งการเรียนรู้โดยการ

ปฏิบติัและพฒันางาน (practice-based learning and improvement) โดย 

5.7.1. สามารถก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกดา้นท่ีจ าเป็น

วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม  

5.7.2. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปล่ียนความรู้ ฝึกทกัษะ รวมทั้งพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ คน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ โดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สามารถประเมินขอ้มูล ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ไดด้ว้ยหลกัการทางการแพทยเ์ชิง

ประจกัษ ์และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริบาลทารกและครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.7.3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพงานรวมทั้งสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

5.7.4. สร้างองคค์วามรู้ใหม่จากการปฏิบติังานประจ าวนัและการจดัการความรู้ (knowledge 

management) รวมทั้งท าการวิจยัเก่ียวกบัโรคหรือปัญหาของทารกแรกเกิดและปริก าเนิดได้
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อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

5.8. ภาวะผู้นํา (Leadership) 

มีความสามารถในการเป็นผูน้ า ทั้งในระดบัทีมงานท่ีดูแลรักษาทารกแรกเกิด การท างาน

ร่วมกนัเป็นทีม และการรับปรึกษาผูป่้วย ดงัน้ี 

5.8.1. เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการในทีมท่ีร่ววมดูแลทารกแรกเกิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.8.2. สามารถท างานร่วมกบัผูร่้วมงานไดใ้นหลายบทบาท ทั้งในฐานะเป็นท่ีปรึกษา 

หวัหนา้ ผูป้ระสานงานและสมาชิกกลุ่ม 

5.8.3. เป็นนผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค และมีวิสยัทศัน์ 

 

6.แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร   
6.1. วธีิการให้การฝึกอบรม 

6.1.1. ขอบเขตของการฝึกอบรม  

สาขา ฯ จดัการฝึกอบรมเพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ

หรือผลของการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคต์ามสมรรถนะหลกัไม่นอ้ยกวา่เกณฑท่ี์ราชวิทยาลยักมุารแพทย์

แห่งประเทศไทยก าหนด การฝึกอบรมมีลกัษณะแบบการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน (practice-based 

learning) เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพทั้งทารกแรก

เกิดปกติและทารกแรกเกิดป่วยใหค้รอบคลุมโรคท่ีจะตอ้งประสบในชีวิตการท างานในฐานะกมุาร

แพทยท์ารกแรกเกิด นอกจากน้ียงัจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสนองต่อความตอ้งการของแพทย์

ประจ าบา้นต่อยอด และมีความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของสาขาฯ ซ่ึงตรงตามขอ้ก าหนดของอนุ

สาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด 

6.1.2. ระยะเวลา ลกัษณะและระดบัของการฝึกอบรม  

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด สาขา ฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดบัชั้นปี โดย

หน่ึงระดบัชั้นปีเทียบเท่าการฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไม่นอ้ยกวา่ 50 สปัดาห์ รวมระยะเวลาทั้ง 2 

ระดบัชั้นปีแลว้เทียบเท่าการฝึกอบรมเตม็เวลาไม่นอ้ยกวา่ 100 สปัดาห์ ทั้งน้ี อนุญาตใหล้าพกัผอ่น

ไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการ ต่อระดบัชั้นปีของการฝึกอบรม จึงจะมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาประเมินเพือ่

วฒิุบตัรฯ ในกรณีลาเกินกวา่ท่ีก าหนด จะตอ้งมีการขยายเวลาการฝึกอบรมใหมี้ระยะเวลาการ

ฝึกอบรมทั้งส้ินไม่ต ่ากวา่ 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตัรฯ   
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สาขา ฯ เนน้การฝึกอบรม โดยยดึแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเป็นศูนยก์ลาง (trainee-centered) 

มีการกระตุน้ เตรียมความพร้อมและสนบัสนุนใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดแ้สดงความ

รับผดิชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและไดส้ะทอ้นการเรียนรู้นั้นๆ (self-reflection) 

ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด

สามารถปฏิบติัต่อผูป่้วยและชุมชนไดอ้ยา่งดีท่ีสุด โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเป็นอิสระ

ของผูป่้วย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการระหวา่งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

มีระบบการก ากบัดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

(feedback) แก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในระหวา่งการฝึกอบรม 

6.1.3. การจดัรูปแบบหรือวิธีการฝึกอบรม 

เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพท่ีบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีพึง

ประสงคส์ถาบนัฝึกอบรม โดยมีรูปแบบการจดัการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 

6.1.3.1. การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน 
เป็นการฝึกอบรมโดยใชก้ารปฏิบติัเป็นฐาน (practice-based training) มีการ 

บูรณาการการฝึกอบรม เขา้กบังานบริการใหมี้การส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั โดยใหแ้พทย์
ประจ าบา้นต่อยอดมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการและ รับผดิชอบดูแลผูป่้วย เพื่อใหมี้
ความรู้ความสามารถในการบริบาลผูป่้วย การท าหตัถการ การใชเ้หตุผลและการ 
ตดัสินใจทางคลินิก การบนัทึกรายงานผูป่้วย การใหค้ าปรึกษา การบริหารจดัการ โดย
ค านึงถึงศกัยภาพและการเรียนรู้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด (trainee-centered) มีการบูรณา
การความรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบติักบังานบริบาลผูป่้วย 

โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัชั้นปี ดงัน้ี ตารางท่ี 1 

ปีท่ี 1 เป็นการฝึกอบรมท่ีครอบคลุมวิชาทารกแรกเกิด โดยจดัใหแ้พทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลทารกป่วย ในหอ้งคลอด  หอทารกแรกเกิดป่วย  
(sick  newborn unit)  หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤติ  (newborn intensive care unit) 
ตลอดจนมีประสบการณ์การดูแลและติดตามทารกแรกเกิดกลุ่มเส่ียงท่ีคลินิกติดตาม
ทารกแรกเกิดกลุ่มเส่ียง (newborn follow-up clinic) มีการดูงานในสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ ์รวมถึงฝึกปฏิบติังานในวิชาเลือกอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบัทารก
แรกเกิด  

ปีท่ี 2  จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ทีมดูแลรักษาผูป่้วย
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ทารกแรกเกิด ก ากบัดูแล แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรุ่นนอ้ง แพทยป์ระจ าบา้นและ
นกัศึกษาแพทย ์และมีการฝึกปฏิบติังานในวิชาเลือกอิสระ อีกทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้
ฝึกอบรมไดเ้ลือกศึกษาดูงานต่างสถาบนัในประเทศเพื่อเพิม่ประสบการณ์การเรียนรู้ 
นอกจากน้ีสาขาฯ ยงัส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ไปศึกษาดูงาน
ในสถาบนัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาทารกแรกเกิด 

 
ตารางที่ 1 ประสบการณ์การเรียนรู้  
 

ประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นเวลาอย่างน้อย 

1. การดูแลทารกวิกฤติและทารกป่วย 

- ในหอ้งคลอด  หอทารกแรกเกิดป่วย  (sick  newborn unit)  

หออภิบาลทารกแรกเกิดวกิฤติ  (newborn intensive care unit) 

- คลินิกติดตามทารกแรกเกิดกลุ่มเส่ียง (newborn follow-up clinic) 

- รับปรึกษาปัญหาทารกแรกเกิดท่ีคลินิกผูป่้วยนอกท่ีหอมารดาหลงัคลอดหอ

ผูป่้วยอ่ืน ๆ ใน และนอกภาควิชากมุารเวชศาสตร์ 

60 สัปดาห์ 

2. การอยูเ่วรนอกเวลาราชการ 120-180 วนั 

3. ดูงานในสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ ์ 4 สัปดาห์ 

4. วิชาเลือกอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบัทารกแรกเกิด (elective) เช่น 

- สาขาโรคหวัใจเดก็ สาขาเวชพนัธุศาสตร์ สาขาพฒันาการเดก็ 

หอผูป่้วยเดก็วกิฤติ 

- คลินิกนมแม่ 

- สาขารังสีวิทยาเดก็ ภาควิชารังสีวิทยา 

- สาขากมุารศลัยศาสตร์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

- การศึกษาดูงานต่างสถาบนัในประเทศหรือต่างประเทศ 

 16 สัปดาห์ 

 
 

6.1.3.2. การเรียนรู้ในหอ้งเรียน 
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สาขา ฯ จดัใหมี้การเรียนรู้ในหอ้งเรียนควบคู่ไปกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน

อยา่งสม ่าเสมอและเพยีงพอท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงัต่อไปน้ี   

6.1.3.2.1. มอบหมายใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ร่วมรับผดิชอบกิจกรรม

วิชาการภายในสาขาฯ ไดแ้ก่ Journal Club, Topic Review, 

Morbidity-Mortality conference/Interesting Case, Perinatal 

Conferene อยา่งนอ้ยปีละ 6 คร้ัง และเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัแพทย์

ประจ าบา้นในการท า Newborn conference, Grand round, 

Morbidity and mortality conference, Surgico-pediatric 

conference และ Radio-pediatric conference เป็นท่ีปรึกษาให้

นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ในการท า extern conference 

6.1.3.2.2. เขา้ร่วมกิจกรรมภายในภาควชิาฯ เช่น Grand Round, Guest 

Lecture, Morning Report, Morning Conference, Interesting 

Case, Morbidity-Mortality Conference เป็นตน้ 

6.1.3.2.3. เขา้ร่วมกิจกรรมระหวา่งภาควิชาฯ เช่น Surgico-pediatric conference และ 
Radio-pediatric conference 

6.1.3.2.4. รับผดิชอบกิจกรรมระหวา่งโรงพยาบาล  Interhospital Neonatology 
Conference 

6.1.3.2.5. เขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวชิาการนอกสถาบนั เช่น การประชุมประจ าปี
ของชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย การประชุมประจ าปี
ของราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการ
นานาชาติของชมรมทารกแรกเกิด 

6.1.3.3. การเรียนรู้แบบอ่ืนๆ  

6.1.3.3.1. มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการภายในหอผูป่้วยทารกแรกเกิดท่ีปฏิบติังาน
อยู ่

6.1.3.3.2. สงัเกตการณ์หรือเขา้ร่วมทีมการดูแลผูป่้วย (patient care team) ทั้งใน

ฐานะผูป้ระสานงาน และสมาชิกกลุ่ม  

6.1.3.3.3. มีส่วนร่วมในกิจกรรม care team conference เพื่อแบ่งปัน

ประสบการณ์การดูแลและพฒันาความรู้ดา้นการดูแลผูป่้วยร่วมกนั
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ระหวา่งแพทยแ์ละพยาบาล 

6.1.3.3.4. มีประสบการณ์การประเมินความคุม้ค่าของการใชย้า และเทคโนโลยี

ทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม 

6.1.3.3.5. การเป็นส่วนหน่ึงของทีมประกนัคุณภาพ การบริหารจดัการความเส่ียง (risk 
management) และความปลอดภยัของผูป่้วย (patient safety) 

6.1.3.3.6. มีประสบการณ์ในการฝึกทกัษะการส่ือสาร (communication skills) 

การใหค้ าปรึกษา (counseling)  (ภาคผนวกท่ี 3) โดยมีการติดตาม

อยา่งสม ่าเสมอ   

6.1.3.3.7. ภาควิชาฯ และคณะ ไดจ้ดัอบรม Neonatal cardiopulmonary 

resuscitation (NCPR) โดยจดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ปีท่ี 1 ทุก

คนก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

6.1.3.4. การศึกษาเพิ่มเติมดว้ยตนเอง  

6.1.3.4.1. การคน้หาขอ้มูลต่างๆ ทางวิชาการ (medical literature search) 

จากเอกสารส่ิงพิมพแ์ละฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

6.1.3.4.2. การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจยั การออกแบบวิธี วิจยั 

และใชว้ิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวจิยัต่างๆ (Evidence-

based medicine) 

6.1.3.4.3. การตดัสินใจในขอ้มูลต่างๆ ทางการแพทย ์และเลือกน ามาใช ้ปฏิบติัในการ
ดูแลผูป่้วย (Decision making) 

6.1.3.5. งานสอน  

จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มีส่วนร่วมในการใหค้ าปรึกษาและช่วยสอน

นกัศึกษาแพทย ์และแพทยป์ระจ าบา้นท่ีผา่นมาในสาขาวชิา 

6.1.3.6. วิชาเลือก 

จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด เพิ่มเติมประสบการณ์นอกสาขาวิชาและนอก

สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลทารกแรกเกิด โดยไดรั้บการอนุมติัจากผูรั้บผดิชอบ

การฝึกอบรมของสถาบนัและสถาบนัท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเลือกไปปฏิบติังาน 

6.2. เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

ครอบคลุมประเดน็การปฏิบบติัทางคลินิกและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
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และปริก าเนิด โรค/ ภาวะท่ีส าคญั หตัถการ/การตรวจทาง หอ้งปฏิบติัการ (ดูรายละเอียดใน 

ภาคผนวกท่ี 1, 2 และ 3) ร่วมกบัมีประสบการณ์ดา้นต่อไปน้ี 

- พื้นฐานความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ดา้นวิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สงัคม และ
พฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกนั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและ       
ปริก าเนิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การตดัสินใจทางคลินิก และการใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล 

- ทกัษะการส่ือสาร 

- จริยธรรมทางการแพทยแ์ละการวิจยั 

- ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 

- กฎหมายทางการแพทยแ์ละนิติเวชวิทยา 

- หลกัการบริหารจดัการ 

- ความปลอดภยัของผูป่้วย สิทธิผูป่้วย 

- การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองของแพทย ์

- บทบาทของการแพทยท์างเลือก เช่น มณีเวช การนวดสมัผสัทารก สมุนไพรกบันมแม่ 

ดนตรีบ าบดั  

- พื้นฐานและระเบียบวิจยัทางการแพทย ์ทั้งการวิจยัทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 

- เวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์

- การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 

6.3. การวิจัยทางการแพทย์  

สาขาฯ จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มีความรู้เร่ืองการวิจยัขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

การแพทย ์ทางคลินิก หรือทางสังคม สร้างองคค์วามรู้จากงานวิจยั โดยก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้น

ต่อยอดทุกคนตอ้งท างานวิจยัทางการแพทย ์อยา่งนอ้ยหน่ึงเร่ือง ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของการ

ท าวิจยั (ภาคผนวกท่ี 4) โดยเป็นงานวจิยัดา้น คลินิกหรืองานวิจยัพื้นฐานท่ีสาขาวิชา หรือภาควิชา

รับรอง และน าเสนอผลงานวิจยั ในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมและสอบฯ ก่อนส้ินสุดการ

ฝากอบรม 

6.4. จํานวนปีของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งส้ิน 2 ปี ส าหรับการฝึกอบรมทั้ง 2 ระดบั เปิดการฝึกอบรมวนัท่ี 1 
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กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา เร่ิมใชห้ลกัสูตรน้ีในการฝึกอบรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 

6.5. การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

สาขาฯ ไดบ้ริหารการจดัการฝึกอบรมตามขอ้ก าหนด ดงัน้ี 

6.5.1.  บริหารการจดัการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส ยดึหลกัความเสมอภาค 

6.5.2. หวัหนา้ภาควชิา ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัสาขาวิชา ฯซ่ึงมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบ และอ านาจในการจดัการ การประสานงานกบัฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาระดบั
ภาควิชา ฯ และฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาระดบัคณะ ฯ  

6.5.3. มีการก าหนดและด าเนินนโยบายเพื่อใหมี้การน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามา
ใชใ้นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม และการ
ประเมินการฝึกอบรมโดยเชิญอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษาของภาควิชากมุาร
เวชศาสตร์ เป็นหน่ึงในคณะกรรมการหลกัสูตรแต่งตั้งโดยหวัหนา้ภาควชิา ฯ 

6.5.4. ด าเนินการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรมโดย

แต่งตั้งหวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทั้ง 2 ชั้นปี เป็นคณะกรรมการหลกัสูตร เขา้ร่วม

ประชุมกบัคณะกรรมการหลกัสูตรทุก 3 เดือน 

6.6. สภาวะการปฏบิัติงาน 

สาขา ฯ ไดจ้ดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการอยูเ่วร) ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมโดยระบุกฎเกณฑ ์และประกาศใหช้ดัเจน เร่ืองเง่ือนไขงานบริการ และ

ความรับผดิชอบของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมมีการลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร การเจบ็ป่วย การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/

หลกัสูตรเป็นตน้ จดัใหมี้ค่าตอบแทนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย และมีการระบุชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสม รวมทั้งการลาพกัผอ่น 

6.7.  การวัดและประเมินผล 

สาขา ฯ ก าหนดแนวทางการวดัและประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งในระหวา่งการ

ฝึกอบรมและการประเมินเม่ือส้ินสุดการอบรม เป็นไปตามเกณฑข์อง อฝส ทารกแรกเกิด ฯ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคต์ามสมรรถนะหลกั 8 ประการ ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ 

ทกัษะ และเจตคติใหเ้หมาะสมกบับริบทของสาขา ฯ โดยมีการประเมินทั้ง formative และ summative 

evaluation (ตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3) ท่ีตั้งอยูบ่นหลกัการอยา่งสมเหตุสมผลและมีมาตรฐาน มีการ

แจง้กระบวนการวดัและประเมินผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบ พร้อมตรวจสอบและมี
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กระบวนการใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถอุทธรณ์ได ้
 

 
 
ตารางที่ 2 วิธีประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใชว้ิธีการประเมิน 
 

ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ 

M
CQ

 

OS
CE
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1.  พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 0 0 +++ ++ +++ +++ 

2. การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 0 ++ +++ + +++ +++ 

3. ความรู้พ้ืนฐาน +++ ++ + + + +++ 

4. การบริบาลผูป่้วย ++ +++ +++ 0 + ++ 

5. การตรวจโดยใชเ้คร่ืองมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การท า
หตัถการท่ีจ าเป็น 

0 +++ ++ 0 +++ 0 

6. ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ++ ++ ++ 0 +++ +++ 

7.  การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 0 0 +++ +++ ++ 0 

8.  ภาวะผูน้ า 0 0 +++ ++ ++ ++ 

 

ตารางที่ 3 วิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ตามความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ  

 

ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม 

และจริยธรรมแห่งวชิาชีพ  

- อาจารยป์ฎิบติัเป็นแบบอยา่ง 

(Role model)  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  
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ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

- การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน 

(Patient based learning) ท่ี  

หอผูป่้วยในและนอก (IPD, 

OPD)  

- สอนขา้งเตียง (Bedside 

teaching)  

การติดต่อส่ือสารและการสร้าง

สัมพนัธภาพ 

- อาจารยป์ฎิบติัเป็นแบบอยา่ง 

(Role model)  

- การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน 

(Patient based learning) ท่ี  

หอผูป่้วยในและนอก (IPD, 

OPD)  

- สอนขา้งเตียง (Bedside 

teaching)  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

 

ความรู้ความสามารถทางกมุารเวช

ศาสตร์ทารกแรกเกดิปริก าเนิด  

- การบรรยาย  

- การประชุมอภิปราย / สัมมนา  

- การเรียนจากตวัอยา่งผูป่้วย  

- การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน(

case-based learning) ท่ี  

หอผูป่้วยในและนอก  

- การสอนขา้งเตียง  

- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา 

 

  

 

การบริบาลผู้ป่วย และการท า

หัตถการ 

- การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน 

ท่ีหอผูป่้วยในและนอก  

- อบรมเชิงปฏิบติัการ/ 

หุ่นจ าลอง/ สถานการณ์จ าลอง  

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  
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ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

- การสอนขา้งเตียง 

- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริม

สุขภาพ 

- การใหค้วามรู้แก่บิดามารดา
หรือบุคลากรทางการแพทย ์ 

- การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน

ท่ีหอผูป่้วยในและหอผูป่้วย

นอก 

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา 

การพฒันาความรู้ความสามารถ

ทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง 

- การท าวิจยั/วิทยานิพนธ์  

/วารสารสโมสร (Journal club)  

- การประชุมอภิปรายหวัขอ้ 
เร่ือง/สัมมนา/การเรียนจาก
ตวัอยา่งผูป่้วย  

- การบรรยาย  

- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

- ผลงานวิจยั  

 

ภาวะผู้น า  - การบริหารจดัการ การดูแล
ผูป่้วย ท่ีหอผูป่้วยในและหอ
ผูป่้วยนอก 

- การใหค้ าปรึกษา 

- การน าทีมดูแลรักษา 

- การสังเกตโดยตรง  

- การประเมิน 360 องศา  

 

6.7.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเล่ือนช้ันปี (In-training evaluation) 

6.7.1.1 จดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละชั้นปีเพื่อประเมินความกา้วหนา้ (formative 

evaluation) ตามขอ้ก าหนดของอฝส.กมุารทารกแรกเกิด และใหข้อ้มูลป้อนกลบั

เป็นระยะ ๆ ระหวา่งปฏิบติังาน อยา่งเป็นระบบและตรวจสอบได ้เพื่อเป็นการ

พฒันาตนเอง มีการวดัและประเมินผล (summative evaluation) เม่ือส้ินสุดการ

ฝึกอบรมทุก 6 เดือน  เพื่อส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้แก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอดในระหวา่งการฝึกอบรมและเพื่อการเล่ือนระดบัชั้นปี และบนัทึก
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ความกา้วหนา้ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละคนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

พร้อมใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งทนักาล จ าเพาะ 

สร้างสรรค ์และเป็นธรรม เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดเ้ซ็นรับทราบ และ

ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และเกบ็หลกัฐานการประเมินไว ้และเม่ือ

พิจารณาผลการสอบขั้นสุดทา้ยเพื่อวฒิุบตัรฯ ซ่ึงหลกัฐานดงักล่าวจะปรากฎอยู่

ในทะเบียนประวติัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละคนดว้ย ทั้งน้ีทางสาขาฯ 

ไดมี้การก าหนดเกณฑก์ารเล่ือนระดบัชั้นปีและเกณฑก์ารยติุการฝึกอบรมของ

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไวช้ดัเจนและแจง้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทราบ

ก่อนเร่ิมการฝึกอบรม 

6.7.1.2 การประเมินในชั้นเรียนจากการประชุมและอภิปรายปัญหาผูป่้วย 

6.7.1.3 การประเมิน 360 องศา โดยประเมินการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด

ในระหวา่งการฝึกอบรมโดยอาจารยป์ระจ าหอผูป่้วย ผูร่้วมงาน ไดแ้ก่ แพทย์

ประจ าบา้น พยาบาล บิดา-มารดา หรือ ญาติ ตามกรอบของเกณฑห์ลกัสูตรของ

อนุสาขาฯ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้  โดยประเมินปีละ 2 คร้ัง และแจง้ผล

การประเมินแก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอยา่งเป็นทางการผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา

ประจ าแต่ละชั้นปี 

6.7.1.4 การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้ง

สามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีการก ากบัดูแล (Entrustable Professional 

Activities; EPA)ในระหวา่งการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งไดรั้บ

การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคต์าม EPA และ milestones ท่ี

คณะอนุกรรมการฝึกอบรม ฯ ก าหนดในแต่ละระดบัชั้นปี (ภาคผนวกท่ี 5) การ

ประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบของ EPA เป็นการประเมิน

เพื่อเล่ือนระดบัชั้นและเป็นเคร่ืองมือในการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้ขา้

ฝึกอบรม และใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมตระหนกัถึงความรับผิดชอบและจะตอ้งพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเน่ืองและแสดงใหเ้ห็นวา่ตนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคใ์น

เร่ืองความรู้ความสามารถทางวิชาชีพในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดเม่ือจบการ
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ฝึกอบรมโดยใชแ้บบประเมินมาตรฐานท่ีก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบฯ 

6.7.1.5 ประเมินความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ก่ียวกบัทารกแรกเกิดและปริ

ก าเนิดดว้ยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

6.7.2 การวดัและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตร ฯ 

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารก

แรกเกดิปริก าเนิด 

6.7.2.1 ผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการสอบเพื่อวฒิุบตัรฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบทุกขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

6.7.2.1.1 ไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอ

บวิชาชีพเวชกรรมสาขากมุารเวชศาสตร์ของแพทยสภา 

6.7.2.1.2 เป็นผูท่ี้ไดผ้า่นการประเมินการปฏิบติังานในระหวา่งการฝึกอบรม 

ตามหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวฒิุบตัรแสดงคว

ามรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากมุารเวชศาส

ตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด 

6.7.2.1.3 ผา่นการประเมิน EPA โดยอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาแลว้

ตามเกณฑท่ี์ก าหนด (ภาคผนวกท่ี 6) 

6.7.2.1.4 มีผลงานวิจยัดา้นกมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด 1 เร่ือง ผา่นการ

ประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตาม

ระเบียบการท างานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด (ภาคผนวกท่ี 4)  

6.7.2.1.5 กรรมการหลกัสูตรของสาขาวิชาเห็นสมควรใหเ้ขา้รับการประเมินโดยมี
หนงัสือรับรองจากหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรม 

6.7.2.2 ระเบียบการวดัและประเมินผลเพื่อวฒิุบตัรฯ 

แพทยสภาไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการสอบวฒิุบตัรฯ ใหมี้การสอบปีละ 

1 คร้ัง ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี และใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (อฝส

ฯ) สาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด เป็นผูก้  าหนดวิธีการสอบและ

ด าเนินการจดัสอบเพื่อวฒิุบตัร (วว.) สาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริ
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ก าเนิดเพื่อครอบคลุมความรู้ทางทฤษฎี (Factual knowledge) การแกปั้ญหาและ

การตดัสินใจ (Problem-solving and decision making skills) 

ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บวฒิุบตัรฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัและสอบผา่นการวดัและ

ประเมินผลทุกขอ้ตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

(ภาคผนวกท่ี 6) 

7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1. คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริ

ก าเนิดตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

7.1.1 เป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติัฯ หรือวฒิุบตัรฯ สาขากมุารเวชศาสตร์ของแพทยสภา  หรือ 

7.1.2 เป็นผูท่ี้ไดผ้า่นการฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจ าบา้นในสาขากมุารเวชศาสตร์ครบตามหลกัสู

ตรของแพทยสภาในสถาบนัฝึกอบรมท่ีแพทยสภารับรอง 

7.1.3 เป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็น 

อุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อา้งอิงตาม 

ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ 

ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบบัพ.ศ. 2559”) รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ี 

แพทยสภาก าหนด 

7.2 การคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.2.1 ยืน่ใบสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมท่ีแพทยสภาตามคุณสมบติัและระยะเวลาการรับสมคัรท่ี 

แพทยสภาก าหนด 

7.2.2 สาขา ฯ ไดก้ าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ

คดัเลือกผูส้มคัร โดยยดึหลกั ความเสมอภาค โปร่งใส และ ตรวจสอบได ้

7.2.3 คณะกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะเป็นผูค้ดัเลือกผูท่ี้สมควรรับไวท้ าการ

ฝึกอบรมตามจ านวนโควตา้ท่ี สถาบนัฝึกอบรมนั้นไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภา 

7.2.4 เกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้ฝึกอบรบประกอบดว้ย 

● คะแนน GPA หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
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● การมีตน้สงักดั จะเป็นองคป์ระกอบแรกท่ีพิจารณา ซ่ึงอนุสาขาฯ 

ก าหนดสดัส่วนการรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีมีตน้สงักดั กบั อิสระ 

ไม่นอ้ยไปกวา่ ร้อยละ 75 ของจ านวนท่ีรับได ้ยกเวน้ในกรณีท่ี 

มีตน้สงักดัไม่ถึงสดัส่วนดงักล่าว ทั้งน้ี การตดัสินของคณะอนุกรรมการการคดัเลือก 

ถือเป็น มติส้ินสุด 

● จดหมายแนะน าตวัจากผูบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน 3 ฉบบั 

● คะแนนจากการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการ 

โดยพิจารณาประกอบไปกบัประวติัการท างานจาก Curriculum vitae และ Portfolio 

7.3 จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สาขาฯไดด้ าเนินการคดัเลือกและก าหนดจ านวนผูเ้ขา้รับฝึกอบรมหรือศกัยภาพในการฝึกอบรม

ตามหลกัเกณฑข์องอฝส.กมุารทารกแรกเกิด โดยพจิารณาจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตามสดัส่วน

ของจ านวน อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลาและปริมาณงานบริการของสาขาฯ ตามท่ีระบุไว้

ในตารางต่อไปน้ี (ตารางท่ี 4) ซ่ึงการนบัจ านวนอาจารยใ์หน้บัเฉพาะอาจารยท่ี์ปฏิบติังานเตม็เวลา)  

7.4 กระบวนการคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมดงันี ้
ผูท่ี้สมคัรเขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ อฝส. และสาขา ฯ ระบุไว ้

7.4.1 กรรมการสมัภาษณ์ มาจากคณาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมในหลกัสูตรทุกคน ท่ีมิไดเ้ป็นญาติ
สายตรงของผูส้มคัร 

7.4.2 การสมัภาษณ์และใหค้ะแนน จะเป็นไปตามเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
คดัเลือกของสาขา ฯ อยา่งเคร่งครัด โดยผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้รับการฝึกอบรม จะตอ้ง 

7.4.2.1 ผา่นเกณฑข์ั้นต ่าของคะแนนสมัภาษณ์จาก คณะกรรมการทุกท่าน 

7.4.2.2 ล าดบัผูมี้สิทธิเขา้รับการอบรม พิจารณาการมีตน้สงักดัเป็นล าดบัแรก จากนั้น
พิจารณาล าดบัตามคะแนนรวมท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ โดยการใหค้ะแนนเป็น
ตวัเลขอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม มติของท่ีคณะกรรมการคดัเลือกของสาขา ฯ ถือ
เป็นท่ีส้ินสุด 

7.4.3 น าผลการคดัเลือกแจง้หวัหนา้ภาควิชากุมาร ฯ ทราบและรับรองผล  
7.4.4 เอกสารการใหค้ะแนนของคณะกรรมการฯ แต่ละคน รวมทั้งเอกสารของผูส้มคัรท่ีใชใ้น

การพิจารณา ทั้งหมด จะถูกบนัทึกและเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบและ
ขออุทธรณ์ได ้
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7.5 การแจ้งผลการคดัเลือก 
มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

7.5.1 แจง้แก่ผูส้มคัรเป็นรายบุคคลวา่ผา่นหรือไม่ผา่น 

7.5.2 แจง้ในเวบ็ไซตข์องอนุสาขาฯ และคณะฯ เฉพาะผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเท่านั้น 

7.5.3 แจง้ผา่นราชวทิยาลยักมุารแพทย ์อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิดตาม
ระเบียบของ อฝส. 

 

ตารางที่ 4 ศักยภาพในการฝึกอบรม 
 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อปี (คน) 1 2 3 4 5 

จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลา 2 3 4 5 6 

จ านวนการคลอดในโรงพยาบาลต่อปี 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 

จ านวนผูป่้วยใน (Sick newborn) ต่อปี 400 450 500 550 600 

หตัถการการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจในทารก (Infant ventilator support)* (ราย
ต่อปี) 

50 70 90 110 130 

หตัถการการใส่สายสวนสะดือ (รายต่อปี) 20 25 30 35 40 
หตัถการการใส่สายสวนภายในหลอดเลือดด าส่วนปลาย (Peripherally 
inserted central catheter placement) (รายต่อปี) 

6 8 10 12 14 

การช่วยกูชี้พและการดูแลใหอ้าการคงท่ีในทารก กลุ่มเส่ียง (Newborn 
resuscitation and stabilization for high-risk neonate) (รายต่อปี) 

20 25 30 35 40 

การตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสูงของสมอง (Cranial ultrasonography) (รายต่อ
ปี) 

10 15 20 25 30 

หตัถการการเปล่ียนถ่ายเลือด ( Exchange transfusion)** (รายต่อปี) 1 2 3 4 5 

* Continuous positive airway pressure, conventional ventilation และ high frequency ventilation 
** Partial and total exchange transfusion 
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8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.1. แนวทางการจัดสรรอาจารย์ผู้ฝึกอบรม 

8.1.1. สาขา ฯ ก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมให้

สอดคลอ้ง กบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ความจ าเป็นของการฝึกอบรม 

และระบบการ บริบาลสุขภาพของประเทศ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามนโยบายของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาควิชากมุารเวชศาสตร์ดว้ย 

8.1.2. สาขา ฯ ระบุคุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร 

โดยครอบคลุมความช านาญท่ีตอ้งการ คุณสมบติัทางวิชาการ ความเป็นครู และความ

ช านาญทางคลินิก 

8.1.3. สาขา ฯ ไดม้อบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารยใ์หมี้ความสมดุล
ระหวา่งงานดา้นการศึกษา การวิจยั และการบริการ 

8.1.4. สาขา ฯ จดัสรรใหอ้าจารยมี์เวลาเพียงพอส าหรับการใหก้ารฝึกอบรมทั้งในดา้นการเรียน

การสอนทางคลินิก ตลอดจนใหค้ าปรึกษาและใหก้ารก ากบัดูแลแก่แพทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอด มีระบบสนบัสนุนการพฒันา ตนเองของอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ืองโดยอาจารยท่ี์บรรจุ

ใหม่ทุกท่านจะไดรั้บการอบรมทั้งทางดา้นการแพทยแ์ละดา้นแพทยศาสตร์ศึกษาเป็น

เวลา 3-4 สปัดาห์ และนอกจากน้ียงัมีการประเมินอาจารยเ์ป็นระยะ ๆ 

8.2. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผดิชอบการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม  

คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบการฝึกอบรมของสาขาวิชา ฯ ตอ้งไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือ

วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯอนุสาขากมุารเวชศาสตร์

ทารกแรกเกิดปริก าเนิดมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

8.3 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

8.3.1 ตอ้งไดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขากมุารเวชศาสตร์มาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

8.3.2 ตอ้งไดรั้บวฒิุบตัร หรือหนงัสืออนุมติัฯ อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด 

8.4 จํานวนขั้นตํ่าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา 

8.4.1 สาขา ฯ ก าหนดใหมี้จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลาอยา่งนอ้ย 2 คน 

8.4.2 หากจ าเป็นตอ้งมีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลารวมดว้ยจ านวนขั้นต ่าของ
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อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลาตอ้งไม่มากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์

เตม็เวลาเพื่อใหส้ามารถติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได ้

8.4.3 ภาระงานในอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิดของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม

แบบไม่เตม็เวลาแต่ละคนจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  50  ของภาระงานของอาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรมแบบเตม็เวลาท่ีตอ้งทดแทน  

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

สาขา ฯ มีขอ้ก าหนดและนโยบายเก่ียวกบัทรัพยากรการศึกษาครอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี 

9.1. สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวิชาการท่ี
ทนัสมยั มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเพียงพอไดแ้ก่ หอ้งท างานและคอมพิวเตอร์
ท่ีสามารถคน้หาและเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวิชาการท่ีตอ้งการไดต้ลอดเวลา มีต าราท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ 
ตลอดจนมีอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบติัเช่น หุ่นจ าลองท่ีใชใ้นการใส่สายสวนหลอดเลือด 
เจาะปอด เจาะน ้าในช่องทอ้ง และเคร่ืองอลัตราซาวด ์รวมถึงส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีปลอดภยั  

9.2. สาขาทารกแรกเกิดโรงพยาบาลศิริราชเป็นหน่ึงในสถาบนัท่ีไดรั้บการคดัเลือกและรับรองการเป็นส

ถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม (ภาคผนวกท่ี 7) จ านวนผูป่้วยเพียงพอและชนิดของผูป่้วยหลากหลาย

สอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอกเวลาราชการ 

การเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบติัท่ีพอเพียงส าหรับสนบัสนุนการ

เรียนรู้ ตามเกณฑท์ัว่ไป (แบบบนัทึกขอ้มูลฉบบั ก) และเกณฑเ์ฉพาะ (แบบบนัทึกขอ้มูลฉบบั ข) 

ส าหรับการเป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริ

ก าเนิดของแพทยสภา  

9.3. มีส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เวป็ไซตห์อ้งสมุดโรงพยาบาลศิริราชส าหรับการเรียนรู้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อ

ยอดสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีทนัสมยัได ้มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใหเ้ป็นส่วน

หน่ึงของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกหลกัจริยธรรม 

9.4. มีทีมการดูแลผูป่้วยทั้งแพทยแ์ละพยาบาลเจา้ของไข ้หน่วยท่ีรับปรึกษา นกัสงัคมสงเคราะห์ ล่าม

แปลภาษา รวมถึงนกักฎหมาย เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

เป็นทีมร่วมกบัผูร่้วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 

9.5. มีระบบท่ีส่งเสริมใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีความรู้และสามารถประยกุตค์วามรู้พื้นฐานและกร

https://drive.google.com/file/d/16rQks_6hU3S2_PIfwmVDF3AWDmLccfLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmu57m9b_rTVUAABPtTj1Lv_jnlHfIfJ/view?usp=sharing
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ะบวนการทางวิทยาศาสตร์ในอนุสาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

และมีการบูรณาการระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวจิยัอยา่งเพียงพอและสมดุล 

9.6. เปิดโอกาสในไปฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศท่ีมีความเหมาะสม มีระบบการ

โอนผลการฝึกอบรมจากสถาบนัอ่ืนมายงัสาขาวิชา ฯ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลร่วมในการประเมินผล

สมัฤทธ์ิของการฝึกอบรม 

9.7. การน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชใ้นการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการ

ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

10.การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

สาขา ฯ ไดมี้ระบบการก ากบัดูแลใหก้ารฝึกอบรมเป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรเป็นประจ า มี

กลไกส าหรับการประเมินหลกัสูตรและน าไปใชจ้ริงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง มีการประเมินแผนการฝึกอบรม/

หลกัสูตรซ่ึงครอบคลุมดา้นต่างๆต่อไปน้ี 

10.1. พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
10.2. ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์
10.3. แผนการฝึกอบรม  
10.4. ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม  
10.5. การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม 
10.6. พฒันาการของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  
10.7. สถาบนัฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา  
10.8. คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  
10.9. ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและความตอ้งการของระบบ

สุขภาพ 
10.10. ขอ้ควรปรับปรุงสาขาฯ  

 
สาขา ฯ ไดมี้การแสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสูตร จากผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม รวมถึงใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฎิบติังานของแพทยผ์ูส้ าเร็จ
การฝึกอบรม อยา่งนอ้ย 1 คร้ังภายใน 1 ปีหลงัจากการฝึกอบรมในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสูตร และน า
ผลการประเมินท่ีไดม้าพฒันาหลกัสูตรต่อไป 



29 
 

11. การทบทวนและการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 
สาขา ฯ มีการทบทวนและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ ทุก 5 ปี ตามนโยบายของราชวิทยาลยั

กมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงแพทยสภามอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการ โครงสร้าง เน้ือหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการ
ประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแกข้อ้บกพร่องท่ีตรวจพบ มีขอ้มูล
อา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
12.1 สาขาฯ ไดมี้การบริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ การรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด (เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการ
ฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์การออกเอกสารท่ี
แสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรือ หลกัฐานอยา่งเป็นทางการอ่ืนๆท่ีสามารถ
ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันั้นไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

12.2 สาขา ฯ มีการก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 

12.3 สาขา ฯ มีบุคลากรท่ีปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการ
ของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

12.4 สาขา ฯ จดัใหมี้จ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนนัสนุนดา้นอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

13. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
สาขาวิชา ฯ ด าเนินตามขอ้ก าหนดของราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทยในการไดรั้บการอนุมติัให้

จดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดโดยผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรมตาม
ขอ้บงัคบัแพทยสภา 

13.1. มีกระบวนการส าหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง  เน้ือหา ผลลพัธ์ 
และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการประเมินผล 
และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรมอยา่งทนัสมยัอยูเ่สมอ 

13.2. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพของการฝึกอบรมภายใน อยา่งนอ้ยทุก 2 ปี 
13.3. ไดรั้บการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ทุก 5 ปี 
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___________________________________ 
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ภาคผนวก 

 
ส าหรับ “เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 

เพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562” 
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ภาคผนวก 1 เน้ือหาวชิา 
 

หลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริ
ก าเนิดจะตอ้งครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

 

กลุ่มท่ี 1 
ภาวะวกิฤตหรือฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีดูแลรักษาเองและ/หรือ

ประสานงานกบัแพทยแ์ละบุคลากรทางการ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อร่วมดูแล 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีสามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมก่อนปรึกษาหรือส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญนอก

สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกท่ีเก่ียวกบัทารกแรกเกิด 

1. Neonatal resuscitation 
2. Perinatal asphyxia / HIE 
3. Neurological emergencies 
- Seizures 
- exposed neural tube defect 
4. Respiratory emergencies 
- airway obstruction 
- diaphragmatic hernia, 
- Apnea 
- Pulmonary air leak 
5. Cardiac emergencies 

1. pre & postoperative neonatal surgical 
conditions  

2. Hypo, hyperthermia 
3. Drug intoxication และ withdrawal 
4. Growth deviation  
- prematurity  
- postmaturity   
- small for gestational age และ  large for 

gestational age infants 
- Low birth weight และ oversized infants 
5. Birth injuries 

1. Neurological  
- Hydrocephalus 
2. Respiratory 

Congenital stridor 
3. Cardiovascular structural disorders 
- Transposition of the great arteries 
- Hypoplastic left heart syndrome & other left 

heart obstructive diseases  
- Pulmonary atresia & other right heart 

obstructive diseases อ่ืน ๆ 
- Truncus arteriosus  

1. สรีรวิทยาเภสชัวิทยาและชีวเคมีขอ
งสตรีขณะตั้งครรภร์ะหวา่งคลอดแ
ละระยะหลัง่น ้านม 

2. ปัจจยัส่งเสริมและปัจจยัเส่ียงของส
ตรีในระยะดงักล่าวโดยครอบคลุม
ถึงสภาพเศรษฐกิจและสงัคม 

3. พฒันาการทางกายวิภาค(คพัภวิทย
า) สรีรวิทยาชีวเคมี 
อิมมูโนวิทยาและเภสชัวิทยาของท
ารกในครรภแ์ละรกรวมถึงปัจจยัท่ีเ
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กลุ่มท่ี 1 
ภาวะวกิฤตหรือฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีดูแลรักษาเองและ/หรือ

ประสานงานกบัแพทยแ์ละบุคลากรทางการ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อร่วมดูแล 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีสามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมก่อนปรึกษาหรือส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญนอก

สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกท่ีเก่ียวกบัทารกแรกเกิด 

- Cardio respiratory arrest 
- Cyanosis 
- Shock & sudden 

deterioration 
- Persistent pulmonary 

hypertension of the 
newborn 

- Systemic และ pulmonary 
hypertension 

- Cardiac arrhythmia  
- Congenital heart block 
- Congestive heart failure 
6. Gastrointestinal 

emergencies 
- Bilious vomiting 

- Subgaleal hematoma 
- Cephalhematoma 
- Brachial plexus injuries 
6. Neurological problems 
- Seizures 
- Brain injury in term infant  

● Hypoxic ischemic encephalopathy  
● Neonatal stroke 

- Brain injury in term infant  
● intracranial hemorrhage  
● intraventricular 

hemorrhage/periventricular 
leukomalacia  

- Neuromuscular disorders 
● Hypertonicity 
● Floppy infant และ hypotonicity 

- Other cyanotic heart disease 
(กลุ่มท่ีมีกลไกใหเ้กิดการผสมของเลือดด าและเ
ลือดแดง) 

- PDA & other left to right shunt lesions: VSD, 
ASD etc. 

4. Gastrointestinal 
- Disorders of the stomach and duodenum เช่น 

congenital hypertrophic pyloric stenosis, 
duodenal atresia 

- Disorders of the intestinal tract เช่น 
obstruction, malrotation/volvulus และ 
duplication 

5. Genitourinary emergencies 
- Tumor and vascular disorders ของไต เช่น 

Wilms’ tumor, 
- Obstructive uropathy 
6. โรคและภาวะทางกระดูกและขอ้ 

ก่ียวขอ้งโดยเฉพาะในเร่ืองของสภ
าพเศรษฐกิจและสงัคม 

4. การปรับตวัของทารกต่อการคลอด
และการด ารงชีวิตหลงัคลอด 

5. พฒันาการทางกายวิภาคสรีรวิทยา 
ชีวเคมีอิมมูโนวิทยาและเภสชัวิทย
าของทารกแรกเกิดปกติและทารกแ
รกเกิดท่ีมีโรค 

6. พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาในโ
รคทารกในครรภแ์ละแรกเกิด 

7. โภชนาการกบัพฒันาการทั้งทางกา
ยและสมองของทารกในครรภแ์ละ
แรกเกิด 

8. เวชพนัธุศาสตร์และกลไกการเกิดค
วามพิการแต่ก าเนิด 
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กลุ่มท่ี 1 
ภาวะวกิฤตหรือฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีดูแลรักษาเองและ/หรือ

ประสานงานกบัแพทยแ์ละบุคลากรทางการ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อร่วมดูแล 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีสามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมก่อนปรึกษาหรือส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญนอก

สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกท่ีเก่ียวกบัทารกแรกเกิด 

- Marked Abdominal 
distension including 
massive ascites, peritonitis 

- GI bleeding 
- Severe hyperbilirubinemia 
- obstructed hernia 
7. Genitourinary emergencies 
1. Renal failure 
2. Severe Dehydration 
3. renovascular hypertension 
4. testicular torsion, 
8. Hematologic emergencies 
- Severe anemia & 

polycythemia 
- Hydrops fetalis 
9. Metabolic emergencies 
- Hypoglycemia 

- Abnormal head size เช่น macrocephaly, 
anencephaly และ microcephaly 

- Congenital brain malformations 
● Holoprosencephaly 
● Agenesis of corpus callosum 
● Septo-optic dysplasia 
● Absent cavum septum pallucidum 
● Lissencephaly 
● Dandy-walker malformation 
● Chiari malformation 

7. Respiratory problems 
- Surfactant deficiency : respiratory distress 

syndrome 
- Apnea of prematurity 
- Congenital และ neonatal pneumonia 
- Aspiration syndrome และ meconium 

aspiration syndrome 

- Congenital musculoskeletal defects 
- Fractures และ dislocation 
- skeletal dysplasias:  

● Osteogenesis imperfecta 
● Chondrodystrophies 

- Genu recurvatum 
- Arthrogryposis multiplex congenita 
- foot deformities: Club foot ชนิดต่างๆ เช่น 

calcaneo valgus, calcaneo varus   
- -developmental dysplasia of the hip 
- Congenital vertebral malformations 

7. โรคของนยัน์ตาและการไดย้นิ 
- การรบกวนเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว และ 

visualization 
- Retinopathy of prematurity 
- (chorioretinitis) 

9. จิตวิทยาของสตรีในการตั้งครรภแ์
ละการมีบุตรท่ีปกติและผดิปกติปฏิ
สมัพนัธ์แม่-ลูก 

10. หลกักลศาสตร์เบ้ืองตน้ของอุปกร
ณ์ทางการแพทยท่ี์ใชเ้ป็นประจ าใน
ระยะปริก าเนิดและระยะแรกเกิด 

11. หลกัการจดัตั้งองคก์รใน 
Reproductive health care และ 
neonatal intensive care unit 

12. หลกัการแพทยศาสตร์ศึกษา 
13. หลกัการบริหารจดัการระบบสาธา

รณสุข  
14. การส่งเสริมสุขภาพ 
15. การควบคุมป้องกนัการติดเช้ือและ

การระบาดของเช้ือในหอผูป่้วยทาร
กแรกเกิด 

16. สารเสพติดในหญิงตั้งครรภ ์
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กลุ่มท่ี 1 
ภาวะวกิฤตหรือฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
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กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีสามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมก่อนปรึกษาหรือส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญนอก

สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกท่ีเก่ียวกบัทารกแรกเกิด 

 - Transient tachypnea of the newborn หรือ 
delayed absorption of lung fluid 

- Pulmonary interstitial emphysema 
- Pulmonary hypoplasia 
- Chronic lung diseases of the 
neonate ไดแ้ก่ BPD, WMS และ CPIP 
- Micrognathia และ glossoptosis 
- Pulmonary hemorrhage 
- Chylothorax and pleural effusion 
- pulmonary lymphangiectasia 
- chest wall defects 
8. Cardiovascular problems  
- Myocarditis 
- Endocardial fibroelastosis 
9. Gastrointestinal problems 
- Hepatosplenomegaly 
- Disorders of sucking and swallowing  

- เน้ืองอกของตาและของเน้ือเยือ่ภายในโพรงลูก
ตา 

- Cataract, lens opacity และ corneal opacity 
- Retinal hemorrhage 
- ความผิดปรกติของ Palpebral fissure, 

ต าแหน่งและขนาดของลูกตา 
8. โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบั Bilirubin metabolism 
- Biliary atresia 
- Choledochal cyst 
9. Infections  
- Breast abscess, suppurative parotitis 
- Bone และ joint infection 
20. Congenital malformations 
- Cleft lips และ palate 
- Congenital muscular torticollis 
- Neural tube defect and spinal cord 

dysraphisms, 

17. จริยธรรมและกฎหมายทางการ
แพทย ์

18. การจดัส่ิงแวดลอ้มในหอผูป่้วยทาร
ก 

19. ระบาดวิทยาและสถิติพยากรณ์ชีพ 
(Biostatistics) ในระยะปริก าเนิด 

20. หลกัในการทาวิจยั 
21. Maturity and neurological 

examination 
22. Neuroprotection strategies for the 

newborn 
23. Neonatal transfusion 
24. Newborn screening 
25. Skin care for extremely preterm 

infants 
26. Neonatal thermoregulation 
27. Neonatal pain management 
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กลุ่มท่ี 1 
ภาวะวกิฤตหรือฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีดูแลรักษาเองและ/หรือ

ประสานงานกบัแพทยแ์ละบุคลากรทางการ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อร่วมดูแล 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีสามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่ง
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กลุ่มท่ี 4 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกท่ีเก่ียวกบัทารกแรกเกิด 

- Motility disorders 
- Gastroesophageal reflux 
- meconium plug syndrome 
- Necrotizing enterocolitis 
- Short bowel syndrome 
- Acute gastroenteritis 
- Ascites และ peritonitis 
- Metabolic liver disease 
10. Genitourinary problems 
- Fluid, electrolytes, acid-base disturbance 
- Renal insufficiency 
- Malformation เช่น renal agenesis, renal 

dysplasia,  
- Nephrotic syndrome 
- Renal tubular acidosis 
- Nephrocalcinosis 
- Urinary tract infection 

- hydrocephalus, hydranencephaly และ 
anencephaly 

- Abnormal head shape เช่น craniosynostosis 
- Abdominal wall defects ไดแ้ก่ gastroschisis, 

omphalocele, prune - belly syndrome 
- Choanal atresia, congenital stridor 
- Esophageal atresia,TE fistula, intestinal 

stenosis and atresia 
- Congenital lung cyst และcongenital lobar 

emphysema 
- Congenital dislocation of hips, club foot, 

metatarsus adductus, polydactyly, syndactyly 
- Diaphragmatic hernia, paralysis และ 

eventration of diaphragm 
- Anorectal anomalies 

 
 

28. Prenatal diagnosis 
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กลุ่มท่ี 1 
ภาวะวกิฤตหรือฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
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กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีสามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมก่อนปรึกษาหรือส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญนอก

สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกท่ีเก่ียวกบัทารกแรกเกิด 

- Abdominal mass 
- Renal vein thrombosis 
11. Hematologic problems 
- Anemia  
- Anemia of prematurity 
- Neonatal Bleeding and thrombotic disorders 
- Neonatal platelets disorders 
- Myeloproliferative disorders 
- Red blood cell defects 

ท่ีพบเป็นปัญหาในประเทศไทย 
● Red cell enzyme defect: G6PD 

deficiency 
● Red cell morphology: 

spherocytosis, ovalocytosis 
● Alpha – thalassemia 

- Blood group incompatibility 
12. Dermatologic problems 
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ภาวะวกิฤตหรือฉุกเฉิน 
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- Cutaneous findings of the newborn 
- Genodermatoses 
- โรคติดเช้ือของผวิหนงั 
- Nevi, cutaneous tumor และ developmental 

defects 
- Infiltrative lesions 
- Epidermal lesions 
- กลุ่ม Skin discoloration และ reaction to 

toxin, chemical และ physical agents 
- Hemangioma 
13. Ophthalmologic and audiologic problems 
- การติดเช้ือของตา (Conjunctivitis) 
- Subconjunctival hemorrhage 
- Craniofacial anomalie involved ear 

malformations  
14. Genetics, chromosomal disorders and 

Inborn errors of intermediary metabolism 
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- Disorders of amino acid metabolism 
- Disorders of the metabolism of organic acid 
- Disorders of lipid metabolism 
- Disorders of monosaccharide metabolism 
- Disorders of lysosomal storage 
- Glycogen storage disease 
15. Nutrition support 
- Breast feeding 
- Enteral nutrition for high-risk neonates 
- Parenteral nutrition for high risk neonates 
- Postdischarge nutritional support in preterm 

infant 
16. Congenital malformations 
- Down syndrome และ Trisomy ชนิดต่างๆ 
- Dysmorphology  
- Achondroplasia 
- Apert syndrome 
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กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีสามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมก่อนปรึกษาหรือส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญนอก

สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 
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- Cridu Chat syndrome 
- Cornelia Delange syndrome Treacher 

Collins syndrome Turner syndrome 
- Beckwith syndrome 
- Fetal alcohol syndrome 
- Fetal hydantoin syndrome 
17. โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบั Bilirubin metabolism 

ท่ีพบบ่อย 
- Physiologic jaundice 
- Breast milk jaundice, breast feeding 

jaundice  
- Hyperbilirubilinemia in prematurity 
- Jaundice secondary to concealed 

hemorrhage 
- Jaundice secondary to bacterial and viral 

infection 
- Neonatal hepatitis 
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กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีสามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมก่อนปรึกษาหรือส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญนอก

สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกท่ีเก่ียวกบัทารกแรกเกิด 

- Cholestasis due to parenteral nutrition 
- Alpha – 1 - antitrypsin deficiency 
- Crigler - Najjar syndrome 
- Toxic hepatitis 
- Bile plug syndrome 
18. Infections  
- Bacterial infections 

● Sepsis 

● Meningitis 

● Pneumonia, ARI (รวม otitis media, 
pertussis) 

● Gastroenteritis 

● Infant born to mother with PROM 
or Chorioamnionitis 

● Conjunctivitis, omphalitis, skin 
และ soft tissue infection 

● Tuberculosis 
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กลุ่มท่ี 1 
ภาวะวกิฤตหรือฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีดูแลรักษาเองและ/หรือ

ประสานงานกบัแพทยแ์ละบุคลากรทางการ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อร่วมดูแล 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีสามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมก่อนปรึกษาหรือส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญนอก

สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกท่ีเก่ียวกบัทารกแรกเกิด 

● Tetanus neonatorum 

● Healthcare associated infection 

● Listeria monocytogenes  
● Mycoplasma  

- Viral infections 
● Congenital syphilis 

● Rubella 

● Herpes simplex virus  
● Cytomegalovirus 

● Toxoplasmosis  
● Hepatitis B virus  
● Varicella - Zoster virus 

● HIV  
● Zika virus 

● Enterovirus,  
● Coxsackie B 

● Influenza 
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กลุ่มท่ี 1 
ภาวะวกิฤตหรือฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีดูแลรักษาเองและ/หรือ

ประสานงานกบัแพทยแ์ละบุคลากรทางการ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อร่วมดูแล 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีสามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมก่อนปรึกษาหรือส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญนอก

สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกท่ีเก่ียวกบัทารกแรกเกิด 

● Measles 

● Mumps  
- Fungal infections  

● Candidiasis  
● Pneumocystis carinii 

- Chlamydial infection 
- Protozoal infection 

● Malaria 
● Toxoplasmosis 

19. Metabolic emergencies 
- Congenital hypothyroidism 
- Neonatal thyrotoxicosis 
- Adrenal insufficiency 
- Adrenogenital syndrome and abnormal 

sexual development 
- Disorders of calcium and phosphorus 

metabolism 
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กลุ่มท่ี 1 
ภาวะวกิฤตหรือฉุกเฉิน 

กลุ่มท่ี 2 
ปัญหาและโรคท่ีดูแลรักษาเองและ/หรือ

ประสานงานกบัแพทยแ์ละบุคลากรทางการ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อร่วมดูแล 

กลุ่มท่ี 3 
ปัญหาและโรคท่ีสามารถใหก้ารรักษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมก่อนปรึกษาหรือส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญนอก

สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มท่ี 4 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกท่ีเก่ียวกบัทารกแรกเกิด 

- Disorders of CHO metabolism 
- Infants born to mother with diseases or 

conditions that may have adverse effects to 
them before and after deliveries e.g. infants 
of diabetic mother, thyrotoxic mother 
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ภาคผนวกที่ 2 รายช่ือหัตถการและการตรวจเพ่ือการวนิิจฉัยและรักษา 
 
แบ่งระดบัของหตัถการต่างๆ ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งมีประสบการณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 ระดบัท่ี  1 รู้หลกัการโดยการอ่าน หรือชมจาก ภาพยนตร์ วีดีทศัน์ (Know) 
 ระดบัท่ี  2 เป็นผูส้ังเกตการณ์ (Observer) ในหตัถการจริง (Know how) 
 ระดบัท่ี  3  ช่วยท าและ หรือ ฝึกท ากบัหุ่น (Show how) 
 ระดบัท่ี  4 ท าดว้ยตนเอง (Does)  
 

หัตถการ 
ระดับส าหรับช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 

1. Therapeutic and technical procedures   
- Abdominal paracentesis 3-4 4 
- Airway management : laryngoscopy, endotracheal intubation 4  
- Arterial catheterization 3-4 4 

- Neonatal Cardiopulmonary resuscitation 4  
- Central venous catheterization & PICC line  insertion : use/care 3-4 4 
- Exchange transfusion 1 1 
- Umbilical vessel catheterization 4  
- Pericardial tapping 1 2 
- Peritoneal dialysis 1 2 
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หัตถการ 
ระดับส าหรับช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 
- Hemodialysis  1 
- Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)  1 
- Subdural tapping  2 
- Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid 3-4 4 
- Respiratory support :Non-invasive & invasive mechanical ventilation 3-4 4 
- Surfactant replacement therapy  4  
- Therapeutic Hypothermia 3-4 4 

- Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)  1 
- Amplitude EEG (aEEG) interpretation 4 4 
2. Diagnostic and screening procedures   
- Visual screening : ROP 2 2 
- Hearing screening : TEOAEs , aABR 1-2 2 
- Basic neonatal cranial ultrasonography 3-4 4 
- Basic Functional Echocardiography 3-4 4 
- Bone marrow aspiration 1-2 2 
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ภาคผนวกที่ 3 การติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ 
 

เม่ือจบการฝึกอบรมแลว้ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีทกัษะการส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ ตามหวัขอ้ทกัษะและระดบัชั้นปี ท่ีก าหนดในตาราง โดยการ
สังเกตพฤติกรรมขณฝึกปฏิบติังาน 

  Year  1 Year  2 

1.      การส่ือสารกบัครอบครัวของผูป่้วยในระยะสุดทา้ย 
(Palliative  Care  Issues) 

A. Breaking bad news with surrogates and patients * * 

B. Communicating palliative care * * 

C. Understanding dying patients and family * * 

D. Respect for different values and cultures * * 

E.  Advance directives with surrogates * * 

F. Withhold / Withdraw life-sustaining Rx with surrogates * * 

G. Communicating as death approach * * 

2.      การส่ือสารกบัผูร่้วมงาน (Communication with 
colleagues/teams) 

A. Directing the multidisciplinary teams * * 

B. Conflict resolution with colleagues * * 
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  Year  1 Year  2 

  C. Giving supervision for junior colleagues * * 

3.      การส่ือสารในสถานการณ์ท่ียากล าบาก (Communication 
in challenging situations) 

  

A. Dealing with anger patients/parents * * 

B. Specific needs patients/parents  (Handicap, MR,CP LD) * * 

C. Report mistakes to parents * * 

D.Program/disease campaign * * 

F. Report mistakes to parents * * 

C. Child advocacy * * 

4.      การส่ือสารในระดบัชุมชน (Communication with 
community) 

A.Program/disease campaign * * 

B. Child advocacy * * 

* ควรมีการจดัประสบการณ์เรียนรู้หรือประเมินความรู้ความสามารถในปีดงักล่าว (ถา้เป็นไปได)้  
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ภาคผนวกที่ 4  
ระเบียบการท างานวจิัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกดิและปริก าเนิด 

พ.ศ. 2562 
โดย 

คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกดิปริก าเนิด 

ราชวทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริก าเนิด ได้

จดัท าขอ้ก าหนดน้ีข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการท าวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริ

ก าเนิด โดยใหใ้ชข้อ้ก าหนดน้ีส าหรับผูเ้ร่ิมรับการฝึกอบรม ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป รวมไปถึงงานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ี

ยืน่ขอสอบเพือ่วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริก าเนิด ในปีการศึกษา 2563 เป็น

ตน้ไป ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดน้ี 

ข้อ 1.  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกคนตอ้งท างานวิจยัอยา่งนอ้ยคนละ 1 เร่ือง แต่ไม่อนุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปในสถาบนั

เดียวกนัท างานวิจยัเร่ืองเดียวกนัในช่วงเวลาเดียวกนั ในกรณีงานวิจยันั้นเป็นโครงการระยะยาว แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในรุ่นถดัไปท่ีไม่ไดอ้ยูซ่อ้นช่วงเวลา

สามารถด าเนินการเร่ืองนั้นต่อได ้นอกจากนั้นในกรณีท่ีอาจารยผ์ูค้วบคุมมากกวา่ 1 สถาบนัเห็นชอบใหท้ างานวจิยัเร่ืองเดียวกนั คณะอนุกรรมการการ

ฝึกอบรมและสอบฯ อนุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดต่างสถาบนัท าการศึกษาในเร่ืองเดียวกนัได ้



50 

แต่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละคนตอ้งน าเสนอโครงร่างงานวิจยั (research proposal) ต่อท่ีประชุมอาจารยใ์นสถาบนัท่ีตนเองฝึกอบรมเช่นเดียวกบัผูอ่ื้น 

และแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละคนสามารถน าเสนอและแปลผลขอ้มูลไดเ้ฉพาะในสถาบนัท่ีตนเองท าการศึกษาเท่านั้น 

ข้อ 2.  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดผูท้  างานวิจยั ตอ้งลงทะเบียนท างานวิจยัหรือขออนุญาตท างานวิจยัต่อหวัหนา้สถาบนัท่ีตนรับการฝึกอบรม หลงัจากนั้นเม่ือ

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเลือกเร่ืองท่ีจะท างานวิจยัและไดแ้นวทางการศึกษาคน้ควา้ท่ีแน่นอนแลว้ ใหป้รึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในดา้น

หวัขอ้เร่ือง แนวทางการศึกษาวิจยั และเลือกอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยั รวมทั้งน าเสนอแผนการวจิยัต่อท่ีประชุมอาจารยต์ามท่ีสถาบนัฝึกอบรมก าหนด เพื่อขอ

ความเห็นชอบ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้จึงจะด าเนินการวิจยัต่อไปได ้

ข้อ 3. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดผูท้  างานวิจยั เคยผา่นการอบรม ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบาดวิทยา และจริยธรรมการท าวิจยัในคน 

ข้อ 4. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งด าเนินการจดัท าโครงร่างงานวิจยัภายใตค้  าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวจิยั และขออนุมติัท าการวิจยัจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน (ethics committee หรือ institutional review board) ของสถาบนันั้น โดยตอ้งด าเนินการวิจยัภายใตข้อ้ก าหนดดา้น

จริยธรรมการวิจยั (good clinical research practice, GCP) อยา่งเคร่งครัด 

ข้อ 5.  เม่ือโครงร่างงานวิจยัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนแลว้ ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเร่ิมด าเนินงานวจิยัภายใตก้ารควบคุมของ

อาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยั 

ข้อ 6. อาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยั เป็นอาจารยป์ระจ า (เตม็เวลา) ของอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด หรือสถาบนัท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด

รับการฝึกอบรม และไดรั้บ วว.กมุารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริก าเนิด หรือ อว. กมุารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริก าเนิดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และควบคุม

งานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจ านวนไม่เกิน 2 คน ต่อชั้นปี 
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ข้อ 7.  ในกรณีท่ีอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยัไม่ไดส้งักดัสถาบนัท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรับการฝึกอบรม หวัหนา้สถาบนัจะตอ้งมีจดหมายขออนุมติั

ผูบ้งัคบับญัชาของอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวจิยัท่านนั้น พร้อมทั้งออกจดหมายเชิญไปยงัผูค้วบคุมงานวจิยัท่านนั้นดว้ย 

ข้อ 8.  สาขาฯ ก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินงานวิจยัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด โดยระบุรายละเอียดของงานและก าหนดเวลาในการส่งงานตลอดปี

การศึกษาทั้ง 2 ปี 

 

กรอบการด าเนินงานวจิัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม)   

เดือนท่ีก าหนดข้ึนเป็นระยะเวลาท่ีประมาณการ  

 

เดือนที่  ประเภทกจิกรรม 

 3 จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 6 จดัท าโครงร่างงานวิจยั 

 7 พิจารณาโครงร่างงานวิจยั 

8 ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั และขอทุนสนบัสนุนงานวิจยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ) 

   9 เร่ิมเกบ็ขอ้มูล 

15 น าเสนอความคืบหนา้งานวิจยั 
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เดือนที่  ประเภทกจิกรรม 

19 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยั 

20 จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 

 21 ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เพื่อส่งต่อไปยงัราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทย ใหท้ าการประเมินผล  ส าหรับประกอบ
คุณสมบติัการเขา้สอบเพื่อวฒิุบตัรภาคปฏิบติัขั้นสุดทา้ย 

 

 

ข้อ 9. สาขาฯ มีระบบติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินการวจิยัอยา่งเป็นรูปธรรม และเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มีความ

กระตือรือร้นในการด าเนินงานวิจยั และไดรั้บการแนะน าจากผูค้วบคุมงานวิจยัอยา่งใกลชิ้ด อีกทั้งมีระบบการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค

ในการด าเนินการวิจยัเพื่อเก้ือหนุนใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถด าเนินงานวจิยัตามกรอบเวลาจนแลว้เสร็จทนัตามก าหนด 

ข้อ 10. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน ท่ีคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ รับรอง คือ ผูค้วบคุม

งานวิจยั 1 ท่าน และผูป้ระเมินงานวจิยัอีก 2 ท่าน ซ่ึงอยูน่อกสถาบนัท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดนั้นฝึกอบรมอยู ่

ข้อ 11. ผูป้ระเมินงานวจิยั ตอ้งได ้วว.กมุารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริก าเนิด หรือ อว. อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริก าเนิดมาแลว้

อยา่งนอ้ย 2 ปี ปฏิบติังานอยูใ่นสถาบนัสถานพยาบาลท่ีมีการเปิดฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด 

รับประเมินงานวิจยัทั้งหมดไม่เกิน 5 ฉบบัในแต่ละปี (นบัรวมงานวจิยัท่ีผูป้ระเมินควบคุมดว้ย) 

ข้อ 12. ในกรณีท่ีคุณสมบติัของผูค้วบคุมงานวิจยั ไม่เป็นไปตาม ขอ้ 6. หรือผูป้ระเมินงานวิจยั ไม่เป็นไปตามขอ้ 10 และ 11 ใหผู้แ้ทนสถาบนัหรือ
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หวัหนา้โครงการฝึกอบรมฯของสถาบนัท าเร่ืองเสนอผา่นคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการการ

ฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 13. ผูค้วบคุมงานวิจยั หรือหวัหนา้สถาบนั มีหนา้ท่ีทาบทามผูป้ระเมินงานวิจยันอกสถาบนัใหเ้สร็จส้ิน อยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนก าหนดส่งรายงาน

วิจยัฉบบัร่างใหแ้ก่ผูป้ระเมินงานวิจยั 

ข้อ 14. ประเภทของงานวิจยั แบ่งออกเป็น 

14.1 การวิจยัทางคลินิก เช่น randomized controlled trial, cohort study, case-control study, systematic review with or without meta-analysis 

เป็นตน้ 

14.2 การวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

14.3 การวิจยัดา้นการบริการทางการแพทย ์เช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบั hospital accreditation  เป็นตน้ 

14.4 การวิจยัทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา 

ข้อ 15. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งแจง้แก่เลขา อฝส. ภายในวนัท่ี 28/29 กมุภาพนัธ์ของปีท่ีจะยืน่สมคัรสอบวฒิุบตัร ในขอ้มูลต่อไปน้ี 

15.1 ช่ือ นามสกุล ของแพทยป์ระจ าบา้นผูท้  างานวิจยั 

15.2 ช่ือเร่ืองงานวิจยั ภาษาไทย 

15.3 ช่ือเร่ืองงานวิจยั ภาษาองักฤษ 

15.4 ช่ือผูค้วบคุมงานวิจยั 

15.5 ช่ือผูป้ระเมินงานวจิยั 2 ท่าน 
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ข้อ 16. รายงานผลงานวิจยัเพื่อประกอบการสอบวฒิุบตัรอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด สามารถจดัท าเป็น 2 รูปแบบอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

16.1 วิทยานิพนธ์ ฉบบัภาษาไทย 

16.2 ตน้ฉบบับทความภาษาองักฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมส่งตีพมิพใ์นวารสารทางการแพทย ์ 

ข้อ 17. การส่งรายงานการวิจยั เป็นไปตามรูปแบบของรายงานดงัต่อไปน้ี 

17.1 วิทยานิพนธ์ฉบบัภาษาไทย 

17.1.1 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งส่งรายงานวิจยัพิมพต์ามรูปแบบท่ีก าหนด จ านวน 3 ชุดพร้อมแบบฟอร์มใบประเมินผลงานวิจยั 

(ฉบบัวิทยานิพนธ์) และใบค าแสดงจรรยาบรรณในงานวิจยั ใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 3 ท่านท่ีเป็นคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยัภายใน 

31 มีนาคม ของปีที่สอบ 

17.1.2 การเรียงล าดบัช่ือผูป้ระเมินงานวิจยั ใหเ้รียงดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 เป็นประธานผูป้ระเมินงานวิจยั หมายถึงผูป้ระเมินนอกสถาบนัท่ีอาวโุส
กวา่ผูป้ระเมินนอกสถาบนัท่านท่ี 2  ล าดบัท่ี 2 เป็นผูค้วบคุมงานวิจยั และล าดบัท่ี 3 เป็นผูป้ระเมินนอกสถาบนัท่านท่ี 2 

17.1.3 ในกรณีท่ีผูป้ระเมินใหมี้การแกไ้ข และจะพิจารณาใหม่หลงัจากการแกไ้ข ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดด าเนินการแกไ้ข พร้อมกบั
ส าเนาใบประเมินใหเ้ลขานุการ อฝส. อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิดทราบโดยเร็ว และรีบด าเนินการติดต่อกบั
ผูป้ระเมิน เพื่อขอรับใบประเมินคร้ังใหม่ ภายใน 30 เมษายน ของปีที่สอบ  

17.1.4 ในกรณีท่ีผูป้ระเมินใหผ้า่นโดยแกไ้ขตามค าแนะน า และไม่ขอพิจารณาซ ้าหลงัจากแกไ้ข ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานวิจยัในการ
ควบคุมดูแลใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแกไ้ขรายงานใหเ้รียบร้อย 

17.1.5 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดส่งใบประเมินงานวิจยัท่ีแสดงวา่ งานวิจยัไดผ้า่นการประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 3 

ท่าน 
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พร้อมบทคดัยอ่งานวิจยัตามแบบฟอร์มท่ีใชส้ าหรับการเตรียมจดัล าดบัการน าเสนอผลงานวิจยัใหแ้ก่เลขาคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบฯ อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิดภายในวนัที่ 31 พฤษภาคม ของปีทีส่อบ  

17.1.6 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 3 ชุด และแผน่บนัทึกขอ้มูล compact disk หรือ อุปกรณ์ส าหรับบนัทึกขอ้มูล
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (แฮนดีไดรฟ์, ธมับไ์ดรฟ์ หรือ แฟลชไดรฟ์) ท่ีมีรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ใบประเมินผลงานวิจยัจาก
ผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 3 ท่าน บนัทึกในรูปแบบ pdf ใหแ้ก่เลขาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรก
เกิดและปริก าเนิดภายใน วนัท่ี 30 มิถุนายน ของปีท่ีสอบ โดยในชุดรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีส่งตอ้งระบุ ช่ือเร่ือง ช่ือแพทยผ์ูท้  า ติด
ท่ีสนัปก ซ่ึงอาจจะเขียนหรือพิมพส์ติกเกอร์ติดกไ็ด ้ 

17.2 ตน้ฉบบับทความภาษาองักฤษ  

17.2.1 ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเป็นผูนิ้พนธ์ช่ือแรก และอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยัเป็น correspondence 

17.2.2 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดส่งตน้ฉบบับทความจ านวน 3 ฉบบั พร้อมแบบฟอร์มใบประเมินผลงานวิจยั (ฉบบัรอพิจารณาการตีพิมพ)์ 

และใบค าแสดงจรรยาบรรณในงานวิจยั ใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 3 ท่านท่ีเป็นคณะอนุกรรมการประเมินงานวจิยัภายใน 31 มีนาคม 

ของปีที่สอบ 

17.2.3 ขั้นตอนต่อไปใหด้ าเนินการเช่นเดียวกบัการส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัภาษาไทยตั้งแต่ขอ้ 17.1.2 เป็นตน้ไป  

ข้อ 18. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งน าเสนอผลงานวจิยั และตอบขอ้ซกัถามของคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ ตามวนัเวลาท่ี

ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฯ 

ข้อ 19. การตดัสินใหง้านวิจยัผา่น จะตอ้งผา่นการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินงานวจิยัทั้ง 3 ท่าน และผา่นการประเมินโดย

คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ จากการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
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ข้อ 20. ผูส้มคัรสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัฯ อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด  

20.1 แสดงหลกัฐานการศึกษาต่อเน่ืองเพื่อแสดงวา่ไดมี้การพฒันาตนเอง จ านวนหน่วยกิตเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 100 หน่วยกิตใน 5 

ปียอ้นหลงัจากปีท่ีสมคัรสอบพร้อมพร้อมใบค าขอสมคัรสอบฯ และหลกัฐานต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบการสมคัรสอบ 

ท่ีส านกังานราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัท่ี 30 เมษายน ของปีที่สอบ 

20.2 ในกรณีท่ีวฒิุบตัรฯหมดอาย ุ

ตอ้งแสดงหลกัฐานการศึกษาต่อเน่ืองเพื่อแสดงวา่ไดมี้การพฒันาตนเองในอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด 

จ านวนหน่วยกิตเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วยกิตต่อปี นบัตั้งแต่วนัหมดอาย ุ

20.3 ส่งผลงานวิจยัทางทารกแรกเกิดปริก าเนิดท่ีไดรั้บการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ภายใน 5 

ปีก่อนหนา้น้ีเสนอใหค้ณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯพิจารณา ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น  

ข้อ 21. งานวิจยัน้ีเป็นสิทธิของสถาบนัท่ีฝึกอบรม 

แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถน าผลงานจากงานวิจยัน้ีไปเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

ต่อเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูค้วบคุมงานวิจยัและหวัหนา้สถาบนัแลว้เท่านั้น 
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ภาคผนวกที่ 5 
 

5.1 กจิกรรมทางวชิาชีพที่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดควรจะต้องสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการกาํกบัดูแล (Entrustable Professional 
Activities; EPA) เม่ือสําเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 

EPA 1. ร่วมวางแผนกบัสูติแพทย ์ในการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภท่ี์ผิดปกติ 

EPA 2. ใหก้ารดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีความเส่ียงสูงเม่ือแรกเกิด 

EPA 3. ใหก้ารบริบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต 

EPA 4. แสดงทกัษะในการท าหตัถการในทารกแรกเกิด 

EPA 5. ใหก้ารบริบาลทารกแรกเกิดหลงัภาวะวิกฤต และติดตามต่อเน่ืองในระยะยาว 
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สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพ (Competency) ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับแต่ละ EPA 
 

สมรรถนะหลกัทางวชิาชีพทีพ่งึประสงค์ EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวชิาชีพ ++ ++ ++ ++ ++ 

2. การติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ ++ ++ ++ + ++ 

3. ความรู้พืน้ฐาน ++ ++ ++ ++ ++ 

4. การบริบาลผู้ป่วย 0 ++ ++ ++ ++ 

5. ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ++ + 0 0 ++ 

6. การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง + ++ ++ ++ + 

7. ภาวะผู้น า + ++ ++ 0 + 
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5.2 ระดบัความสามารถของแต่ละ EPA ที่แพทย์ประจําบ้านต่อยอดในแต่ละระดบัช้ันปีพงึมี (Milestone) 

EPA 
Milestone level 

Level 1 (F1) Level 2 (F2) 
EPA 1. ร่วมวางแผนกบัสูติแพทย ์
ในการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภท่ี์ผิดปกติ 

L2-3 L4-5 

EPA 2. ใหก้ารดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีความเส่ียงสูงเม่ือแรกเกิด  L2-3 L4-5 
EPA 3. ใหก้ารบริบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต L2-3 L4-5 
EPA 4. แสดงทกัษะในการท าหตัถการในทารกแรกเกิด ดูภาคผนวก ดูภาคผนวก 
EPA 5. ใหก้ารบริบาลทารกแรกเกิดหลงัภาวะวิกฤต 
และติดตามต่อเน่ืองในระยะยาว 

L2-3 L4-5 

L1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด  
L2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 
L3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ  
L4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง 
L5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และสอนผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
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5.3 รายละเอยีดสําหรับแต่ละ EPA (Format of EPA description)  

ประกอบดว้ย 7 หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือกิจกรรมทางวิชาชีพ (Title of the EPA) 
2. รายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมท่ีตอ้งท าไดแ้ละบริบท (สถานท่ี ลกัษณะผูป่้วย) (Specification and limitations) 
3. สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  (Most relevant domains of competencies) 
4. ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ พฤตนิสัย ท่ีควรมี  (Required experience, knowledge, skills, attitude and behavior for entrustment)  
5. วิธีการท่ีใชใ้นการประเมินระดบัความสามารถและติดตามความกา้วหนา้ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด (Assessment information sources to assess 

progress and ground a summative entrustment decision)    
6. ระดบัความสามารถของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละชั้นปีท่ีพึงมี (Entrustment for which level of supervision is to be reached at which stage of 

training) 
7. วนัหมดอายสุ าหรับผลการประเมิน  (Expiration date)  
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รายละเอียดส าหรับแต่ละ EPA 
EPA 1 ร่วมวางแผนกบัสูติแพทย์ ในการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภ์ท่ีผดิปกต ิ

หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
1. ช่ือเร่ืองกิจกรรม ร่วมวางแผนกบัสูติแพทย ์ในการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภท่ี์ผดิปกติ 
2. ขอ้ก าหนด และขอ้จ ากดัของกิจกรรม 
(บริบท สถานท่ี ลกัษณะผูป่้วย) 

รายละเอยีดของกจิกรรม 
2.1 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพหญิงตั้งครรภแ์ละทารกในครรภ ์รวมถึงทางดา้นจิตใจ 
ครอบครัวและสังคมของหญิงตั้งครรภจ์ากสูติแพทย ์
2.2.วิเคราะห์และประเมินสาเหตุ ปัญหาและความเส่ียงดา้นสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทารกในครรภ ์และระยะหลงัเกิด 
โดยใชห้ลกัการของเวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์(evidence-based medicine) 
มาประกอบการพิจารณาและใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจทางคลินิก 
2.3 อภิปราย เสนอทางเลือกในการดูแลทารก และร่วมวางแผนการรักษากบัทีมสูติแพทย ์รวมถึงบอกพยากรณ์โรคได ้
2.4 ช้ีแจง ใหข้อ้มูลความเส่ียงของทารกในครรภ ์ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการรักษาท่ีวางแผนไว ้
ใหห้ญิงตั้งครรภแ์ละครอบครัวทราบ 
2.5 เคารพและใหเ้กียรติกบัหญิงตั้งครรภ ์และครอบครัว ปฏิบติัต่อหญิงตั้งครรภด์ว้ยความเอาใจใส่ 
บริบท 
สถานท่ี: แผนกฝากครรภ ์หอ้งรอคลอด หอผูป่้วยในหญิงตั้งครรภ ์แผนกผูป่้วยนอก  
ผูเ้ก่ียวขอ้ง: ทีมสูติแพทย ์และสหสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูป่้วย: หญิงตั้งครรภ ์และครอบครัว 
ขอ้จ ากดั: ดา้นภาษา ศาสนา ความเช่ือ มีสภาวะดา้นร่างกายและจิตใจท่ีไม่พร้อมต่อการรับรู้ขอ้มูล 

3.สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 🗹 พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

🗹 การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 
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หัวข้อที ่ รายละเอยีด 

🗹 ความรู้พื้นฐาน 

◻ การบริบาลผูป่้วย 

🗹 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 

🗹 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

🗹 ภาวะผูน้ า 
4. ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์ ความรู้ 
ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ท่ีจ าเป็นต้องมี 
4.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพในหญิงตั้งครรภท่ี์มีผลต่อทารกในครรภ ์
4.2 ความรู้เก่ียวกบัความพิการแต่ก าเนิด ความผดิปกติดา้นการเจริญเติบโต ความผดิปกติของสุขภาพทารกในครรภ ์
4.3 ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล ความรู้ทางทฤษฎี โดยใชห้ลกัการของเวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์(evidence-based medicine)  
4.4 ทกัษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการพดูและการเขียน การสร้างสมัพนัธภาพ การใหค้วามรู้และ ใหข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 
4.5 พฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแพทย ์มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

5. การวดัและการประเมินผล วธีิการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 สงัเกตระหวา่งปฏิบติังานโดยอาจารย ์และประเมินในรูปแบบ mini-cex 
5.2 การประเมินผลตอ้งผา่นเกณฑ ์ระดบัความสามารถขั้นต ่าท่ีพึงมี อยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี  

6. ระดบัความสามารถตาม EPA 
ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละชั้นปี 

ระดับความสามารถที่พงึม ี
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L2-3 เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 1 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4-5 เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 2 

7. 
วนัหมดอายผุลการรับรองการประเมิน 

วนัหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปีตอ้งรับการประเมินใหม่  
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EPA 2 ให้การดูแลทารกท่ีมีความเส่ียงสูงเม่ือแรกเกดิ 

หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
1. ช่ือเร่ืองกิจกรรม ใหก้ารดูแลทารกท่ีมีความเส่ียงสูงเม่ือแรกเกิด 
2. ขอ้ก าหนด และขอ้จ ากดัของกิจกรรม 
(บริบท สถานท่ี ลกัษณะผูป่้วย) 

รายละเอยีดของกจิกรรม 
2.1 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพหญิงตั้งครรภแ์ละทารกในครรภ ์รวมถึงทางดา้นจิตใจ 
ครอบครัวและสงัคมของหญิงตั้งครรภ ์จากสูติแพทย ์
2.2.วิเคราะห์และประเมินสาเหตุ ปัญหาและความเส่ียงดา้นสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทารกในระยะแรกเกิดท่ีหอ้งคลอด 
โดยใชห้ลกัการของเวชศาตร์เชิงประจกัษ ์(evidence-based medicine) 
มาประกอบการพิจารณาและใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจทางคลินิก 
2.3 วางแผน ก ากบัดูแล และสามารถใหก้ารกูชี้พทารกแรกเกิดท่ีมีความเส่ียงสูงไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
2.4 เป็นผูน้ าทีมท่ีมีประสิทธิภาพในการกูชี้พทารก 
2.5 สามารถใหก้ารดูแลทารกหลงัการกูชี้พใหมี้สญัญาณชีพคงท่ีและปลอดภยัส าหรับการเคล่ือนยา้ย 
2.6 บริหารจดัการส่งต่อทารกไปยงัสถานพยาบาลอ่ืน ในกรณีท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรสุขภาพ 
2.7 ช้ีแจงใหข้อ้มูลปัญหาของทารกแรกเกิด การบริบาลทารกและแผนการรักษาต่อไป ใหก้บัมารดาและครอบครัวทราบ 
โดยค านึงถึงสถานการณ์และเวลาท่ีเหมาะสม 
2.8 เคารพ ใหเ้กียรติ และปฏิบติักบัมารดาและครอบครัวดว้ยความเอาใจใส่ 
บริบท 
สถานท่ี: หอ้งคลอด / หอ้งผา่ตดั / หอ้งฉุกเฉิน หอ้งพกัฟ้ืน/ หอผูป่้วยมารดาหลงัคลอด / 
หอผูป่้วยระยะวิกฤตต่างแผนก (ท่ีดูแลหญิงตั้งครรภ)์ 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง: สูติแพทย ์พยาบาล แพทยต่์างสาขา และ บุคลากรวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูป่้วย: ทารก มารดาและครอบครัว 
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หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
ขอ้จ ากดั: 
1. สถานท่ีในการกูชี้พท่ีมีอุปกรณ์ไม่พร้อม 
2. สถานการณ์ท่ีทารกมีความผดิปกติรุนแรงและคาดวา่ไม่สามารถมีชีวิตรอดหลงัเกิด 
3. ดา้นภาษา ศาสนา ความเช่ือ มีสภาวะดา้นร่างกายและจิตใจท่ีไม่พร้อมต่อการรับรู้ขอ้มูล 

3. สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 🗹 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

🗹 การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

🗹 ความรู้พื้นฐาน 

🗹 การบริบาลผูป่้วย 

🗹ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 

🗹 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

🗹 ภาวะผูน้ า 
4. ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์ ความรู้ 
ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ท่ีจ าเป็นต้องมี 
4.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพในหญิงตั้งครรภท่ี์มีผลต่อการปรับตวัของทารกแรกเกิด 
4.2 ความรู้เก่ียวกบัความพิการแต่ก าเนิดความผดิปกติของสุขภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกวิธีกูชี้พ 
4.3 มีภาวะผูน้ า มีทกัษะในการตดัสินใจ ทกัษะในการท างานเป็นทีม  
4.4 ทกัษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการพดูและการเขียน การสร้างสมัพนัธภาพ และใหข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจเลือกวิธีกูชี้พ 
4.5 พฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแพทย ์มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

5. การวดัและการประเมินผล วธีิการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 สงัเกตระหวา่งปฏิบติังานโดยอาจารย ์และประเมินในรูปแบบ mini-cex 
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หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
5.2 การประเมินผลตอ้งผา่นเกณฑ ์ระดบัความสามารถขั้นต ่าท่ีพึงมี อยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี  

6. ระดบัความสามารถตาม EPA 
ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละชั้นปี 

ระดับความสามารถที่พงึม ี
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L2-3 เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 1 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4-5 เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 2 

7. วนัหมดอายผุลการรับรองการ
ประเมิน 

วนัหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปีตอ้งรับการประเมินใหม่  
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EPA 3 ให้การบริบาลทารกในภาวะวิกฤต 

หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
1. ช่ือเร่ืองกิจกรรม ใหก้ารบริบาลทารกในภาวะวิกฤต 
2. ขอ้ก าหนด และขอ้จ ากดัของกิจกรรม 
(บริบท สถานท่ี ลกัษณะผูป่้วย 

รายละเอยีดของกจิกรรม 
2.1 สามารถบอกภาวะวิกฤตของทารกได ้
2.2 ใหก้ารดูแลเบ้ืองตน้เพื่อรักษาใหส้ญัญาณชีพใหค้งท่ี 
2.3 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนกบัทารก 
2.4 วิเคราะห์ ประเมินสาเหตุ และ วางแผนการสืบคน้เพิ่มเติมประกอบการวินิจฉยัภาวะวิกฤต 
2.5 วางแผนการรักษาอยา่งเหมาะสมเพื่อใหพ้น้ระยะวกิฤต 
2.6 เป็นผูน้ าทีมท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแลทารกวิกฤต 
2.7 ทราบขอ้จ ากดัของตนเองและขอความช่วยเหลือ หรือขอค าปรึกษาจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญกวา่ในเวลาท่ีเหมาะสม 
2.8 ช้ีแจงใหข้อ้มูลปัญหาของทารกแรกเกิด การบริบาลทารกและแผนการรักษาต่อไป ใหก้บัมารดาและครอบครัวทราบ 
โดยค านึงถึงสถานการณ์และเวลาท่ีเหมาะสม 
2.9 เคารพ ใหเ้กียรติ และปฏิบติักบัมารดา ทารกและครอบครัว ดว้ยความเอาใจใส่ 
บริบท 
สถานท่ี:หออภิบาลทารกแรกเกิดระยะวกิฤต หอผูป่้วยทารกแรกเกิด หอ้งฉุกเฉิน แผนกผูป่้วยนอก 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง:ทีมแพทยแ์ละพยาบาล 
ผูป่้วย: ทารก มารดาและครอบครัว 
ขอ้จ ากดั: 
1. สถานท่ีท่ีมีอุปกรณ์ไม่พร้อม 
2. ดา้นภาษา ศาสนา ความเช่ือ มีสภาวะดา้นร่างกายและจิตใจท่ีไม่พร้อมต่อการรับรู้ขอ้มูล 
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หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
3. สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 🗹 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

🗹 การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

🗹 ความรู้พื้นฐาน 

🗹 การบริบาลผูป่้วย 

🗹 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 

🗹 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

🗹 ภาวะผูน้ า 
4. ขอ้ก าหนดดา้นประสบการณ์ ความรู้ 
ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ท่ีจ าเป็นต้องมี 
4.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤตของทารกแรกเกิด 
4.2 ความรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการรักษาและติดตามอาการของทารกในภาวะวิกฤต 
4.3 มีภาวะผูน้ า มีทกัษะในการตดัสินใจ ทกัษะในการท างานเป็นทีม 
4.4 ทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูร่้วมงานทุกระดบั 
4.5 ทกัษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการพดูและการเขียน การสร้างสมัพนัธภาพ 
และใหข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจเลือกวิธีการรักษาท่ีเหมาะสม 
4.6 พฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแพทย ์มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

5. การวดัและการประเมินผล วธีิการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 สงัเกตระหวา่งปฏิบติังานโดยอาจารย ์และประเมินในรูปแบบ mini-cex และ case-based discussion  
5.2 การประเมินผลในรูปแบบ mini-cex และ case-based discussion ตอ้งผา่นเกณฑ ์ระดบัความสามารถขั้นต ่าท่ีพึงมี 
อยา่งนอ้ยรูปแบบละ  2 คร้ังต่อปี 
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หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
6. ระดบัความสามารถตาม EPA 
ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละชั้นปี 

ระดับความสามารถที่พงึม ี
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L2-3 เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 1 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4-5 เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในชั้นปีท่ี 2 

7. 
วนัหมดอายผุลการรับรองการประเมิน 

วนัหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปีตอ้งรับการประเมินใหม่  
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EPA 4 แสดงทักษะในการทําหัตถการในทารกแรกเกดิ (Demonstrate competence in performing procedures in neonates) 

หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
1. ช่ือเร่ืองกิจกรรม แสดงทกัษะในการท าหตัถการในทารกแรกเกิด 

(Demonstrate competence in performing procedures in neonates) 
2. ขอ้ก าหนด 
และขอ้จ ากดัของกิจกรรม 
(บริบท สถานท่ี ลกัษณะผูป่้วย 

รายละเอียดของกิจกรรม 
สามารถท าหตัถการในทารกแรกเกิดท่ีมากกวา่ความสามารถของแพทยป์ระจ าบา้น หรือกมุารแพทย ์ทัว่ไปท าได ้

1.1 ท าหตัถการตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ดา้นทกัษะพิสยั (psychomotor domain) 
1.2 ระบุขอ้บ่งช้ี แสดงขั้นตอน วธีิการท า และการติดตามดูแลหลงัการท าหตัถการ เพื่อระวงัภาวะแทรกซอ้น 
1.3 สามารถส่ือสารกบัพอ่แม่/ผูป้กครอง เพื่อขอความยนิยอมในการท าหตัถการ ตลอดจนใหค้ าแนะน า และช้ีแจงภายหลงัท าหตัถการ 
หากมีภาวะแทรกซอ้น 

บริบท 
สถานท่ี: หอผูป่้วยวิกฤตทารกแรกเกิด 
            หอบริบาลทารกป่วย (sick newborn nursery) 
            หอ้งคลอด หอ้งผา่ตดัคลอด 
ผูป่้วย: ทารกแรกเกิด 
หตัถการ: ตามภาคผนวกท่ี 2 ดา้นทกัษะพิสยั  
ขอ้จ ากดั: ไม่มี 

3. สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

🗹 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

🗹 การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

🗹 ความรู้พื้นฐาน 
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หัวข้อที ่ รายละเอยีด 

🗹 การบริบาลผูป่้วย 

□ ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 

🗹 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
อยา่งต่อเน่ือง 

□ ภาวะผูน้ า 
4. ขอ้ก าหนดดา้น
ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทกัษะเจตคติ ท่ีจ าเป็นตอ้งมี 
3.1 ความรู้พื้นฐานเร่ืองหตัถการท่ีท า การเตรียมทารกเพื่อการท าหตัถการ การใหย้าบรรเทาอาการปวดและการท าใหส้งบ 

ขั้นตอนการท าหตัถการ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม ภาวะแทรกซอ้น การดูแลรักษาเม่ือมีภาวะแทรกซอ้น 
ตลอดจนความรู้เก่ียวกบัการแปลผลการตรวจ 

3.2 ทกัษะการตรวจโดยใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การท าหตัถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills) 
และใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในการตรวจวนิิจฉยัและรักษาทารก และการดูแลรักษาภาวะแทรกซอ้น (ถา้มี) 

3.3 ทกัษะการส่ือสาร ใหข้อ้มูลเพื่อใหไ้ดรั้บความยนิยอมจากบิดา มารดา หรือผูป้กครองเด็ก ตลอดจนการใหค้ าแนะน า 
และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูป้กครองอยา่งเหมาะสม 

3.4 พฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพแพทย ์มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
3.5 การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกดา้นท่ีจ าเป็น 

รู้จกัวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพฒันาความรู้ รวมทั้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
5. การวดัและการประเมินผล วิธีการประเมินระดบัความสามารถ 

3.6 การสงัเกตระหวา่งการปฏิบติังานโดยอาจารย ์
(ครบตามหตัถการระดบัท่ีสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองเม่ือส าเร็จการฝึกอบรมตามภาคผนวก) ภายในระยะเวลา 2 ปี 
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หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
6. ระดบัความสามารถตาม 
EPA ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดแต่ละชั้นปี 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี (หตัถการท่ีสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองเม่ือส าเร็จการฝึกอบรมตามภาคผนวก) 
-ตอ้งมีความสามารถท าหตัถการท่ีสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองตามภาคผนวก เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมชั้นปีท่ี 1 
-ตอ้งมีความสามารถท าหตัถการท่ีสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองตามภาคผนวก เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมชั้นปีท่ี 2 

7. วนัหมดอายผุลการรับรอง
การประเมิน 

วนัหมดอายสุ าหรับผลการประเมิน หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปี ตอ้งรับการประเมินใหม่  
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EPA 5 ให้การบริบาลทารกแรกเกดิหลงัภาวะวิกฤต และติดตามต่อเน่ืองในระยะยาว 

หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
1. ช่ือเร่ืองกิจกรรม ใหก้ารบริบาลทารกแรกเกิดหลงัภาวะวิกฤต และติดตามต่อเน่ืองในระยะยาว 
2. ขอ้ก าหนด และขอ้จ ากดั
ของกิจกรรม (บริบท สถานท่ี 
ลกัษณะผูป่้วย) 

รายละเอยีดของกจิกรรม 
การดูแลทารกภายหลงัผา่นภาวะวิกฤต เพื่อใหมี้การเติบโตท่ีเหมาะสม ไดรั้บการวางแผนก่อนกลบับา้น 
และติดตามต่อเน่ืองในระยะยาวในทารกกลุ่มเส่ียง เช่น ทารกเกิดก่อนก าหนด ทารกน ้าหนกันอ้ยมาก รวมไปถึงทารกท่ีมีภาวะพิการแต่ก าเนิด 
ทารกแรกเกิดเหล่าน้ีมกัมีความผดิปกติในหลายระบบ การดูแลรักษาทารกกลุ่มน้ีในระยะยาว 
และเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นอยา่งเหมาะสมจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ 

1.1 อธิบายแผนการดูแลดา้นโภชนาการท่ีเหมาะสม ในรูปแบบทั้ง parenteral และ enteral nutrition 
รวมทั้งใหก้ารวินิจฉยัและดูแลภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ีน 

1.2 เลือกใช ้non-invasive ventilation ในรูปแบบต่างๆอยา่งเหมาะสม เม่ือถอนจากเคร่ืองช่วยหายใจ 
1.3 ประเมินความพร้อมของทารกและครอบครัว ก่อนน าทารกออกจากโรงพยาบาล โดยเฉพาะทารกความเส่ียงสูง  
1.4 สามารถบริหารจดัการใหท้ารกไดรั้บการรักษาโดยสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary plan) อยา่งเหมาะสม 
1.5  สามารถประสานงาน และส่งต่อทารกไปดูแลยงัโรงพยาบาลตามระบบบริการสุขภาพ ในรายท่ียงัตอ้งการดูแลต่อเน่ือง 
1.6 สามารถดูแลรักษาและติดตามทารกในระยะยาวอยา่งเหมาะสมในทุกดา้น เช่น ความเจบ็ป่วยดา้นร่างกาย การใหภู้มิคุม้กนั (vaccination and 

prophylaxis) กระตุน้พฒันาการ เป็นตน้ 
1.7 สามารถใหค้ าแนะน ารวมถึงส่ือสารกบับิดามารดา ญาติผูป่้วย ในการดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริบท 
สถานท่ี: หอผูป่้วยวิกฤตทารกแรกเกิด 
           หอบริบาลทารกป่วย (sick newborn nursery) 
           คลินิกทารกมีความเส่ียงสูง (high risk clinic) 
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หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
ผูป่้วย: ทารกแรกเกิดหลงัภาวะวิกฤต 
ขอ้จ ากดั: ไม่มี 

3. สมรรถนะหลกัทางวิชาชีพ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

🗹 พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

🗹 การติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

🗹 ความรู้พื้นฐาน 

🗹 การบริบาลผูป่้วย 

🗹 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 

🗹 การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

🗹 ภาวะผูน้ า 
4. ขอ้ก าหนดดา้น
ประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะเจตคติ ท่ีจ าเป็นต้องมี 
4.1 มีความรู้เก่ียวกบัโรคหรือภาวะท่ีผูป่้วยเป็น รวมถึงการพยากรณ์โรคซ่ึงน าไปสู่การดูแลรักษาผูป่้วยในระยะยาว 
4.2 ทกัษะ 

4.2.1 มีทกัษะในการตรวจ และวินิจฉยัโรคหรือภาวะท่ีผูป่้วยเป็น รวมถึงคน้หาภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึน 
4.2.2 มีทกัษะในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบับิดามารดา และครอบครัวผูป่้วย 
4.2.3 มีทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยสามารถใหข้อ้มูลท่ีส าคญัแก่ทีมในการร่วมดูแลรักษา 
4.2.4 มีทกัษะในการบนัทึกขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า ครอบคลุม และสม ่าเสมอ  
4.2.5 มีทกัษะในการช่วยเหลือทางจิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณของบิดามารดาและครอบครัวผูป่้วยเม่ือตอ้งเผชิญกบั ความยากล าบาก 

อุปสรรค และภาวะแทรกซอ้นในการดูแลผูป่้วย 
4.3 มีพฤตินิสยัและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแพทย ์มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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หัวข้อที ่ รายละเอยีด 
5. การวดัและการประเมินผล วธีิการประเมินระดับความสามารถ 

5.1 สงัเกตระหวา่งปฏิบติังานโดยอาจารย ์และประเมินในรูปแบบ mini-cex หรือ case-based discussion  
5.2 การประเมินผลในรูปแบบ mini-cex หรือ case-based discussion ตอ้งผา่นเกณฑ ์ระดบัความสามารถขั้นต ่าท่ีพึงมี อยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี 

6. ระดบัความสามารถตาม 
EPA ของแพทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอดแต่ละชั้นปี 

ระดับความสามารถที่พงึมี  
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L3-4 เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมชั้นปีท่ี 1 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4-5 เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมชั้นปีท่ี 2 

7. วนัหมดอายผุลการรับรอง
การประเมิน 

วนัหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเร่ืองน้ีเลยเป็นเวลา 1 ปี ตอ้งรับการประเมินใหม่ 
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ภาคผนวกที่ 6 
เกณฑ์การสําเร็จการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกดิปริกาํเนิด 
 
ผูท่ี้จะส าเร็จการฝึกอบรมและไดรั้บวฒิุบตัรฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตร 2 ปี 
2. ไดฝึ้กทกัษะในการท าหตัถการอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิดอยา่งนอ้ยในชนิดหตัถการท่ีตอ้งปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง  (4) แต่ละระดบัชั้นปี 

ดงัน้ี 
 

หัตถการ 
ระดับส าหรับช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 

1. Therapeutic and technical procedures   
- Abdominal paracentesis 3-4 4 
- Airway management : laryngoscopy, endotracheal intubation 4  
- Arterial catheterization 3-4 4 

- Neonatal Cardiopulmonary resuscitation 4  
- Central venous catheterization & PICC line  insertion : use/care 3-4 4 
- Exchange transfusion 1 1 
- Umbilical vessel catheterization 4  
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หัตถการ 
ระดับส าหรับช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 
- Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid 3-4 4 
- Respiratory support :Non-invasive & invasive mechanical ventilation 3-4 4 
- Surfactant replacement therapy  4  
- Therapeutic Hypothermia 3-4 4 

- Amplitude EEG (aEEG) interpretation 3-4 4 
2. Diagnostic and screening procedures   
- Basic neonatal cranial ultrasonography 3-4 4 
- Basic Functional Echocardiography 3-4 4 

 
3. ผา่นการประเมินผลทุกขอ้ดงัต่อไปน้ีตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิดดงัต่อไป

น้ี 
● การประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละชั้นปีโดยอาจารยผ์ูดู้แลการฝึกอบรม 

● การประเมิน EPA ทั้งหมด โดยอาจารยผ์ูดู้แลการฝึกอบรม 

● สมุดบนัทึกประสบการณ์การท าหตัถการ ประเมินโดยอาจารยผ์ูดู้แลการฝึกอบรม  
● การส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตรงตามก าหนด และผา่นการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 

● การประเมินความรู้ทางทฤษฎี (Factual knowledge) โดยการสอบขอ้เขียนแบบปรนยั (MCQ) 
● การสอบปากเปล่าแบบรายสั้น (short case) และรายยาว (long case) 
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ภาคผนวกที่ 7 
เกณฑ์คุณสมบัติของสถาบันที่จะรับผู้เข้าฝึกอบรมอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกดิปริกาํเนิด 

 
 

สถาบนัฝึกอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตร์วิทยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบนัทางการแพทยห์รือโรงพยาบาลท่ีจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาบา้นต่อยอด  
อน่ึงราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทยท่ีแพทยสภามอบหมายใหดู้แลการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริกาเนิด เม่ือจะพิจารณาอนุมติัใหค้ณะแพทยศาสตร์วิทยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบนัทาง
การแพทยห์รือโรงพยาบาลใดเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมได ้คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์สถาบนัทางการแพทยห์รือโรงพยาบาลนั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัตาม
เกณฑท์ัว่ไปและเกณฑเ์ฉพาะและจะตอ้งระบุสถานภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั้น ดงัน้ี 

1. เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 
1.1. คุณสมบัติท่ัวไป   

(1) ไดรั้บการรับรองคุณภาพหรือก าลงัด าเนินการพฒันาเพื่อการรับรองคุณภาพ 
(2) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสงัคมนกัวิชาการ  เพื่อเสริมสร้างคุณสมบติัในการใฝ่รู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
(3) มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และจ านวนผูป่้วยทั้งประเภทผูป่้วยในและผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม 

และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดมี้ส่วนด าเนินการดูแลรักษาและใหบ้ริการกบัผูป่้วยโดยตรง 
(4) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/ หรือแผนกในโรงพยาบาล เป็นผูรั้บผิดชอบดาเนินการโดยผูบ้ริหารของ

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์หรือโรงพยาบาลท่ีรับผดิชอบด าเนินการตอ้งไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัขวางการบริหารงานและการ
พฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  

(5) มีปณิธานและพนัธกิจระบุไวช้ดัเจนวา่มุ่งผลิตแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีมีความรู้  ความสามารถและคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
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และมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการท่ีจะศึกษาต่อเน่ืองได ้ และมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 
(6) มีระบบบริหารงานท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนุนการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลุตามปณิธาน ไดแ้ก่ การบริหารงานทัว่ไป การบริหารการศึกษา เป็นตน้ 

ระบบบริหารงานดงักล่าวใหท้ าเป็นระเบียบของคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล และประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบทัว่กนั 
(7) มีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุจ านวนเพียงพอรับผดิชอบในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความมุ่งมัน่  ความเตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฝึกอบรม 
(8) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ 5 ปี) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์สถาบนัทางการแพทยห์รือโรงพยาบาลท่ีขอเปิดด าเนินการฝึกอบรมอาจ

พิจารณาท าความตกลงกบัคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์หรือโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลกัสูตรฝึกอบรมมาแลว้ไม่ต ่า
กวา่ 10 ปี ใหช่้วยท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาและช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบนัสมทบหรือสถาบนัร่วมในการด าเนินการฝึกอบรม  

(9) ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรมคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ สถาบนัทางการแพทย ์หรือโรงพยาบาลจะตอ้งด าเนินการใหแ้พทยสภารับรอง
หลกัสูตรของสถาบนัฝึกอบรมเพื่อใหผู้ส้ าเร็จการฝึกอบรม มีสิทธ์ิเขา้สอบเพื่อวฒิุบตัรฯและจะตอ้งมีความพร้อมในการจดัการฝึกอบรมและ
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอาจารยส่ื์อการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนดทั้งน้ีจะตอ้งมีแผนดาเนินงานระยะ 5 ปีท่ีมี
ความชดัเจนและเป็นไปไดโ้ดยแผนปฏิบติัการจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มีความพร้อมดงักล่าวก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแต่ละชั้นปี อยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา  

(10) ในกรณีท่ีสถาบนัฝึกอบรมเป็นสถาบนัภาคเอกชนนอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ (ก) ถึง (ฌ) แลว้จะตอ้งไม่แสวงหากาไรจากการฝึกอบรมโดยให้
จดัตั้งมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนส ารองเพียงพอในการดาเนินการระยะยาวและใหมี้ผูแ้ทนราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงรับผดิชอบดูแล
การฝึกอบรมเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

1.2. หน่วยงานกลางพืน้ฐาน  
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหน่วยงานกลางใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 
(1) ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีการใหบ้ริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการหรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ

ใหค้รอบคลุมการชนัสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจ าเพาะท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซ่ึงหอ้งปฏิบติัการตอ้งมีพยาธิแพทยห์รือแพทยห์รือ
บุคลากรอ่ืนท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผูค้วบคุม  
● ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวทิยากายวภิาค สามารถท่ีจะท าการตรวจศพตรวจช้ินเน้ือและส่ิงส่งตรวจทางเซลลว์ิทยาท่ีไดจ้ากการผา่ตดัหรือการท า

หตัถการสามารถเตรียมสไลดช้ิ์นเน้ือเยือ่และส่ิงส่งตรวจเพื่อตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง พยาธิแพทยต์อ้งมีเวลา มีความสามารถและเตม็ใจ
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ใหค้ าปรึกษาหารือหรือสอนแพทยป์ระจ าบา้นทุกสาขาได ้อตัราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดชันีช้ีบ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจใน
การคน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนั้นจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนผูป่้วยท่ีถึง
แก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางดา้นนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจช้ินเน้ือ และการตรวจทางเซลลว์ิทยาตอ้งกระท าโดยครบถว้นจน
สามารถใหก้ารวินิจฉยัขั้นสุดทา้ย และตอ้งมีรายงานการตรวจเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย 

● ในกรณีท่ีอตัราการตรวจศพของสถาบนัฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด สถาบนัจะตอ้งแสดงหลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงความสนใจทางวิชาการและความ
ใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาล ดว้ยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจ
อ่ืนๆ 

● ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวยิาคลนิิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร  สามารถใหบ้ริการตรวจไดเ้ป็นประจ าดา้นโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์ 
จุลชีววิทยา วทิยาภูมิคุม้กนั รวมทั้งจะตอ้งมีการใหบ้ริการทางดา้นธนาคารเลือดท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

(2) หน่วยรังสีวทิยา  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีรังสีแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุ สามารถตรวจทางรังสีท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมได ้
(3) ห้องสมุดทางแพทย์  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหอ้งสมุดซ่ึงมีต ารามาตรฐานทางการแพทยว์ารสารการแพทยท่ี์ใชบ่้อย และหนงัสือดรรชนีส าหรับ

ช่วยคน้รายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร ส าหรับใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก 
(4) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ  สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้ป่้วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตวั ซ่ึงบนัทึกประวติั ผลการตรวจร่างกาย การสัง่การรักษาท่ีเป็น

มาตรฐาน และมีระบบการจดัเกบ็ คน้หา และประมวลสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.3. หน่วยงานทางด้านคลนิิกท่ีเกีย่วกบัการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาท่ีฝึกอบรม  

สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหน่วยงานทางคลินิกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อายรุศาสตร์ ศลัยศาสตร์ กมุารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วิสญัญีวิทยา 
โสต ศอ นาสิกฯ ศลัยศาสตร์ทรวงอก พยาธิวิทยา กมุารเวชบ าบดัวิกฤต กมุารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยในสาขาท่ีฝึกอบรมหาก
จ าเป็น 

1.4 กจิกรรมวิชาการ   
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีกิจกรรมวิชาการต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการสาขาท่ีฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal 

club หรือกิจกรรมวิชาการระหวา่งหน่วยงานหรือระดบัโรงพยาบาล เช่น tissue conference,   tumour conference, morbidity mortality conference, 
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clinicopathological conference, interdepartmental conference 
นอกจากน้ีสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัหรืออนุญาตใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานประยกุต ์

หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสมัพนัธ์ และควรสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดร่้วมประชุมวิชาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 

2. เกณฑ์เฉพาะของสถาบันฝึกอบรม  
 สถาบนัฝึกอบรมท่ีแพทยสภาจะรับรองใหมี้การเปิดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิดต้
องมีคุณสมบติัดงัน้ี  

2.1 มีสาขาหรือหน่วยงานท่ีส าคญัปฏิบติังานประจ าคือ  
2.1.1 กมุารเวชศาสตร์ และอนุสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ กมุารแพทยโ์รคหวัใจ พฒันาการเดก็ กมุารพนัธุศาสตร์ 
2.1.1 สูติ-นรีเวชศาสตร์ รวมถึงหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก 
2.1.2 อายรุศาสตร์  
2.1.3 ศลัยศาสตร์สาขากมุารศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์ทรวงอก และศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ศลัยศาสตร์ระบบประสาท ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
2.1.4 โสต ศอ นาสิกฯ 
2.1.5 จกัษ ุ
2.1.6 วิสญัญีวิทยา  
2.1.7 พยาธิวิทยา  
2.1.8 พยาธิวิทยาคลินิกหรือเทคนิคการแพทยห์รือปฏิบติัการเวชศาสตร์ชนัสูตร  
2.1.9 รังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
2.1.10 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
2.1.11 หน่วยบริการกายภาพบ าบดั 
2.1.12 คลินิกเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
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2.1.13 หอ้งสมุดการแพทย ์ 
2.1.14 หน่วยเวชระเบียนสถิติ  
2.1.15 หน่วยสงัคมสงเคราะห์  

2.2 มีสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ จ านวนผูป่้วยและการบริการ ผูด้  าเนินการฝึกอบรมดงัน้ี  
2.2.1 มีจ านวนการคลอดหรือทารกแรกเกิด ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1,000 ราย 
2.2.2 มีทารกแรกเกิดเจบ็ป่วยท่ีตอ้งการดูแลรักษาเป็นพิเศษปีละไม่นอ้ยกวา่ 400 ราย 
2.2.3 มีหตัถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉยัและรักษาเพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์ดงัน้ี 

2.2.3.1 การใชเ้คร่ืองช่วยหายใจในทารก (Infant ventilator support) ไม่นอ้ยกวา่ 50 รายต่อปี  
2.2.3.2 หตัถการใส่สายสวนสะดือ (Umbilical catheterization) ไม่นอ้ยกวา่ 20 รายต่อปี  
2.2.3.3 หตัถการใส่สายสวนภายในหลอดเลือดดาส่วนปลาย (Peripherally Inserted central catheter placement) ไม่นอ้ยกวา่ 6 

รายต่อปี 
2.2.3.4 การช่วยกูชี้พและการดูแลใหอ้าการคงท่ีในทารกกลุ่มเส่ียง (Newborn resuscitation and stabilization for high risk neonate) 

ไม่นอ้ยกวา่ 20 รายต่อปี  
2.2.3.5 การตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสูงของสมอง (Cranial ultrasonography) ไม่นอ้ยกวา่ 10 รายต่อปี  
2.2.3.6 สถาบนัสามารถท า prenatal diagnosis ประเมิน fetal well-being, fetal maturation ได ้ 
2.2.3.7 มีศกัยภาพ เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

และทีมบุคลากรสหวิชาชีพท่ีสามารถใหก้ารอภิบาลทารกแรกเกิดท่ีป่วยขั้นวกิฤติในระดบัตติยภูมิ 
2.2.3.8 มีคลินิกติดตามทารกระยะยาว (Follow-up clinic) 
2.2.3.9 เป็นสถาบนัท่ีมีความพร้อมในหอ้งปฏิบติัการ-หน่วยงานสนบัสนุนต่าง ๆ 

ท่ีมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ผลทางชีวเคมี ทางจุลชีพ blood gas ธนาคารเลือด เคร่ืองถ่ายภาพรังสี 
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ชนิดเคล่ือนยา้ยได ้และ ultrasound เพื่อใชใ้นงานบริการ และงานวิจยั 
หรือมีสถาบนัสมทบท่ีมีความพร้อมเหล่าน้ีเป็นท่ีใหค้วามช่วยเหลือไดต้ลอดเวลา 

2.2.3.10 สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหอ้งสมุดและระบบบริการสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการฝึกอบรมเป็นแหล่งคน้ควา้ทางดา้นการแพ
ทย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นกมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด-ปริกาเนิด  

2.2.3.11 มีกิจกรรมวิชาการต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ  
2.2.3.11.1 Journal club อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ต่อเดือน  
2.2.3.11.2 การประชุมร่วมระหวา่งภาควิชา / หน่วยงาน เช่น มีการจดั interdepartment conference 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทารกแรกเกิดอยูเ่ป็นประจ าระหวา่งสูติ-เดก็, ศลัย-เดก็, รังสี-เดก็พยาธิ-เดก็ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
ต่อเดือน  

2.2.3.11.3 มีการประชุมของภาควิชา / หน่วยงาน เช่น case conference, interesting case, dead case อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
ต่อเดือน  

2.2.3.11.4 การประชุมวิชาการในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น newborn interhospital conference อยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อปี  
2.2.3.11.5 มีการสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไปประชุมวิชาการหรือหาประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถาบนัฝึกอบ

รมตามโอกาส 1 คร้ังต่อปี  
2.2.3.12 มีศกัยภาพและความพร้อมท่ีจะส่งเสริมงานวิจยั ทั้งทางคลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

 
สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบติัขอ้ใดกอ็าจใชส้ถาบนัสมทบอ่ืนร่วมดว้ยโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

กมุารเวชศาสตร์อนุสาขาทารกแรกเกิดปริก าเนิดท่ีแต่งตั้งโดยราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทย/แพทยสภา  

3. สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม  
หลกัสูตรจะตอ้งระบุสถานภาพของสถาบนัฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรมดงัน้ี  
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3.1 สถาบันฝึกอบรมหลกั 
ไดแ้ก่สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม
โดยจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากสถาบนัฝึกอบรมตลอดหลกัสูตรหรือเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลกัสูตร  

3.2 สถาบันฝึกอบรมสมทบ 
ไดแ้ก่สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบกบัสถาบนัหลกัเพื่อจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นในส่วนท่ีสถ
าบนัหลกัไม่สามารถจดัประสบการณ์ไดโ้ดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลารวมกนัไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน และไม่เกิน 1 ใน 3 
ของระยะเวลาของหลกัสูตร  

ตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์..............จดัทาหลกัสูตรการฝึกอบรมฯสาขา............และขออนุมติัเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมแต่ขอใหค้ณะแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล..
..........เป็นสถาบนัฝึกอบรมสมทบจดักิจกรรม..........ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน เป็นตน้  

3.3 สถาบันร่วมฝึกอบรม ไดแ้ก่ สถาบนัฝึกอบรมตั้งแต่ 2 
แห่งข้ึนไปท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นและไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัอบรมร่วมกนัโดยจดัใหผู้เ้ขา้
รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนัโดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร  

ตัวอย่างคณะแพทยศาสตร์..........ร่วมกบัโรงพยาบาล.............จดัทาหลกัสูตรการฝึกอบรมฯสาขา................และขออนุมติัเปิดเป็นสถาบนัร่วมฝึกอบรมโดยผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์จากคณะแพทยศาสตร์............เป็นเวลา 2 ปี และจากโรงพยาบาล..............เป็นเวลา 1 ปี เป็นตน้  
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3.4 สถาบันฝึกอบรมกจิกรรมเลือก ไดแ้ก่สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากราชวิทยาลยั/วิทยาลยั/สมาคมวิชาชีพ 
โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขานั้นใหเ้ป็นสถาบนัฝึกอบรมท่ีจดัประสบการณ์เพิ่มเติมใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ี
สนใจไดใ้นลกัษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  

หลกัสูตรอาจจดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกไดโ้ดยจะตอ้งมีระยะเวลารวมกนัตลอดหลกัสูตรไม่เกิน
ระยะเวลาท่ีราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

4.  การขออนุมัตเิป็นสถาบันฝึกอบรม  
คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมในอนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด 

ถา้เป็นการจดัการฝึกอบรมท่ีมีหรือไม่มีสถาบนัฝึกอบรมสมทบใหส้ถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล 
หากเป็นการจดัการฝึกอบรมในลกัษณะท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม 
ใหทุ้กสถาบนัฝึกอบรมร่วมรับผดิชอบเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูลตามเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติันั้นเสนอแพทยสภาเพื่อส่งใหร้าชวิทยาลยักมุารแพ
ทยแ์ห่งประเทศไทยประสานงานกบัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯตรวจรับรองการเปิดสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมหลกัและส
ถาบนัสมทบ (ถา้มี) 
หรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมตามเกณฑห์ลกัสูตรและจ านวนความตอ้งการของแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขานั้นแลว้ใหน้ าเสนอราชวทิยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทยพิจา
รณาเสนอใหแ้พทยสภาอนุมติัต่อไป  

5. การติดตามก ากบัดูแลสถาบันฝึกอบรม  
ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทยจะติดตามก ากบัดูแลสถาบนัฝึกอบรมหลกั 

สถาบนัฝึกอบรมสมทบสถาบนัร่วมฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ 
โดยการมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯเป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีแพทยสภาก าหนดและเสนอรายงานผา่นราชวทิยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเ
ทศไทยเพื่อเสนอใหแ้พทยสภารับทราบเป็นระยะๆ  
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หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 5 ปี ให ้“พกั” 
การประกาศรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นสาหรับหลกัสูตรนั้นของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมนั้นไวก่้อน จนกวา่คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
จะไดป้ระเมินสถาบนัฝึกอบรมนั้นวา่ยงัมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
พบวา่สถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือสถาบนัร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 10 ปี ให ้“ยกเลิก” 
การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมหลกัหรือของสถาบนัร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น 
และใหท้ าเร่ืองแจง้ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทยเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมติัหากสถาบนัฝึกอบรมมีความประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีกใหด้าเนิน
การตามขอ้ 3 และขอ้ 4  
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ภาคผนวกที่ 8  
รายนามคณะกรรมการบริหารการศึกษาหลกัสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวช

กรรม อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกดิและปริก าเนิด  
 
 

1 ศ.พญ. จารุพิมพ ์ สูงสว่าง ที่ปรึกษา 
2 ผศ.นพ. สุประพฒัน์ สนใจพาณชิย์ ที่ปรึกษา 
3 รศ.พญ. พมิล วงศ์ศิริเดช ประธาน 
4 รศ.พญ. โสภาพรรณ เงินฉ ่า กรรมการ 
5 รศ.พญ. รัชฎา กจิสมมารถ กรรมการ 
6 อ.พญ. วลยัพร บวรกติิวงศ์ กรรมการ 
7 อ.พญ. ปิติพร ศิริพฒันพพิงษ์ กรรมการ 
8 ผู้แทนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด กรรมการ 
9 อ.พญ. บุรณ ี อย่างธารา กรรมการและเลขานุการ 
10 น.ส. จุฑาทิพย์ สุวรรณานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวกที่ 9 
รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาสาขากมุารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกดิปริกาํเนิด พ.ศ. 2559-2562 
 

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุรพล บุญประกอบ ท่ีปรึกษา 
2. ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพทุธ ศิริปุณย ์ ท่ีปรึกษา 
3. ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮอ้เผา่พนัธ์ ท่ีปรึกษา 
4. ศ. พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท ์ ท่ีปรึกษา 
5. ศ. นพ.เกรียงศกัด์ิ จีระแพทย ์ ท่ีปรึกษา 
6. รศ. พล.ต.หญิงปรียาพนัธ ์ แสงอรุณ ท่ีปรึกษา 
7. ผศ. พญ.ประสิน จนัทร์วิทนั ท่ีปรึกษา 
8. ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ ท่ีปรึกษา 
9. รศ. พญ.วราภรณ์  แสงทวีสิน ท่ีปรึกษา 
10. รศ. พอ.หญิงแสงแข ช านาญวนกิจ ท่ีปรึกษา 
11. รศ. นพ.สรายทุธ สุภาพรรณชาติ ท่ีปรึกษา 
12. พล.อ.ต. พญ.ประไพศรี ลยางกรู  ท่ีปรึกษา 
13. รศ. พญ.พิมล วงศศิ์ริเดช ประธานอนุกรรมการ 
14. ผศ. พิเศษ พญ.มิรา โครานา  อนุกรรมการ 
15. ศ. นพ.ประชา นนัทน์ฤมิต อนุกรรมการ 
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16. ผศ. นพ.สนัติ ปุณณะหิตานนท ์ อนุกรรมการ 
17. รศ. พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกลุ อนุกรรมการ 
18. นอ. นพ.นภ ตูจิ้นดา อนุกรรมการ 
19. ผศ. พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย ์ อนุกรรมการ 
20. ผศ. พญ.วรางคทิ์พย ์ คูวฒุยากร อนุกรรมการ 
21. ผศ. พท.นิธิพนัธ์ สุขสุเมฆ อนุกรรมการและเลขานุการ 

  
 

 
 


