หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร3ทารกแรกเกิดปริกำเนิด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สาขาวิชาทารกแรกเกิดปริกำเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร7
คณะแพทยศาสตร7 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย
ปBการศึกษา 2563

หลักสูตรการฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านต:อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร3ทารกแรกเกิดปริกำเนิด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. ชื่อหลักสูตร (Program Title)
(ภาษาไทย)
หลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านต@อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิด
(ภาษาอังกฤษ). Fellowship Training in Neonatal-Perinatal Medicine
2. ชื่อวุฒิบัตร (Name of Diploma)
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิด
(ภาษาอังกฤษ)
Diploma, Thai Subspecialty Board of Neonatal-Perinatal Medicine
ชื่อย:อ
(ภาษาไทย)
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิด
(ภาษาอังกฤษ)
Dip. Thai Subspecialty Board of Neonatal-Perinatal Medicine
3. หน:วยงานที่รับผิดชอบ (Responsible Unit)
สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย
4. พันธกิจของแผนการฝ+กอบรม
ภาวะเจ็บปtวยในทารกแรกเกิดเปuนปvญหาด>านสุขภาพที่สำคัญอย@างหนึ่งของประเทศไทย การดูแล
ทารกแรกเกิดให>มีสุขภาพดีและแข็งแรงย@อมส@งผลให>ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได>ในอนาคต รูปแบบ
และวิธีการดูแลรักษาทารกแรกเกิดในปvจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย@างมาก โดยมีอัตราการเกิดที่ลดลงและมี
ความคาดหวังในผลลัพธ9ของการดูแลรักษาที่สูงขึ้น วัตถุประสงค9หลักในการดูแลรักษาจึงมุ@งเน>นให>ทารกมีอัตรา
การรอดชีวิตที่สูงขึ้นและเกิดความพิการน>อยที่สุด เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่
เจ็บ ปt วยมี ค วามละเอี ยดซั บ ซ> อนมากยิ่ งขึ้ น จึงต> องอาศั ยบุ ค ลากรหลากหลายวิชาชี พ ที่ มี ค วามรู>และความ
เชี่ยวชาญ มีการพัฒนาองค9ความรู>และงานวิจัย รวมทั้งมีการพัฒนาอุปกรณ9ทางการแพทย9 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเฉพาะด>านทารกแรกเกิดทั้งในและต@างประเทศ และมีการพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด>าน คือ
กุมารแพทย9ทารกแรกเกิด เพื่อให>สามารถดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีความซับซ>อนเชิงลึกมากขึ้นและสามารถ
ทำงานร@วมกับสหสาขาวิชาชีพได>อย@างมีประสิทธิภาพ
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ตั้ งแต@ ป• งบประมาณ 2555 กระทรวงสาธารณสุ ข ได> มี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาระบบบริก ารสุ ข ภาพ
(Service Plan) เพื่อพัฒนาหน@วยบริการให>มีทิศทางที่ชัดเจน โดยใช>หลักการ “เครือข@ายบริการที่ไร>รอยต@อ”
(Seamless Heath Service Network) ที่สามารถเชื่อมโยงบริการ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิเข>า
ด> วยกั น ดำเนิ น การในรูป แบบของเครือข@ายบริการ รวมทั้ งสิ้ น 12 เครือข@ าย หรือ 12 เขตสุ ขภาพ โดยมี
โรงพยาบาลระดั บ ตติ ยภู มิรับ ส@ งต@ อผู> ปt วยระดั บ มาตรฐานที่ ต>องการการรักษาที่ ยุ@งยากซั บ ซ> อนและระดั บ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ประกอบด>วยแพทย9ผู>เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารองครบทุกสาขา รวมทั้งสาขาทารกแรก
เกิดด>วย โดยตั้งเปâาหมายให>มีอย@างน>อย 1 แห@งต@อจังหวัด ซึ่งปvจจุบันในประเทศไทยมีเพียง 48 แห@ง ทั้งนี้
โรงพยาบาลศูนย9ซึ่งเปuนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิรับส@งต@อผู>ปtวยระดับสูงที่ต>องการการรักษาที่ยุ@งยากซับซ>อน
ระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง (Advance & Sophisticate Technology) บางแห@งยัง
ถูกกำหนดให>เปuนศูนย9ความเชี่ยวชาญใน 5 สาขาหลัก (สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน สาขาทารกแรกเกิด สาขาการรับบริจาคและปลูกถ@ายอวัยวะ) โดยตั้งเปâาหมายให>มีศูนย9ความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ แต@ปvจจุบันยังมีเพียง 33 แห@งเท@านั้น
คณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกําเนิดได>จัดทําหลักสูตรและเริ่มฝ3กอบรมในป• พ.ศ.2547 แพทยสภา
กําหนดให>มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเปuนระยะๆ อย@างน>อยทุก 5 ป• จึงมีการปรับปรุงครั้งแรกในป• พ.ศ.
2553 และครั้งต@อมาในป• พ.ศ. 2558 แม>ในเวลากว@า 20 ป•ที่ได>มีการฝ3กอบรมกุมารแพทย9เฉพาะทางอนุสาขา
ทารกแรกเกิดปริกําเนิด แต@ก็ยังมีจํานวนกุมารแพทย9เฉพาะทางไม@เพียงพอกับความต>องการของประเทศ แม>
จะมีการกระจายไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิในเขตสุขภาพต@างๆ แล>ว แต@อัตราส@วนแพทย9สาขานี้ ก็ยังไม@สมดุล
กับจํานวนทารกแรกเกิดในเขตสุขภาพนั้นๆ ต@อมาในป•พ.ศ. 2561 แพทยสภาได>ออกประกาศกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิความรู>ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2561 ตามเกณฑ9มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษา
ของสหพันธ9แพทยศาสตร9ศึกษาโลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 (Postgraduate Medical Education WFME
Global Standards for Quality Improvement: the 2015 division) เพื่ อให> ราชวิทยาลัย (อฝส.) แต@ละ
สาขานําไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิความรู>ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) เพื่อสถาบัน/
แผนงานฝ3กอบรมได>ใช>เปuนแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร และแผนงาน
ฝ3กอบรม รวมทั้งจัดการเรียนการสอน เพื่อให>คุณภาพของแพทย9เฉพาะทางที่ผลิตในสาขาเดียวกันมีมาตรฐาน
ที่เทียบเคียงได>ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
อนุสาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิดจึงได>ดำเนินการปรับปรุงอีกครั้งในป• พ.ศ.2562 โดย
แผนการฝ3กอบรมเปuนการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให>ได>กุมารแพทย9เฉพาะทางทารกแรก
เกิดปริกำเนิดที่มีความรู>ความสามารถที่ทันยุคกับความก>าวหน>าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ให>การดูแลรักษาผู>ปtวยได>อย@างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือผู>ปtวยและครอบครัวเปuนศูนย9กลางบน
พื้นฐานของการดูแลแบบองค9รวม คิดอย@างมีวิจารณญาณ มีความเอื้ออาทรและใส@ใจในความปลอดภัยของ
ผู>ปtวย เพื่อการแก>ไขปvญหาและการสร>างเสริมสุขภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต@อเพื่อนร@วมงานทั้งในวิชาชีพ
ของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู>ปtวยและญาติ มีเจตนารมณ9และเตรียมพร>อมที่จะเรียนรู>ตลอดชีวิต มี
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ความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ ปฏิบัติงานได>ด>วยตนเองอย@างเต็มตัวโดยไม@ต>องมีการกำกับดูแล
สนับสนุนการสร>างองค9ความรู>ใหม@จากงานวิจัย เพื่อนำความรู>สู@สังคม (social accountability) ตลอดจนเปuน
ที่ปรึกษาเพื่อให>คำแนะนำ สามารถปฏิบัติงานเปuนทีมร@วมกับผู>อื่นแบบสหวิชาชีพได> รวมทั้งการจัดสมดุล
ระหว@างสภาวะการทำงานและการดูแลสุขภาพของตนเอง
5. ผลลัพธ3ของแผนการฝ+กอบรม/หลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการฝ3กอบรมหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุ สาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิ ด เปu นเวลา 2 ป• ผู>ได>รับวุฒิ บัตรฯ จะต>องมีความรู>
ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู>ที่พึงประสงค9ตามสมรรถนะหลักที่ครอบคลุมความรู>
ทักษะ และเจตคติที่จำเปuนและสอดคล>องกับพันธกิจ ดังนี้
5.1 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห:งวิชาชีพ (Professional Habits, Attitudes,
Moral and Ethics)
5.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและ เจตคติที่ดีเหมาะสมต@อวิชาชีพแพทย9 ซื่อสัตย9สุจริตต@อ
ตนเองและวิชาชีพ เปuนที่ไว>วางใจของ ผู>ปกครอง ครอบครัว และสังคม
5.1.2 ทำงานร@วมกับผู>อื่นได>อย@างมีประสิทธิภาพ มีความเห็นอกเห็นใจและเข>าใจความรู>สึก
ของผู>อื่นคำนึงถึงประโยชน9 ความปลอดภัยและสิทธิ์ของผู>ปtวยเปuนสำคัญ
5.1.3 มีบุคลิกภาพอันเปuนที่น@าศรัทธาตรงต@อเวลา มีความน@าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
คำนึงถึงการใช>และประยุกต9ทรัพยากรที่มีจำกัดให>เหมาะสมกับสังคมและ
สิ่งแวดล>อมของตนเอง
5.1.4 มีความมุ@งมั่นในการพัฒนาให>บริการที่มีคุณภาพอย@างต@อเนื่อง
5.2 การติดต:อสื่อสารและการสร8างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal
skills) (ภาคผนวกที่ 3)
5.2.1 มีทักษะในการรับฟvงปvญหาเข>าใจความรู>สึกและความวิตกกังวลของบิดามารดา
5.2.2 สามารถตอบคำถาม อธิบาย ให>คำปรึกษาและคำแนะนำเป°ดโอกาสให>บิดามารดามี
ส@วนร@วมในการตัดสินใจได>อย@างเหมาะสม
5.2.3 แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร ให>ความมั่นใจ และให>กำลังใจแก@บิดามารดา
5.2.4 มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ9เฉพาะ เช@น การแจ>งข@าวร>าย การจัดการเมื่อเกิด
ข>อผิดพลาดขึ้น การขอความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู>ปกครอง
5.2.5 มีวิจารณญาณในการสื่อสารข>อมูลผ@านวิธีการสื่อสารต@างๆ อาทิ โทรศัพท9 สื่อ
อิเล็กทรอนิกส9 และสื่อประเภทอื่นๆ ได>อย@างเหมาะสม
5.2.6 สามารถสื่อสารด>วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท@าทาง (nonverbal
communication) ได>อย@างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
5.2.7 มีทักษะในการถ@ายทอดความรู> ทักษะ และประสบการณ9แก@ผู>ที่เกี่ยวข>อง
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5.2.8 มีทักษะในการประสานงานกับผู>อื่น ทั้งในระดับบุคคล สหสาขาวิชาชีพ และชุมชน
5.3 ความรู8ทางวิทยาศาสตร3การแพทย3พื้นฐานและวิทยาศาสตร3การแพทย3คลินิกที่เกี่ยวกับทารก
แรกเกิดปริกำเนิด (scientific knowledge of Neonatal and Perinatal Medicine and
other related sciences) (ภาคผนวกที่ 1 กลุ:มที่ 4)
5.3.1 มีความรู>ความเข>าใจด>านวิทยาศาสตร9การแพทย9พื้นฐานและวิทยาศาสตร9การแพทย9
คลินิกในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิด วิทยาศาสตร9สังคมและ
พฤติกรรม เวชศาสตร9ปâองกัน จริยธรรมทางการแพทย9ระบบสาธารณสุข กฎหมาย
ทางการแพทย9และนิติเวชวิทยา ในส@วนที่เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริ
กำเนิด
5.3.2 สามารถค>นคว>าความรู>เพิ่มเติมจากแหล@งข>อมูลต@างๆ คิดวิเคราะห9 เพื่อนำไป
ประยุกต9ในการวินิจฉัย และบำบัดรักษา ตลอดจนวางแผนการสร>างเสริมสุขภาพ
และปâองกันการเจ็บปtวยได>อย@างถูกต>องเหมาะสม
5.4 การบริบาลผู8ป•วย (patient care) มีความรูค8 วามสามารถในการให8การบริบาลทารกที่มี
ความเจ็บป•วยทั้งในระยะวิกฤต กึ่งวิกฤต และฟÉÑนตัวก:อน กลับบ8าน โดยใช8ทักษะ ความรู8
ความสามารถ ดังต:อไปนี้อย:างมีประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ 1 กลุ:มที่ 1, 2, 3)
5.4.1 การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู>ปtวย (Patient assessment and management)
5.4.2 มีความสามารถในการสัมภาษณ9ประวัติการตรวจร@างกาย การเลือกใช>และแปลผล
การตรวจ ทางห>องปฏิบัติการ หรือการตรวจพิเศษต@าง ๆ
5.4.3 นำความรู>ทางทฤษฎีและใช>หลักการของเวชศาสตร9เชิงประจักษ9 (evidence-based
medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช>วิจารณญาณในการตัดสินใจให>การ
วินิจฉัย การใช>ยาและการบำบัดรักษาผู>ปtวยได>อย@างเหมาะสมและทันท@วงที
5.4.4 เลือกใช>มาตรการในการปâองกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแล
ผู>ปtวยทารก ในระยะสุดท>าย ให>สอดคล>องกับระยะของการดำเนินโรค (natural
history) และทรัพยากร ที่มี ได>อย@างเหมาะสม
5.4.5 รู>ข>อจำกัดของตนเอง ปรึกษาผูเ> ชี่ยวชาญต@างสาขาวิชา และส@งต@อผู>ปtวยไปรับการ
รักษาอย@างเหมาะสม
5.4.6 เปuนที่ปรึกษาเกี่ยวกับทารกแรกเกิดที่มีปvญหาซับซ>อน และการส@งต@อทารก
5.4.7 ให>การบริบาลทารกแรกเกิดแบบองค9รวม
5.5 การตรวจโดยใช8เครือ่ งมือพื้นฐาน การตรวจทางห8องปฏิบัติการ การทำหัตถการที่จำเปâน
(technical and procedural skills)
มีทักษะในการทำหัตถการการใช>อุปกรณ9และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจำเปuนในการบริบาล
ทารกแรกเกิด (ภาคผนวกที่ 2)
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5.6 ระบบสุขภาพ และการสร8างเสริมสุขภาพ (health system and health promotion)
5.6.1 มีความสามารถ ในการกำกับดูแลสุขภาพของทารกแรกเกิดอย@างต@อเนื่อง
(continuity care)
5.6.2 ให>คำปรึกษาแนะนำแก@บิดามารดาในการดูแลทารกแรกเกิดหลังจำหน@าย โดย
คำนึงถึง ระบบสุขภาพ ทารกและครอบครัวเปuนศูนย9กลาง
5.6.3 สามารถบริหารจัดการระบบการดูแลรักษา การให>คำปรึกษา และการส@งต@อทารก
แรกเกิดบนพื้นฐานความรู>เรื่องระบบสุขภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัย พิทักษ9
ประโยชน9ของทารก
5.7 การพัฒนาความรู8ความสามารถทางวิชาชีพอย:างต:อเนื่อง (Continuous professional
development) เพื่อธำรงและพัฒนาความสามารถด8านความรู8 ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมใน
การประกอบวิชาชีพเวช กรรมในส:วนที่เกี่ยวข8องกับทารกแรกเกิดให8มีมาตรฐาน ทันสมัย และ
ตอบสนองต:อความต8องการของผู8ป•วย สังคม และความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเรียนรู8โดยการ
ปฏิบัติและพัฒนางาน (practice-based learning and improvement) โดย
5.7.1 สามารถกำหนดวัตถุประสงค9การเรียนรู>ของตนเองได>อย@างครอบคลุมทุกด>านที่
จำเปuน วางแผนและแสวงหาวิธีการสร>างและพัฒนาความรู> ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่ เหมาะสม
5.7.2 เข>าร@วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู> ฝ3กทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเอง
อย@างต@อเนื่องและสม่ำเสมอ
5.7.3 ค>นคว>าหาข>อมูลจากแหล@งข>อมูลต@างๆ โดยใช>เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ประเมินข>อมูลความรู>และเทคโนโลยีใหม@ด>วยหลักการทางการแพทย9เชิงประจักษ9
และ นำมาประยุกต9ใช>ในการบริบาลทารกและครอบครัวได>อย@างเหมาะสม
5.7.4 ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพงานรวมทั้งสามารถปฏิบัติได>อย@าง
สม่ำเสมอ และต@อเนื่อง
5.7.5 สร>างองค9ความรู>ใหม@จากการปฏิบัติงานประจำวันและการจัดการความรู>
(knowledge management) รวมทั้งทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคหรือปvญหาของทารก
แรกเกิดปริกำเนิดได>อย@างถูกต>องตามหลักวิชาการ
5.8 ภาวะผู8นำ (Leadership) มีความสามารถในการเปâนผู8นำ ทั้งในระดับทีมงานที่ดูแลรักษา
ทารกแรกเกิด การทำงานร:วมกันเปâนทีม และการรับปรึกษาผู8ป•วย ดังนี้
5.8.1 เปuนผู>นำในการบริหารจัดการในทีมที่ร@วมดูแลทารกแรกเกิดได>อย@างมีประสิทธิภาพ
5.8.2 สามารถทำงานร@วมกับผู>ร@วมงานได>ในหลายบทบาท ทัง้ ในฐานะเปuนที่ปรึกษา
หัวหน>า ผู>ประสานงานและสมาชิกกลุ@ม
5.8.3 เปuนผู>ที่มีความคิดสร>างสรรค9และมีวิสัยทัศน9แผนการฝ+กอบรม
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6.1 วิธีการให8การฝ+กอบรม
6.1.1 ขอบเขตการฝ+กอบรม
สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย ได>
จัดการฝ3กอบรมเพื่อให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดสาขาวิชาทารกแรกเกิดปริกำเนิดมีความรู>ความสามารถทาง
วิชาชีพหรือผลของการเรียนรู>ที่พึงประสงค9ตามสมรรถนะหลักที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย9แห@งประเทศไทย
กำหนดทั้ง 7 ประการ ในขณะเดียวกันผู>เข>าร@วมการฝ3กอบรมจะได>เรียนรู>เกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ ได>แก@
พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห@งวิชาชีพ การติดต@อสื่อสารและสร>างสัมพันธภาพ การพัฒนาความรู>
ความสามารถทางวิชาชีพอย@างต@อเนื่องและการเปuนผู>นำควบคู@กันไป
6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับการฝ+กอบรม
การฝ3กอบรมเน>นการจัดประสบการณ9 เรียนรู>ผ@านทางการปฏิบัติงาน (practice-based learning)
โดยที่ผู>เข>าฝ3กอบรมจะได>มีประสบการณ9ในการดูแลรักษา ปâองกันและส@งเสริม ให>แก@ทารกแรกเกิดหรือผู>ปtวย
ทารกแรกเกิดที่มีอายุตั้งแต@แรกเกิดจนถึง 1 เดือน โดยผู>เข>าฝ3กอบรมจะได>เรียนรู>ถึงภาวะปกติหรือผิดปกติที่พบ
ได>ทั่วไป และภาวะที่เปuนปvญหาสำคัญ นอกจากนั้นการฝ3กอบรมยังส@งเสริมให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดได>มี
โอกาสจัดประสบการณ9เรียนรู>เพิ่มเติมในบริบทที่ตนสนใจจากสถาบันอื่นๆอีกด>วย
การฝ3กอบรมแบ@งเปuน 2 ระดับชั้นป• โดยหนึ่งระดับชั้นป• เทียบเท@าการฝ3กอบรมแบบเต็มเวลาไม@น>อย
กว@า 50 สัปดาห9 รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับชั้นป•แล>วเทียบเท@าการฝ3กอบรมเต็มเวลาไม@น>อยกว@า 100 สัปดาห9
ทั้งนี้ อนุญ าตให>ลาพั กผ@อนได>ไม@เกิน 10 วันทำการ ต@อระดับชั้นป•ของการฝ3กอบรม จึงจะมีสิทธิ์ได>รับการ
พิ จ ารณาประเมิ น เพื่ อ วุ ฒิ บั ต รฯ ในกรณี ล าเกิ น กว@ าที่ ก ำหนด จะต> อ งมี ก ารขยายเวลาการฝ3 ก อบรมให> มี
ระยะเวลาการฝ3กอบรมทั้งสิ้นไม@ต่ำกว@า 100 สัปดาห9 จึงจะมีสิทธิ์ได>รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ โดย
ทำการการจัดการฝ3กอบรมโดยยึดแพทย9ประจำบ>านต@อยอดเปuนศูนย9กลาง (trainee-centered) มีการกระตุ>น
เตรียมความพร>อมและสนับสนุนให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดได>แสดงความรับผิดชอบต@อกระบวนการเรียนรู>
ของตนเองและได> ส ะท> อ นการเรี ย นรู> นั้ น ๆ (self-reflection) ส@ ง เสริ ม ความเปu น อิ ส ระทางวิ ช าชี พ
(professional autonomy) เพื่อให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดสามารถปฏิบัติต@อผู>ปtวยและชุมชนได>อย@างดีที่สุด
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเปuนอิสระของผู>ปtวย (patient safety and autonomy) มีการบูรณา
การระหว@างความรู>ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการกำกับดูแล (supervision) การประเมินค@า (appraisal)
และการให>ข>อมูลปâอนกลับ (feedback) แก@แพทย9ประจำบ>านต@อยอดในระหว@างการฝ3กอบรม
6.1.3 การจัดรูปแบบหรือวิธีการการฝ+กอบรม
เพื่อให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอด มีความรู>ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรู>ที่พึงประสงค9ทั้ง
7 ประการ (ตารางที่ 1-2) รูปแบบการจัดการฝ3กอบรมมี 5 รูปแบบ ทั้งนี้เพื่อให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอด ได>มี
ประสบการณ9การเรียนรู>ที่หลากหลายในสาขากุมารเวชศาสตร9 อนุสาขาทารกแรกเกิดปริกำเนิด ดังนี้
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6.1.3.1 การเรียนรู8จากการปฏิบัติงาน
เปuนการฝ3กอบรมโดยใช>การปฏิบัติเปuนฐาน (practice-based training) มีการบูรณาการการฝ3กอบรม
เข>ากับงานบริการให>มีการส@งเสริมซึ่งกันและกัน โดยให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดมีส@วนร@วมในการบริการและ
รับผิดชอบดูแลผู>ปtวย เพื่อให>มีความรู>ความสามารถในด>านการบริบาลผู>ปtวย การทำหัตถการการให>เหตุผลและ
การตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานผู>ปtวย การบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงศักยภาพและการเรียนรู>ของ
แพทย9ประจำบ>านต@อยอด (trainee-centered) มีการบูรณาการความรู>ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กับงาน
บริการผู>ปtวย ทั้งนี้การหมุนเวียนปฏิบัติงานของแพทย9ประจำบ>านต@อยอดจะต>องอยู@ในเกณฑ9มาตรฐานของการ
ฝ3กอบรมที่รับรองโดยราชวิทยาลัยกุมารฯและแพทยสภา ดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การจัดประสบการณ3การเรียนรู8
การฝ+กปฏิบัติงาน
1. การดูแลทารกวิกฤตและทารกปtวย
§ ในห>องคลอด หอผู>ปtวยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต (special care nursery)
หอผู>ปtวยทารกแรกเกิดวิกฤต (newborn intensive care unit)
§ คลินิกทารกความเสี่ยงสูง (high risk infant clinic)
§ รับปรึกษาปvญหาทารกแรกเกิดที่คลินิกผู>ปtวยนอก และหอผู>ปtวยอื่นๆ
2. การอยู@เวรนอกเวลาราชการ
3. ดูงานในสาขาเวชศาสตร9มารดาและทารกในครรภ9
4. วิชาเลือกอิสระที่เกี่ยวข>องกับทารกแรกเกิด (elective) เช@น
§ สาขาโรคหัวใจเด็ก สาขาเวชพันธุศาสตร9 สาขาพัฒนาการเด็ก
หอผู>ปtวยเด็กวิกฤต
§ สาขารังสีวิทยาเด็ก ภาควิชารังสีวิทยา
§ สาขากุมารศัลยศาสตร9 ภาควิชาศัลยศาสตร9
§ การศึกษาดูงานต@างสถาบันในประเทศหรือต@างประเทศ

ระยะเวลาอย:างน8อย
60 สัปดาห9

85 ครั้งต@อป•
4 สัปดาห9
16 สัปดาห9

ก. การดูแลทารกวิกฤตและทารกป•วย
เพื่อให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดมีประสบการณ9ในการดูแลรักษาผู>ปtวยระยะวิกฤตที่หอผู>ปtวยทารกแรก
เกิดวิกฤต (NICU) ซึ่งมีจำนวน 20 เตียง หอผู>ปtวยทารกกึ่งวิกฤต (Special Care Nursery) ซึ่งมีจำนวน 30
เตียง และหอทารกแรกเกิด (Newborn Nursery) ซึ่งมีจำนวน 100 เตียง สามารถให>การช@วยกู>ชีพทารกแรก
เกิดที่มีความเสี่ยงสูงในห>องคลอด รวมทั้งดูแลรักษาผู>ปtวยหลังจากออกจากโรงพยาบาลที่คลินิกผู>ปtวยความ
เสี่ยงสูง และให>คำปรึกษาเกี่ยวกับปvญ หาทารกแรกเกิดทั้ งในและนอกภาควิชากุมารฯ ในขณะปฏิบัติงาน
แพทย9ประจำบ>านต@อยอดจะทำหน>าที่เปuนผู>ช@วยอาจารย9ประจำหอผู>ปtวย ในการเปuนหัวหน>าทีมดูแลรักษาผู>ปtวย
รวมทั้งให>คำแนะนำและให>ความรู>แก@แพทย9ประจำบ>านและนิสิตแพทย9 เปuนเวลาไม@น>อยกว@า 60 สัปดาห9 ใน
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ระยะเวลา 2 ป• ในขณะฝ3กปฏิบัติงานจะมีการกำกับดูแลและการเรียนการสอนข>างเตียงผู>ปtวยโดยอาจารย9
สาขาวิชาทารกแรกเกิด
ข. การอยู:เวรนอกเวลาราชการ
แพทย9ประจำบ>านต@อยอดจะได>รับมอบหมายให>อยู@เวรนอกเวลาราชการ ไม@น>อยกว@า 85 เวรต@อป• แต@ไม@
อนุญาตให>อยู@เวรติดต@อกันนานมากกว@า 24 ชั่วโมง เพื่อปâองกันปvญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เกิดจากการ
ทำงานหนัก และอาจก@อให>เกิดความผิดพลาดในการดูแลรักษาผู>ปtวย แพทย9ประจำบ>านต@อยอดจะทำหน>าที่
เปuนผู>ช@วยอาจารย9 โดยต>องมีความเปuนผู>นำ มีความรู>และมีวิจารณญาณที่ดี สามารถทำงานร@วมกันเปuนทีมและ
ให>คำปรึกษาแก@แพทย9ประจำบ>านในการดูแลผู>ปtวย ทั้งนี้ต>องตระหนักถึงขีดจำกัดของตนเองและตัดสินใจขอ
คำปรึกษาจากอาจารย9ที่รับผิดชอบเวรนอกเวลาราชการได>อย@างเหมาะสม
ค. การดูงานในสาขาเวชศาสตร3มารดาและทารกในครรภ3
แพทย9ประจำบ>านต@อยอดได>เรียนรู>เกี่ยวกับการดูแลในครรภ9ที่มีความเสี่ยงสูงกับทีมสูติแพทย9ผู>เชี่ยวชาญ
ด>านเวชศาสตร9มารดาและทารก ได>แก@ การตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ9 การวินิจฉัยและดูแล
รักษาทารกในครรภ9 ตลอดจนการวางแผนการคลอดและให>คำปรึกษาแก@มารดาก@อนคลอด
ง. วิชาเลือกอิสระที่เกี่ยวข8องกับทารกแรกเกิด (elective)
แพทย9ประจำบ>านต@อยอด ได>เรียนรู>วิชาเลือกที่มีประโยชน9ต@อการดูแลรักษาทารกแรกเกิดความเสี่ยงสูง
ตามความสนใจ โดยจัดให>แพทย9ประจำบ>านได>มีโอกาสเลือกปฏิบัติงานในสาขาเฉพาะทางเปuนเวลา 16 สัปดาห9
หรือ 4 เดือน ในช@วง 2 ป• ได>แก@ สาขาโรคหัวใจเด็ก สาขาเวชพันธุศาสตร9 สาขาพัฒนาการเด็ก สาขารังสีวิทยา
เด็ก ภาควิชารังสีวิทยา สาขากุมารศัลยศาสตร9 ภาควิชาศัลยศาสตร9 การศึกษาดูงานต@างสถาบันในประเทศหรือ
ต@างประเทศ ฯลฯ
6.1.3.2 การเรียนรู8ในห8องเรียน
จัดให>มีกิจกรรมทางวิชาการในห>องเรียนควบคู@ไปกับการเรียนรู>จากการปฏิบัติงานอย@างสม่ำเสมอและ
เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค9ที่ตั้งไว> ดังต@อไปนี้
6.1.3.2.1 กิจกรรมทางวิชาการในห>องเรียนที่จัดภายในสาขาวิชาทารกแรกเกิด
ได>แก@ Interesting case, Topic review (case-based approach), Journal
club, Research activity และ Special lecture
6.1.3.2.2 กิจกรรมวิชาการในห>องเรียนที่จัดร@วมกับภาควิชาฯ เช@น Morning
report, Neonatal conference, Ethic conference, Palliative care
conference, Special Lectures, Neonatal-Infectious disease
conference, Neonatal-Nutrition conference, Collective review,
Morbidity and mortality conference
6.1.3.2.3 กิจกรรมทางวิชาการในห>องเรียนทีจ่ ัดร@วมกับภาควิชาอื่นๆ ได>แก@
Neonatal X-ray conference, Perinatal-neonatal conference
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6.1.3.2.4 กิจกรรมวิชาการในห>องเรียนที่จดั ร@วมกับโรงพยาบาลที่มีการ
ฝ3กอบรมกุมารแพทย9ต@อยอดสาขา ทารกแรกเกิดปริกำเนิด (Interhospital
conference) ได>แก@ รพ.จุฬาลงกรณ9 รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช รพ.พระมงกุฏฯ
สถาบันเด็ก รพ.ศรีนครินทร9 และรพ.สงขลานครินทร9 ทุก 3 เดือน ผ@านทาง
ระบบ teleconference
6.1.3.2.5 เข>าร@วมกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำป•ของชมรมเวชศาสตร9
ทารกแรกเกิดแห@งประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมารแพทย9แห@งประเทศไทย
6.1.3.2.6 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารประจำป• ได>แก@ การอบรมเชิงปฏิบัติการกูช> ีพ
ทารกแรกเกิด (NRP) การอบรมเชิงปฏิบัติการช@วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก (PALS) การ
ให>นมมารดาในทารกปtวย
ตารางที่ 2 การจัดประสบการณ3การเรียนรู8ให8ห8องเรียน
วัน
เวลา
กิจกรรมการเรียนรู>
จันทร9
8.00-9.00 น.
Morning report (ภาควิชา)
Morbidity and mortality conference (ภาควิชา)
อังคาร
8.00-9.00 น.
Dead case conference (ภาควิชา)
พุธ
8.00-9.00 น.
Collective review (ภาควิชา)
Perinatal conference (สัปดาห9ที่ 4)
13.00-15.00 น
Journal club, topic review (สัปดาห9ที่ 2)
Neonatal X-ray conference (สัปดาห9ที่ 4)
พฤหัสบดี
8.00-9.00 น.
Admission round / Neonatal conference (ภาควิชา)
ศุกร9
8.00-9.00 น.
Lecture (ภาควิชา)
12.00-13.00 น.
Research presentation (ภาควิชา)
Interesting case (สัปดาห9ที่ 3)
กิจกรรมการเรียนรู>ในห>องเรียนอื่นๆ
Neonatal-Infectious conference ทุก 3 เดือน
Neonatal-Nutrition conference ทุก 3 เดือน
Palliative care conference
Ethic conference
Multidisciplinary conference ตามโอกาส
6.1.3.3 การเรียนรู8แบบอื่นๆ
6.1.3.3.1 มีส@วนร@วมในการบริหารจัดการภายในหออภิบาลผูป> tวยทารก
แรกเกิด
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6.1.3.3.2 สังเกตการณ9หรือเข>าร@วมทีมการดูแลผูป> tวย (patient care
team) ทั้งในฐานะผู>ประสานงาน และสมาชิกกลุ@ม
6.1.3.3.3 มีประสบการณ9การประเมินความคุ>มค@าของการใช>ยา และ
เทคโนโลยีทางการแพทย9อย@างเหมาะสม
6.1.3.3.4 การเปuนส@วนหนึ่งของทีมประกันคุณภาพ การบริหารจัดการ
ความ เสี่ยง (risk management) และความปลอดภัยของผู>ปtวย
(patient safety) เปuนต>น
6.1.3.3.5 มีประสบการณ9ในการฝ3กทักษะการสื่อสาร (communication
skills) การให>คำปรึกษา (counseling) (ภาคผนวกที่ 3) โดยมี
การ ติดตามอย@างสม่ำเสมอ
6.1.3.4 การศึกษาเพิ่มเติมด8วยตนเอง
6.1.3.4.1 การค>นหาข>อมูลทางวิชาการ (medical literature
search) จากเอกสารสิ่งพิมพ9และฐานข>อมูลอิเล็กทรอนิกส9โดยใช>
อินเทอร9เน็ต
6.1.3.4.2 การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย การออกแบบ
วิธีวิจัย และใช>วิจารณญาณในการยอมรับผลการศึกษาวิจัยต@างๆ
(evidence- based medicine)
6.1.3.4.3 การตัดสินใจในข>อมูลต@างๆ ทางการแพทย9 และเลือกนำมาใช>
ปฏิบัตใิ นการดูแลผู>ปวt ย (decision making)
6.1.3.5 การสอน
จัดให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดมีส@วนร@วมการเรียนการสอนและให>คำปรึกษาแก@นิสิตแพทย9 และแพทย9
ประจำบ>านกุมารฯ พร>อมทั้งมีส@วนร@วมในการประเมินผล เช@น การช@วยสอนเรื่องการตรวจร@างกายผู>ปtวยเด็ก
สำหรับนิสิตแพทย9ชั้นป•ที่ 4 การช@วยสอนนิสิตแพทย9และแพทย9ประจำบ>านกุมารฯ ในการทำหัตถการต@าง ๆ
เช@น การใส@สายสวนหลอดเลือดสายสะดือ การใส@ทอ@ ช@วยหายใจ การใส@ท@อระบายทรวงอก เปuนต>น
6.1.3.6 วิชาเลือก
จัดให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดเพิ่มเติมประสบการณ9นอกสาขาวิชาและนอกสถาบันที่เกี่ยวข>องกับการ
ดูแลทารกแรกเกิด โดยได>รับการอนุมัติจากผู>รับผิดชอบการฝ3กอบรมของสถาบันและสถาบันที่ผู>เข>ารับการ
ฝ3กอบรมเลือกไปปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดในข>อ 6.1.2.1(ง)
6.2 เนื้อหาของการฝ+กอบรม/หลักสูตร
ครอบคลุมประเด็นทางคลินิกและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิด โรค/ ภาวะที่
สำคัญ หัตถการ/การตรวจทางห>องปฏิบัติการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 1-3) ร@วมกับมีประสบการณ9ด>าน
ต@อไปนี้
- พื้นฐานความรู>ด>านวิทยาศาสตร9ชีวการแพทย9 ด>านวิทยาศาสตร9คลินิก วิทยาศาสตร9สังคม และ
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-

พฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร9ปâองกัน ในส@วนที่เกี่ยวข>องกับกุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริ
กำเนิดที่เกี่ยวข>อง
การตัดสินใจทางคลินิก และการใช>ยาและทรัพยากรอย@างสมเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
จริยธรรมทางการแพทย9และการวิจัย
ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ
กฎหมายทางการแพทย9และนิติเวชวิทยา
หลักการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยของผู>ปtวย สิทธิผู>ปtวย
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองของแพทย9
บทบาทของการแพทย9ทางเลือก เช@น การนวดสัมผัสทารก สมุนไพรกับนมแม@ ดนตรีบำบัด
พืน้ ฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย9 ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
เวชศาสตร9เชิงประจักษ9
การสอนทางคลินิก (clinical teaching)

6.3 การวิจัยทางการแพทย3
เพื่อให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดสามารถตั้งคำถามวิจัย ออกแบบงานวิจัย ดำเนินการวิจัย สรุปผลและ
นำเสนองานวิจัยในสาขาวิชาทารกแรกเกิดปริกำเนิดได>อย@างมีประสิทธิภาพ กำหนดให>แพทย9ประจำบ>านต@อ
ยอดต>องทำงานวิจัยทางการแพทย9อย@างน>อยหนึ่งเรื่อง ทั้งนี้ให>เปuนไปตามระเบียบของการทำวิจัย (ภาคผนวกที่
4) โดยเปuนงานวิจัยด>านคลินิกหรืองานวิจัยพื้นฐานที่สาขาวิชาหรือภาควิชารับรองและนำเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ ก@อนสิ้นสุดการฝ3กอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดให> มีอาจารย9ที่ปรึกษาด>านวิจัยแก@แพทย9ป ระจำบ> านต@อยอด โดยอาจารย9 1 คนเปu นอาจารย9ที่
ปรึกษาด>านวิจัยแก@แพทย9ประจำบ>านไม@เกิน 2 คนต@อชั้นป•
2. แพทย9 ป ระจำบ> า นต@ อ ยอดต> อ งผ@ า นการอบรมระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางคลิ นิ ก (Clinical research
methodology) และ Good clinical practice (GCP)
3. เป°ดโอกาสให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอด ได>ศึกษาและทบทวนความรู>ด>านวิจัย โดยการเข>าฟv งการ
บรรยายความรู>พื้นฐานของการทำวิจยั (Research lecture series) ที่จัดโดยภาควิชากุมารฯ
4. จัดให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดนำเสนอโครงร@างงานวิจัย (Proposal presentation) สำหรับแพทย9
ประจำบ>านต@อยอดป•ที่ 1 และการนำเสนอความก>าวหน>าของโครงการวิจัยสำหรับแพทย9ประจำบ>าน
ต@อยอดป•ที่ 2 ทุกป•
5. เข> า ร@ ว มฟv ง และนำเสนอผลงานวิ จั ย ในวั น วิ จั ย (Research Day) และตอบข> อ ซั ก ถามของ
คณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ ที่จัดร@วมกับสถาบันการฝ3กอบรมอื่นๆ ตามวันเวลาที่กำหนด
โดยคณะอนุกรรมการฯ
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6. มีระบบการสนับสนุนและช@วยเหลือในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัย การขอทุนวิจัย ร@วมกับภาควิชา
กุมารฯ
6.4 จำนวนปëของการฝ+กอบรม
การฝ3กอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ป• สำหรับการฝ3กอบรมทั้ง 2 ระดับ เป°ดการฝ3กอบรมวันที่ 1
กรกฎาคม ของทุกป•การศึกษา เริ่มใช>หลักสูตรนี้ในการฝ3กอบรมตั้งแต@ป•การศึกษา 2563
6.5 การบริหารการจัดการฝ+กอบรม
6.5.1.1 บริหารการจัดการฝ3กอบรมอย@างเปuนระบบ โปร@งใส ยึดหลักความเสมอภาค
6.5.1.2 มีคณะกรรมการซึ่งมีหน>าที่รับผิดชอบ และอํานาจในการจัดการการ
ประสานงาน
6.5.1.3 การกำหนดและดำเนินนโยบายเพื่อให>มีการนำความเชี่ยวชาญทาง
แพทยศาสตรศึกษามาใช>ในเรื่องทีเ่ กี่ยวข>องกับการจัดทำแผนการฝ3กอบรม
การดำเนินการฝ3กอบรม และการประเมินการฝ3กอบรม
6.5.1.4 ดําเนินการให>ผู>มีส@วนได>ส@วนเสียที่เหมาะสมมีส@วนร@วมในการวางแผนการฝ3กอบรม
ภาควิชากุมารฯ ได>แต@งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรฝ3กอบรมกุมารแพทย9สาขาต@อยอด โดยมี
หัวหน>าสาขาวิชาเปuนประธานกรรมการ มีอาจารย9ในสาขาวิชา อาจารย9ผู>เชี่ยวชาญด>านแพทยศาสตร9ศึกษา
และตัวแทนแพทย9ประจำบ>านต@อยอด เปuนคณะกรรมการ เพื่อให>การบริหารจัดการฝ3กอบรมเปuนระบบโปร@งใส
และยึดหลักความเสมอภาค โดยมีหน>าที่บริหารจัดการหลักสูตรดังนี้
1. กำหนดนโยบาย และแผนดำเนินงานการเรียนการสอนแพทย9เฉพาะทางให>สอดคล>องกับราช
วิทยาลัยกุมารแพทย9แห@งประเทศไทย
2. ปฏิบัตงิ านตามแผนดำเนินการด>านการเรียนการสอนของแพทย9ประจำบ>านต@อยอด
3. จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความรู> และทักษะต@าง ๆ ของแพทย9ประจำบ>านต@อยอด
ทั้งนี้ คณะกรรมการได>กำหนดให>มีตัวแทนจากแพทย9ประจำบ>านสาขาต@อยอดเข>าร@วมเปuน
คณะกรรมการเพื่อวางแผนบริหารหลักสูตรด>วย
6.6 สภาวะการปฏิบัติงาน
สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย ได>
จัดทำคู@มือให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูเ> ข>ารับการฝ3กอบรม
ทัง้ ในและนอกเวลาราชการ และเกณฑ9ด>านต@างๆ ได>แก@ เกณฑ9การเลือ่ นชั้นป• การเข>าร@วมกิจกรรมวิชาการ
ระเบียบการลาปtวย ลากิจและลาคลอด กำหนดการฝ3กอบรมทดแทนในกรณีที่ผเู> ข>ารับการฝ3กอบรมมีการลาพัก
เช@น การลาคลอดบุตร การเจ็บปtวย การศึกษาดูงานนอกแผนการฝ3กอบรม/หลักสูตรเปuนต>น โดยมีค@าตอบแทน
ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมทัง้ สนับสนุนทุนระหว@างไปดูงานทั้งในและต@างประเทศ
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6.7 การวัดและประเมินผล
สาขาวิชาทารกแรกเกิดได>จัดการวัดและประเมินผล ให>สอดคล>องกับวัตถุประสงค9ของการฝ3กอบรม
เพื่อประเมินสมรรถนะหลักทั้ง 7 ด>าน และสอดคล>องกับที่กำหนดโดย อฝส. อนุสาขาทารกแรกเกิดปริกำเนิด
การประเมินครอบคลุมทั้งด>านความรู> ทักษะ และเจตคติ ประกอบไปด>วยการประเมินแบบ formative และ
summative evaluation (ตารางที่ 3) มีการแจ>งกระบวนการวัดและประเมินผลให>ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมทราบ
พร>อมตรวจสอบและมีกระบวนการให>ผู>เข>ารับการอบรมสามารถอุทธรณ9ได>
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ตารางที่ 3: วิธีการจัดประสบการณ3 การเรียนรู8 การวัดและประเมินผล ตามความรู8ความสามารถทาง
วิชาชีพ
ความรู(ความสามารถทางวิชาชีพ

การจัดประสบการณ9การเรียนรู(

1. พฤตินสิ ยั เจตคติ คุณธรรม - อาจารย@ปฎิบัติเปDนแบบอย8าง (role model)
และจริยธรรมแห8งวิชาชีพ
- การเรียนโดยใชQผปูQ TวยเปDนฐาน (patient- based
learning) ที่หอผูQปTวยในและนอก
- สอนขQางเตียง (bedside teaching)
2. การติดต8อสื่อสารและการสรQาง - อาจารย@ปฎิบัติเปDนแบบอย8าง (role model)
สัมพันธภาพ
- การเรียนโดยใชQผูQปTวยเปDนฐาน (patient-based learning)
ที่หอผูQปTวยในและนอก
- สอนขQางเตียง (bedside teaching)
3. ความรูQทางวิทยาศาสตร@
- การบรรยาย
การแพทย@พนื้ ฐานและ
- การประชุมอภิปราย / สัมมนา
วิทยาศาสตร@การแพทย@คลินิกที่ - การเรียนจากตัวอย8างผูQปTวย
เกี่ยวกับทารกแรกเกิดปริ
- การเรียนโดยใชQผูQปTวยเปDนฐาน (case-based learning) ที่
กำเนิด
หอผูQปTวยในและนอก
- การสอนขQางเตียง
- การเรียนรูดQ Qวยตนเอง
4. การบริบาลผูปQ Tวย และการทำ - การเรียนโดยใชQผูQปTวยเปDนฐานทีห่ อผูQปTวยในและนอก
หัตถการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ/หุ8นจำลอง/ สถานการณ@จำลอง
- การสอนขQางเตียง
- การเรียนรูQดQวยตนเอง

5. ระบบสุขภาพ และการสรQาง
เสริมสุขภาพ

-การใหQความรูQแก8บิดามารดาหรือบุคลากรทางการแพทย@
-การเรียนโดยใชQผูQปTวยเปDนฐานที่หอผูQปTวยในและหอผูQปTวย
นอก
-การวางแผนการรักษาผูQปวT ยทารกทั้งก8อนและหลังเกิดและ
หลังออกจากรพ.
- การตรวจติดตามผูQปTวยอย8างต8อเนื่องที่คลินกิ ทารกความ
เสี่ยงสูง (High Risk Clinic)
6. การพัฒนาความรูQความสามารถ - การทำวิจัย/วิทยานิพนธ@
ทางวิชาชีพอย8างต8อเนือ่ ง
- วารสารสโมสร (Journal club)
- การประชุมอภิปรายหัวขQอเรื่อง/สัมมนา/การเรียนจาก
ตัวอย8างผูQปTวย
- การบรรยาย
- การเรียนรูดQ Qวยตนเอง
7. ภาวะผูนQ ำ
- การบริหารจัดการ การดูแลผูQปTวย ที่หอผูQปTวยในและแผนก
ผูQปTวยนอก
- การใหQคำปรึกษา
- การนำทีมดูแลรักษา
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การวัดและประเมินผล
- การสังเกตโดยตรง (direct observation)
- การประเมิน 360 องศา
- แฟiมสะสมผลงาน (portfolio)
- การสังเกตโดยตรง (direct observation)
- การประเมิน 360 องศา
- แฟiมสะสมผลงาน (portfolio)
- การสังเกตโดยตรง (direct observation)
- การประเมิน 360 องศา
- การสอบขQอเขียน เช8น MCQ
- การสอบปากเปล8า
- การประเมินกิจกรรมวิชาการในหQองเรียน
- แฟiมสะสมผลงาน (portfolio)
- การสังเกตโดยตรง (direct observation)
- การประเมิน 360 องศา
- การสอบขQอเขียน เช8น MCQ
- การสอบปากเปล8า
- การตรวจบันทึกรายงานผูQปTวย
- แฟiมสะสมผลงาน (portfolio)
- การสังเกตโดยตรง (direct observation)
- การประเมิน 360 องศา
- การตรวจบันทึกรายงานผูQปTวย
- แฟiมสะสมผลงาน (portfolio)

- การสังเกตโดยตรง (direct observation)
- การประเมิน 360 องศา
- ผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย

- การสังเกตโดยตรง (direct observation)
- การประเมิน 360 องศา

ตารางที่ 4: วิธีการประเมินความรู8ความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใช8วิธีการประเมิน
ความรูค> วามสามารถทางวิชาชีพ
MCQ CRQ OSCE Chart 360
Research Portfolio
audit degree
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ
0
0
0
++
+++
++
+++
จริยธรรมแห@งวิชาชีพ
2. การติดต@อสื่อสารและการสร>าง
0
0
++
+
+++
+
+++
สัมพันธภาพ
3. ความรู>พื้นฐาน
+++ +++ ++ ++
+
+
+
4. การบริบาลผู>ปtวย
++ +++ +++ +++ +++
0
+
5. ระบบสุขภาพและการสร>างเสริม ++ ++ ++
+
++
0
+++
สุขภาพ
6. การพัฒนาความรู>ความสามารถ
0
0
0
+
+++
+++
++
ทางวิชาชีพอย@างต@อเนื่อง
7. ภาวะผู>นำ
0
0
0
++
+++
++
++
6.7.1 การวัดและประเมินผลระหว:างการฝ+กอบรมและการเลื่อนชั้นปë (In-training evaluation)
สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย จัดให>
มีการประเมินความก>าวหน>า (formative evaluation) และให>ข>อมูลปâอนกลับอย@างเปuนระบบและตรวจสอบ
ได> เพื่อการพัฒนาตนเอง มีการวัดและประเมินผล (summative evaluation) เมื่อสิ้นสุดการฝ3กอบรมในแต@
ละช@วง หรือแต@ละป• เพื่อส@งเสริมและพัฒนาการเรียนรู>แก@แพทย9ประจำบ>านต@อยอดในระหว@างการฝ3กอบรม
และเพื่อการเลื่อนระดับชั้นป• และบันทึกความก>าวหน>าของแพทย9ประจำบ>านต@อยอดแต@ละคนไว>เปuนลาย
ลักษณ9อักษร พร>อมให>ข>อมูลปâอนกลับแก@ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมอย@างทันกาล จำเพาะ สร>างสรรค9 และเปuนธรรม
เพื่อให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดได>เซ็นรับทราบ และปรับปรุงแก>ไขอย@างน>อยป•ละ 2 ครั้ง และเก็บหลักฐาน
การประเมินไว>เพื่อแสดงต@อคณะอนุกรรมการฝ3กอบรมฯ ของแพทยสภาเมื่อมีการตรวจสอบและประเมิน
สถาบัน และเมื่อพิจารณาผลการสอบขั้นสุดท>ายเพื่อวุฒิบัตรฯ และต>องปรากฏหลักฐานการประเมินอยู@ใน
ทะเบียนประวัติของแพทย9ประจำบ>านต@อยอดแต@ละคนด>วย ทั้งนี้สถาบันฝ3กอบรมจะต>องมีการกำหนดเกณฑ9
การเลื่อนระดับชั้นป•และเกณฑ9การยุติการฝ3กอบรมของแพทย9ประจำบ>านต@อยอดไว>ชัดเจนและแจ>งให>แพทย9
ประจำบ>านต@อยอดทราบก@อนเริ่มการฝ3กอบรม
การวัดและประเมินผลภายในสาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารฯ
สาขาวิชาทารกแรกเกิด จัดให>มีการประเมินผล เพื่ อให>สอดคล>องกับวัตถุประสงค9 และ
สมรรถนะหลักของแพทย9ประจำบ>าน ดังต@อไปนี้
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6.7.1.1 Formative evaluation
6.7.1.1.1 การประเมิน 360 องศา
เปuนการประเมินการปฏิบัติงานรอบด>าน เช@นจากอาจารย9 พยาบาล แพทย9ประจำบ>านและผู>ปกครองของ
ผู>ปtวย ทุกเดือน และสรุปผลให>ข>อมูลปâอนกลับแก@แพทย9ประจำบ>านต@อยอดทุก 6 เดือน เพื่อให>ผู>ฝ3กอบรมได>
พัฒนาตนเอง
6.7.1.1.2 การประเมินทักษะติดต@อสื่อสาร (communication skills)
เปuนการประเมินทักษะการติดต@อสื่อสาร และการสร>างสัมพันธภาพของผู>เข>ารับการฝ3กอบรมในด>าน
ต@างๆ ได>แก@ การสื่อสารกับบิดามารดาหรือผู>ปกครองทารก การสื่อสารกับผู>ร@วมงานหรือทีมผู>รักษา การสื่อสาร
ในสถานการณ9ที่ยากและมีความเสี่ยง และการสื่อสารกับชุมชน ทั้งนี้ได>มีการจัดแบ@งหัวข>อการประเมินตาม
ระดับความสามารถของผู>เข>ารับการฝ3กอบรมในแต@ละชั้นป• (เอกสารใบประเมิน communication skills)
กำหนดให>แพทย9ประจำบ>านมีการประเมินทักษะการติดต@อสื่อสารป•ละ 2 ครั้งโดยอาจารย9ประจำหอผู>ปtวย
6.7.1.1.3 การประเมินบันทึกเวชระเบียน (chart audit)
เปuนข>อมูลที่สำคัญที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู>ปtวยในเรื่องประวัติ การตรวจร@างกาย การวินิจฉัยโรค การ
วางแผนการรักษา การดำเนินโรค การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาพร>อมเหตุผล การบันทึกเวช
ระเบียนที่สมบูรณ9ช@วยให>แพทย9สามารถดูแลผู>ปtวยได>อย@างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช>เปuนข>อมูลในการ
ศึกษาวิจัย การสื่อสารระหว@างแพทย9 และเปuนหลักฐานพยานอ>างอิงทางกฎหมาย แพทย9ประจำบ>านต@อยอด
ต>องสามารถสรุปข>อมูลทางการแพทย9ในเวชระเบียน รวมถึงการสรุปประวัติในใบส@งตัวได>อย@างสมบูรณ9 และ
สามารถกำกับดูแลและให>คำแนะนำการสรุปเวชระเบียนของแพทย9ประจำบ>านสาขากุมารฯให>ได>ข>อมูลที่
ถูกต>อง กระชับและเปuนประโยชน9ต@อการดูแลรักษาผู>ปtวยต@อไป ทั้งนี้กำหนดให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดส@ง
รายงานผู>ปtวยให>อาจารย9ประจำหอผูป> วt ยตรวจ 8 รายงานต@อ 2 ป•
6.7.1.1.4 การประเมินกิจกรรมวิชาการในห>องเรียน
หลังการทำกิจกรรมวิชาการ แพทย9ป ระจำบ> านจะได>รับ การประเมิ นจากคณาจารย9 และปâ อนข>อมู ล
ย>อนกลับ แพทย9ประจำบ>านต>องเก็บใบประเมินไว>ในแฟâมสะสมผลงานและแสดงต@ออาจารย9ที่ปรึกษาเพื่อ
รับทราบ
6.7.1.1.5 แฟâมสะสมผลงาน (Portfolio)
แพทย9ประจำบ>านบันทึกประสบการณ9การดูแลผู>ปtวยต@อเนื่อง (จำนวน 2 ราย/2 ป•) การทำหัตถการ ผล
การประเมินกิจกรรมวิชาการในห>องเรียน รวมทั้งผลการประเมินการติดต@อสื่อสาร การประเมินบันทึกเวช
ระเบียน และประเมินกิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย9ประจำบ>านต@อยอดควรจะต>องสามารถปฏิบัติได>ด>วยตนเอง
โดยไม@มีการกำกับดูแล ในแฟâมสะสมผลงาน ควรให>อาจารย9ที่ปรึกษาได>ตรวจสอบ และปâอนข>อมูลย>อนกลับแก@
แพทย9ประจำบ>านต@อยอด เปuนประจำอย@างน>อยป•ละ 2 ครั้ง
6.7.1.2 Summative evaluation
การสอบวัดความรู> ซึ่งจัดสอบภายในสถาบัน ประกอบด>วย
6.7.1.2.1 สอบ multiple choices questions (MCQ) โดยจัดสอบป•การศึกษาละ 1 ครั้ง
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6.7.1.2.2 สอบปากเปล@า (short and long case examination) กำหนดการสอบปาก
เปล@า 1 ครั้งในช@วงระหว@างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายนของการฝ3กอบรมป•ที่ 2
6.7.1.2.3 ประเมินกิจกรรมทางวิชาชีพ ที่ แพทย9ประจำบ> านต@อยอดควรจะต>องสามารถ
ปฏิบัติได>ด>วยตนเองโดยไม@มีการกำกับดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA)
มุ@งหวังให>ผู> ได>รับการประเมินสามารถค>นคว>าและนำเสนอกิจกรรมทางวิชาการได>เองอย@างมี
คุณภาพ เปuนการวัดและการประเมินผลความรู>ความสามารถทางวิชาชีพตามวิชาชีพตามผล
การเรียนรู>ที่พึงประสงค9ของแพทย9ประจำบ>านต@อยอด ในระหว@างการฝ3กอบรมแพทย9ประจำ
บ> า นต@ อ ยอดจะต> อ งได> รั บ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู> ที่ พึ งประสงค9 ต าม EPA และตาม
milestones ที่ กำหนด (ภาคผนวกที่ 7) จึ ง จะได> รั บ อนุ ญ าตให> เลื่ อ นระดั บ ชั้ น ของการ
ฝ3กอบรม การประเมินความรู>ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบของ EPA เปuนเครื่องมือใน
การประเมิ น ความก> าวหน> าของผู> เข> าฝ3 ก อบรม และให> ผู> เข> าฝ3 ก อบรมตระหนั ก ถึ งความ
รับผิดชอบและจะต>องพัฒนาตนเองอย@างต@อเนื่องและแสดงให>เห็นว@าตนบรรลุผลการเรียนรู>
ที่พึงประสงค9ในเรื่องความรู>ความสามารถทางวิชาชีพในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดเมื่อจบ
การฝ3กอบรมโดยใช>แบบประเมินมาตรฐานทีก่ ำหนดโดยคณะอนุกรรมการฝ3กอบรม
เกณฑ3การเลื่อนระดับของแพทย3ประจำบ8านต:อยอด
ตามข>อกำหนดของแพทยสภา สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารฯ เปu นผู>พิ จารณาอนุ มัติให>
ประกาศนียบัตรในการเลื่อนระดับชั้นเปuนแพทย9ประจำบ>านต@อยอดชั้นป•ที่ 2 และผู>ที่ได>รับการประเมินผล
ตลอดการฝ3กอบรมเปuนที่พอใจ จึงจะมีสิทธิ์เข>าสอบและรับการประเมินขั้นสุดท>ายเพื่อวุฒิบัตรฯ ได> โดย ได>
กำหนดเกณฑ9การเลื่อนชั้นป• ไว>ดังนี้
ตารางที่ 5: เกณฑ3การประเมินผลภายในสถาบันแยกตามชั้นปë
ชั้นปë การ
แฟôม
EPA
การสอบวัดความรู8
ประเมิน สะสม
360
ผลงาน
1
≥ 6 ตามเกณฑ9 ไม@น>อย -MCQ ≥ร>อยละ 40
กว@า
L2, L3
2
≥ 7 ตามเกณฑ9 ไม@น>อย -MCQ ≥ร>อยละ 50
กว@า -สอบปากเปล@า
L4, L5 ผ@าน ≥ 2/3 ข>อ
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งานวิจัย

จำนวนวัน
ฝ+กอบรม

นำเสนอโครงร@าง
≥ ร>อยละ 80
งานวิจัย และผ@านการ
พิจารณาจริยธรรมวิจัย
นำเสนอความก>าว หน>า ≥ ร>อยละ 80
ของการทำวิจัยและผ@าน
การประเมินงานวิจัยโดย
ราชวิทยาลัย

เกณฑ3การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปëของแพทย3ประจำบ8านต:อยอด
แพทย9ประจำบ>านต@อยอดต>องมีจำนวนวันฝ3กอบรมไม@น>อยกว@าร>อยละ 80 จึงจะมีสิทธิร์ ับการประเมิน
เลื่อนชั้นป•และมีสทิ ธิ์สอบเพื่อวุฒบิ ัตร
ถ>าแพทย9ประจำบ>านต@อยอดผ@านการประเมินทุกด>าน จะได>รบั การประเมินผลว@า ”เปâนที่น:าพอใจ”
และมีสิทธิ์เลื่อนชั้นป•
ถ>าแพทย9ประจำบ>านต@อยอดไม@ผ@านการประเมินด>านใดด>านหนึ่งหรือทุกด>าน จะได>รับการประเมินผล
ว@า “คาบเส8น” แพทย9ประจำบ>านต@อยอดจะต>องสอบซ@อมในด>านนั้นจนกว@าสอบซ@อมผ@าน จึงจะมีสิทธิ์ได>เลื่อน
ชั้นป•
ถ>าแพทย9ประจำบ>านต@อยอดสอบซ@อมไม@ผา@ นด>านใดด>านหนึ่งหรือทุกด>าน จะได>รับการประเมินผลว@า
“ไม:เปâนที่น:าพอใจ” และจะไม@มีสิทธิ์เลื่อนชั้นป•ในป•นั้น หรือไม@ส@งสอบเพื่อวุฒิบัตร
ตารางที่ 6: เกณฑ3การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปë
ประเมิน 360 แฟôมสะสม
EPA
การสอบวัด
องศา
ผลงาน
ความรู8
ผ@าน
ผ@าน
ผ@าน
ผ@าน

งานวิจัย

ผลรวมการประเมิน

ผ@าน

เปâนที่น:าพอใจ
พิจารณาเลื่อนชั้นป•หรือ
ส@งสอบเพื่อวุฒิบัตร
ไม@ผ@าน
ไม@ผ@าน
ไม@ผ@าน
ไม@ผ@าน
ไม@ผ@าน คาบเส8น (ไม@ผ@านด>านใด
ด>านหนึ่งหรือทุกด>าน)ให>
พิจารณาสอบซ@อม
ประเมินผลซ้ำ ประเมินผลซ้ำ ประเมินผลซ้ำ ประเมินผลซ้ำ ประเมินผล ไม:เปâนที่น:าพอใจ
ไม@ผ@าน
ไม@ผ@าน
ไม@ผา@ น
ไม@ผ@าน
ซ้ำ
ไม@มีสิทธิ์เลื่อนชั้นป•
ไม@ผ@าน หรือไม@ส@งสอบเพื่อ
วุฒิบัตร

*อนุญาตใหQสอบซ8อมไม8เกิน 2 ครั้งต8อปÖ

เมื่อสิ้นสุดการฝ3กอบรม หัวหน>าสาขาวิชาฯ จะรายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทย9ประจำบ>านต@อ
ยอดแต@ละคนเพื่อแสดงให>เห็นว@ามีความรู>ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระได>อย@างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติให>เข>าสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู> ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขากุมารเวชศาตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิดของแพทยสภา
เกณฑ3ยุติการฝ+กอบรม
1. แพทย9ประจำบ>านต@อยอดถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. แพทย9ประจำบ>านต@อยอดมีความประสงค9ขอยุติการฝ3กอบรม
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เกณฑ3การอุทธรณ3
แพทย9ประจำบ>านต@อยอด สามารถอุทธรณ9ผลการประเมินของตนเองได>ตามหลักธรรมาธิบาล ผ@านทาง
คณะกรรมการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านต@อยอด โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติของภาควิชาฯ
6.7.2 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ แสดงความรู8ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร3ทารกแรกเกิดปริกำเนิด
6.7.2.1 ผู8มีสิทธิ์เข8ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ จะต8องมีคุณสมบัติครบทุกข8อ ดังต:อไปนี้
6.7.2.1.1 ได>รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร9ของแพทยสภา
6.7.2.1.2 เปuนผู>ที่ได>ผ@านการประเมินการปฏิบัตงิ านในระหว@างการฝ3กอบรม ตาม
หลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านต@อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู>
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร9
ทารกแรกเกิดปริกำเนิด
6.7.2.1.3 ผ@านการประเมิน EPA โดยสถาบันฝ3กอบรมแล>วตามเกณฑ9ที่กำหนด
(ภาคผนวกที่ 5)
6.7.2.1.4 มีผลงานวิจยั ด>านกุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิด 1 เรื่อง ผ@านการ
ประเมินวิทยานิพนธ9โดยคณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯตาม
ระเบียบการทำงานวิจัยของแพทย9ประจำบ>านต@อยอด (ภาคผนวกที่ 4)
6.7.2.1.5 สถาบันฝ•กอบรมเห็นสมควรให>เข>ารับการประเมินโดยมีหนังสือรับรองจาก
หัวหน>าสถาบันฝ3กอบรม
6.7.2.2 ระเบียบการวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ
แพทยสภาได>กำหนดระเบียบว@าด>วยการสอบวุฒิบัตรฯ ให>มีการสอบป•ละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป•และให>คณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบความรู>ความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (อฝส.) สาขากุมารเวชศาสตร9
ทารกแรกเกิดปริกำเนิด เปuนผู>กำหนดวิธีการสอบและ ดำเนินการจัดสอบเพื่อวุฒิบัตร
(วว.) สาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิดเพื่อครอบคลุมความรู>ทาง ทฤษฎี
(Factual knowledge) การแก> ปv ญ หาและการตั ด สิ น ใจ (Problem-solving and
decision making skills) การประเมินเพื่อหนังสือผู>ที่มีสิทธิ์ได>รับวุฒิ บัตรฯ จะต>องมี
คุ ณ สมบั ติ แ ละสอบผ@ า นการวั ด และประเมิ น ผลทุ ก ข> อ ตามเกณฑ9 ที่ ก ำหนดโดย
คณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ (ภาคผนวกที่ 6)
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6.7.3 การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติแสดงความรู8ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร3ทารกแรกเกิดปริกำเนิด
6.7.3.1 ผู8มีสิทธิ์เข8ารับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติจะต8องมีคุณสมบัติดังต:อไปนี้
6.7.3.1.1 ได>รับวุฒิบตั รหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูค> วามชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร9ของแพทยสภา และ
6.7.3.1.2 ได>รับวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิดจาก
สถาบันในต@างประเทศที่แพทยสภาให>การรับรอง
6.7.3.1.3 แสดงหลักฐานการศึกษาต@อเนื่องเพื่อแสดงว@าได>มีการพัฒนาตนเอง จำนวน
หน@วยกิตเฉลี่ยไม@น>อยกว@า 100 หน@วยกิตใน 5 ป• นับตั้งแต@ป• พ.ศ. 2563
เปuนต>นไป
6.7.3.1.4 ในกรณีทวี่ ุฒิบตั รฯ หมดอายุ ต>องแสดงหลักฐานการศึกษาต@อเนื่องเพื่อ
แสดงว@าได>มีการพัฒนาตนเองในอนุสาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริ
กำเนิดจำนวนหน@วยกิตเฉลี่ยไม@น>อยกว@า 20 หน@วยกิตต@อป• นับตั้งแต@วัน
หมดอายุ
6.7.3.1.5 มีผลงานวิจัยด>านกุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิดที่ได>รับการ
ตีพิมพ9ในวารสารวิชาการอย@างน>อย 1 เรื่องภายใน 5 ป• ก@อนหน>านี้
สามารถนำมาประกอบพร>อมการขอหนังสืออนุมัติได>เลย
6.7.3.2 ระเบียบการวัดและประเมินผลเพื่อหนังสืออนุมัติ
เกณฑ9การประเมินและการตัดสิน เช@นเดียวกับเกณฑ9การประเมินและตัดสินของ
วุฒิบัตร ยกเว>นผู>ที่ได>รับวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิดจาก
สถาบันในต@างประเทศที่แพทยสภาให>การรับรอง ให>คณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ
แต@งตั้งอาจารย9ผู>ทรงคุณวุฒิ 3 ท@านเปuนผู>พิจารณาผลงานและดำเนินการสอบปากเปล@า
ก@อนยื่นสมัครสอบ เช@นเดียวกับแพทย9ประจำบ>านต@อยอดที่ฝ3กอบรมในสถาบันที่ รับรองโดย
แพทยสภาภายในประเทศ
7. การรับและคัดเลือกผู8เข8ารับการฝ+กอบรม
7.1 คุณสมบัติของผู8เข8ารับการฝ+กอบรม ผู>สมัครเข>ารับการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านต@อยอดสาขา
กุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิดต>องมีคุณสมบัติอย@างใดอย@างหนึ่งต@อไปนี้
7.1.1 เปuนผู>ได>รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร9ของแพทยสภา หรือ
7.1.2 เปuนผูท> ไี่ ด>ผ@านการฝ3กอบรมเปuนแพทย9ประจำบ>านในสาขากุมารเวชศาสตร9
ครบตามหลักสูตรของแพทยสภาในสถาบันฝ3กอบรมที่แพทยสภารับรอง
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7.1.3 เปuนผู>มีสุขภาพสมบูรณ9แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปuน
อุปสรรคต@อการฝ3กอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ>างอิงตาม
ประกาศกลุ@มสถาบันแพทยศาสตร9แห@งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติ เฉพาะของผู>สมัคร
เข>าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฉบับ พ.ศ. 2559”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ
ตามที่แพทยสภากำหนด
7.2 การคัดเลือกผู8เข8ารับการฝ+กอบรม
7.2.1 ยื่นใบสมัครเข>ารับการฝ3กอบรมที่แพทยสภาตามคุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัครที่
แพทยสภากำหนด
7.2.2 สถาบันฝ3กอบรมได>กำหนดเกณฑ9และแต@งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู>สมัครในแต@ละป•โดย
ยึดหลักความเสมอภาค โปร@งใส และ ตรวจสอบได>
7.2.3 สถาบันฝ3กอบรมเปuนผู>คัดเลือกผู>ที่สมควรรับไว>ทำการฝ3กอบรมตามจำนวนโควต>าที่ สถาบัน
ฝ3กอบรมนัน้ ได>รับอนุมัติจากแพทยสภา
7.3 จำนวนผู8เข8ารับการฝ+กอบรม
สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารฯ มีศักยภาพในการฝ3กอบรมกุมารแพทย9สาขาต@อยอดที่
ได>รับอนุมัติจากแพทยสภาและที่ได>แจ>งแก@ราชวิทยาลัยกุมารฯ จำนวน 2 คน ต@อป•
ตารางที่ 7: ศักยภาพในการฝ+กอบรม
จำนวนผูเQ ขQารับการฝáกอบรม ต8อปÖ (คน)
จำนวนอาจารย@ผูQใหQการฝáกอบรมแบบเต็มเวลาจำนวน
จำนวนการคลอดในรพ.ต8อปÖ
จำนวนผูQปTวยใน (Sick newborn) ต8อปÖ
หัตถการการใชQเครื่องช8วยหายใจในทารก (Infant
ventilator support)* (รายต8อปÖ)
หัตถการการใส8สายสวนสะดือ (Umbilical
catheterization) (รายต8อปÖ)
หัตถการการใส8สายสวนภายในหลอดเลือดดำส8วนปลาย
(Peripherally inserted central catheter
placement) (รายต8อ ปÖ)
การช8วยกูชQ ีพและการดูแลใหQอาการคงทีใ่ นทารก กลุม8 เสี่ยง
(Newborn resuscitation and stabilization for high
risk neonate) (รายต8อปÖ)
การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของสมอง
(Cranial ultrasonography) (รายต8อปÖ)
หัตถการถ8ายเปลี่ยนถ8ายเลือด (Exchange
transfusion)** (รายต8อปÖ)

1
2
1000
400
50

2a
3
1500
450
50

3
4
2000
500
50

4
5
2500
550
50

5
6
3000
600
50

20

25

30

35

40

6

8

10

12

14

20

25

30

35

40

10

15

20

25

30

1

2

3

3

5

*Continuous positive airway pressure, conventional ventilation และ high frequency ventilation
** Partial and total exchange transfusion
a ศักยภาพของสาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตรT คณะแพทยศาสตรT จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย
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8. อาจารย3ผู8ให8การฝ+กอบรม
8.1 สถาบันต8องมีแนวทางการจัดสรรอาจารย3ผู8ฝ+กอบรมดังนี้
8.1.1 กําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมให>
สอดคล>องกับพันธกิจของแผนการฝ3กอบรม/หลักสูตร ความจําเปuนของการ
ฝ3กอบรม และระบบการ บริบาลสุขภาพของประเทศ
8.1.2 ระบุคุณสมบัตขิ องอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญ
ที่ต>องการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปuนครู และความชํานาญทางคลินิก
8.1.3 ระบุหน>าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย9 และสมดุลระหว@างงานด>าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการ
8.1.4 สถาบันฝ3กอบรมต>องแสดงให>เห็นว@าอาจารย9มีเวลาเพียงพอสําหรับการให>การ
ฝ3กอบรม ให>คําปรึกษา ให>การกํากับดูแลแก@แพทย9ประจําบ>านต@อยอด มีระบบ
สนับสนุนการพัฒนา ตนเองของอาจารย9อย@างต@อเนื่องทั้งทางด>านการแพทย9และ
ด>านแพทยศาสตร9ศึกษา และมีการประเมินอาจารย9เปuนระยะ
8.2 คุณสมบัติของอาจารย3ผู8รับผิดชอบการฝ+กอบรมของสถาบันฝ+กอบรม คุณสมบัติของ
อาจารย9ผู>รับผิดชอบการฝ3กอบรมของสถาบัน ต>องได>รบั หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดง
ความรู>ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯอนุสาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิด
ปริกําเนิดมาไม@น>อยกว@า 5 ป•
8.3 คุณสมบัติของอาจารย3ผู8ให8การฝ+กอบรม
8.3.1 ต>องได>รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพือ่ แสดงความรู>ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร9มาไม@น>อยกว@า 2 ป•
8.3.2 ต>องได>รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริ
กําเนิด
8.4 จำนวนอาจารย3แพทย3ผู8ให8การฝ+กอบรมแบบเต็มเวลา
8.4.1 ต>องมีจํานวนอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมเต็มเวลาอย@างน>อย 2 คน
8.4.2 หากจำเปuนต>องมีอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมแบบไม@เต็มเวลาร@วมด>วยจํานวนขั้นต่ำ
ของอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมแบบไม@เต็มเวลาต>องไม@มากกว@าร>อยละ 50 ของ
จํานวนอาจารย9เต็มเวลาเพื่อให>สามารถติดตามความก>าวหน>าของผู>เข>ารับการ
ฝ3กอบรมได>
8.4.3 ภาระงานในอนุสาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกําเนิดของอาจารย9ผใู> ห>
การฝ3กอบรมแบบไม@เต็มเวลาแต@ละคนจะต>องไม@น>อยกว@าร>อยละ 50 ของภาระ
งานของอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรมแบบเต็มเวลาที่ต>องทดแทน
8.4.4 ในกรณีที่หลักสูตรการฝ3กอบรมเปuนแบบที่มีสถาบันร@วมฝ3กอบรมหรือมีสถาบัน
ฝ3กอบรมสมทบ ให>อนุโลมใช>หลักเกณฑ9ทกี่ ำหนดดังกล@าวสำหรับการกำหนด
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จำนวนอาจารย9ในแต@ละสถาบันฝ3กอบรมโดยทอนเปuนสัดส@วนตามเวลาที่สถาบัน
ฝ3กอบรมนั้นๆ มีส@วนร@วมในการฝ3กอบรม อัตราส@วนของอาจารย9ต@อผู>เข>ารับการ
ฝ3กอบรมให>เปuนไปตามเกณฑ9ที่แพทยสภากำหนดไว>
8.5 รายชื่ออาจารย3แพทย3ผู8ให8การฝ+กอบรมและคุณวุฒิ
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิการศึกษาที่
สาขา
1. ผศ.นพ. สันติ ปุณณะหิตานนท9 - วว. (กุมารเวชศาสตร9)
Neonatology
- Certificate in Neonatal-Perinatal
Medicine
- อว. (กุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิด)
-วทม. (ระบาดวิทยาคลินิก)
2. อ.พญ. อนงค9นาถ ศิริทรัพย9

- วว. (กุมารเวชศาสตร9)
Neonatology
- Certificate in Neonatal-Perinatal
Medicine
- วว. (กุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิด)

3. อ.พญ. ธนินี จิตรศิลปØฉายากุล

- วว. (กุมารเวชศาสตร9)
Neonatology
- วว. (กุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิด)

รายชื่ออาจารย3พิเศษ
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

1. ศ.พญ. พิมลรัตน9
ไทยธรรมยานนท9

คุณวุฒิการศึกษาที่

สาขา

- Diplomate American Board of
Neonatology
Pediatrics
- Diplomate American Sub-board of
Neonatal-Perinatal Medicine
- อว. (กุมารเวชศาสตร9)
- อว. (กุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิด)
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา
สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย
กําหนดและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให>ครอบคลุมประเด็นต@อไปนี้
9.1 สถานที่ และโอกาสในการเรียนรู>ทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ การเข> าถึ งแหล@ งข> อ มู ล ทาง
วิชาการที่ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ ตลอดจนมีอุปกรณ9
สำหรับฝ3กอบรมภาคปฏิบัติ และสิ่งแวดล>อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
9.2 ได>รับการคัดเลือกและรับรองการเปuนสถานที่สำหรับการฝ3กอบรม (ภาคผนวกที่ 7) มีจำนวน
ผู>ปtวยเพียงพอและชนิดของผู>ปtวยหลากหลายสอดคล>องกับผลลัพธ9ของการเรียนรู>ที่คาดหวัง ทั้ง
ผู>ปtวยนอก ผู>ปtวยใน และผู>ปtวยนอกเวลาราชการ การเข>าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางคลินิก
และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสำหรับสนับสนุนการเรียนรู> ตามเกณฑ9ทั่วไป (แบบบันทึก
ข>อมูลฉบับ ก) และเกณฑ9เฉพาะ (แบบบันทึกข>อมูลฉบับ ข) สำหรับการเปuนสถาบันฝ3กอบรม
แพทย9ประจำบ>านต@อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิดของแพทยสภา
9.3 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส9สำหรับการเรียนรู>ที่แพทย9ประจำบ>านต@อยอดสามารถเข>าถึงได> มีการใช>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให>เปuนส@วนหนึ่งของการฝ3กอบรมอย@างมีประสิทธิภาพและ
ถูกหลักจริยธรรม
9.4 มีทีมการดูแลผู>ปtวย เพื่อให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดมีประสบการณ9ในการปฏิบัติงานเปuน
ทีมร@วมกับผู>ร@วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
9.5 มีระบบที่ส@งเสริมให>แพทย9ประจำบ>านต@อยอดมีความรู>และสามารถประยุกต9ความรู>พื้นฐาน
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร9ในอนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร9ทารกแรกเกิดปริกำเนิดที่
เกี่ยวข>อง และมีการบูรณาการระหว@างการฝ3กอบรมกับการวิจัยอย@างเพียงพอและสมดุล
9.6 การฝ3กอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว>ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝึกอบรม
9.7 การนํา ความเชี ่ย วชาญทางแพทยศาสตรศึก ษามาใช>ในการจัด ทํา แผนการฝ3ก อบรม การ
ดําเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม
10. การประเมินแผนการฝ+กอบรม/หลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน>าทีก่ ำกับดูแลการฝ3กอบรมให>เปuนไปตามแผนการฝ3กอบรม/
หลักสูตรเปuนประจำ มีกลไกสำหรับการประเมินหลักสูตรและนำไปใช>จริงอย@างน>อยป•ละ 1 ครั้ง มีการประเมิน
แผนการฝ3กอบรม/หลักสูตร โดยครอบคลุมด>านต@างๆต@อไปนี้
10.1 พันธกิจของแผนการฝ3กอบรม/หลักสูตร
10.2 ผลลัพธ9การเรียนรู>ที่พึงประสงค9
10.3 แผนการฝ3กอบรม
10.4 ขั้นตอนการดำเนินงานของแผนการฝ3กอบรม
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10.5 การวัดและประเมินผลการฝ3กอบรม
10.6 พัฒนาการของแพทย9ประจำบ>านต@อยอด
10.7 สถาบันฝ3กอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา
10.8 คุณสมบัติของอาจารย9ผู>ให>การฝ3กอบรม
10.9 ความสัมพันธ9ระหว@างนโยบายการรับสมัครแพทย9ประจำบ>านต@อยอดและความต>องการของ
ระบบสุขภาพ
10.10 ข>อควรปรับปรุง
ทั้งนี้สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย มี
การแสวงหาข>อมูลปâ อนกลับเกี่ยวกับการฝ3กอบรม/หลักสูตร จากผู>ให> การฝ3กอบรม ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม
นายจ>าง และผู>มีส@วนได>ส@วนเสียหลัก รวมถึงการใช>ข>อมูลปâอนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฎิบัติงานของ
แพทย9ผู>สำเร็จการฝ3กอบรม อย@างน>อย 1 ครั้งภายใน 1 ป•หลังจากการฝ3กอบรมในการประเมินการฝ3กอบรม/
หลักสูตร และนำผลการประเมินที่ได>มาพัฒนาหลักสูตรต@อไป
11. การทบทวนและการพัฒนาหลักสูตรการฝ+กอบรม
สาขาวิชาทารกแรกเกิด มีการปรับปรุงหลักสูตรให>สอดคล>องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยกุมารแพทย9
แห@งประเทศไทยภายใต>แพทยสภา ซึ่งจัดให>มีการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝ3กอบรมอย@างน>อยทุก 5 ป• เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร>าง เนื้อหา ผลลัพธ9 และสมรรถนะของผู>สำเร็จการฝ3กอบรม รวมถึงการวัดและ
การประเมินผล และสภาพแวดล>อมในการฝ3กอบรมให>ทันสมัยอยู@เสมอ ปรับปรุงแก>ข>อบกพร@องที่ตรวจพบ มี
ข>อมูลอ>างอิง และแจ>งผลการทบทวน และพัฒนาให>แพทยสภารับทราบ
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
12.1 สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร9 คณะแพทยศาสตร9 จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย
บริหารจัดการหลักสูตรให>สอดคล>องกับกฎระเบียบที่กำหนดไว>ในด>านต@าง ๆ ได>แก@ การรับสมัครแพทย9ประจำ
บ>านต@อยอด (เกณฑ9การคัดเลือกและจำนวนที่รับ) กระบวนการฝ3กอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ9
ของการฝ3กอบรมที่พึงประสงค9 การออกเอกสารที่แสดงถึงการสำเร็จการฝ3กอบรมในแต@ละระดับ หรือ หลักฐาน
อย@างเปuนทางการอื่นๆที่สามารถใช>เปuนหลักฐานแสดงการผ@านการฝ3กอบรมในระดับนั้นได>ทั้งในประเทศและ
ต@างประเทศ
12.2 มี ก ารกำหนดหน> า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและอำนาจในการบริ ห ารจั ด การงบประมาณของแผนการ
ฝ3กอบรม/หลักสูตร ให>สอดคล>องกับความจำเปuนด>านการฝ3กอบรม
12.3 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมแก@การฝ3กอบรม เพื่อสนับสนุนการ
ฝ3กอบรม และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข>อง มีการบริหารจัดการที่ดีและใช>ทรัพยากรได>อย@างเหมาะสม
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12.4 คณะแพทยศาสตร9 จุฬ าลงกรณ9 มหาวิท ยาลั ย จัดให> มีให> มีจำนวนสาขาความเชี่ยวชาญทาง
การแพทย9และหน@วยงานสนันสนุนด>านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>องครบถ>วน สอดคล>องกับข>อบังคับและประกาศของ
แพทยสภาในการเป°ดการฝ3กอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝ+กอบรม
คณะแพทยศาสตร9 จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย มีระบบการประกันคุณภาพการฝ3กอบรมแพทย9ประจำ
บ>านต@อยอดสาขาวิชาทารกแรกเกิด จากภายในและจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย9แห@งประเทศไทยและแพทย
สภา ตามข>อกำหนด ดังนี้
13.1 ผ@านการประเมินความพร>อมในการเปuนสถาบันฝ3กอบรมตามข>อบังคับแพทยสภา
13.2 มีกระบวนการสำหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสร>าง เนื้อหา ผลลัพธ9 และ
สมรรถนะของผู>สำเร็จการฝ3กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล>อมใน
การฝ3กอบรม ให>ทันสมัยอยู@เสมอ
13.3 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพของการฝ3กอบรมภายใน อย@างน>อยทุก 2 ป•
13.4 ได>รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝ3กอบรมฯ ทุก 5 ป•
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ภาคผนวก 1
เนื้อหาวิชา
หลักสูตรฝ+กอบรมแพทย3ประจำบ8านต;อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู8ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร3ทารกแรกเกิดปริกำเนิดจะต8อง
ครอบคลุมเนื้อหาดังต;อไปนี้
กลุ3มที่ 1
ภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉิน

กลุ3มที่ 2
ป?ญหาและโรคที่ดูแลรักษาเองและ/หรือ
ประสานงานกับแพทยMและบุคลากร
ทางการแพทยMที่เกี่ยวขOองเพื่อร3วมดูแล

กลุ3มที่ 3
ป?ญหาและโรคที่สามารถใหOการรักษาไดOอย3าง
เหมาะสมก3อนปรึกษาหรือส3งต3อผูOเชี่ยวชาญนอก
สาขาวิชากุมารเวชศาสตรM

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

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

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 อื่น ๆ
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กลุ3มที่ 4
ความรูOทางวิทยาศาสตรM
การแพทยMพื้นฐานและ
วิทยาศาสตรMการแพทยMคลินิก
ที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด
1. สรีรวิทยาเภสัชวิทยาและ
ชีวเคมีของสตรีขณะ
ตั้งครรภ3ระหว;างคลอด
และระยะหลั่งน้ำนม
2. ป|จจัยส;งเสริมและป|จจัย
เสี่ยงของสตรีในระยะ
ดังกล;าวโดยครอบคลุมถึง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
3. พัฒนาการทางกายวิภาค
(คัพภวิทยา) สรีรวิทยา

กลุ3มที่ 1
ภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉิน

5.
-

-

-

Apnea
Pulmonary air leak
Cardiac emergencies
Cardiorespiratory arrest
Cyanosis
Shock & sudden
deterioration
Persistent pulmonary
hypertension of the
newborn
Systemic และ
pulmonary
hypertension
Cardiac arrhythmia
Congenital heart block
Congestive heart failure

กลุ3มที่ 2
ป?ญหาและโรคที่ดูแลรักษาเองและ/หรือ
ประสานงานกับแพทยMและบุคลากร
ทางการแพทยMที่เกี่ยวขOองเพื่อร3วมดูแล

5.
6.
-

-

กลุ3มที่ 3
ป?ญหาและโรคที่สามารถใหOการรักษาไดOอย3าง
เหมาะสมก3อนปรึกษาหรือส3งต3อผูOเชี่ยวชาญนอก
สาขาวิชากุมารเวชศาสตรM

กลุ3มที่ 4
ความรูOทางวิทยาศาสตรM
การแพทยMพื้นฐานและ
วิทยาศาสตรMการแพทยMคลินิก
ที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด
infants
ชีวเคมี อิมมูโนวิทยาและ
- Truncus arteriosus
Birth injuries
เภสัชวิทยาของทารกใน
- Other cyanotic heart disease (กลุ;มที่มีกลไก
ครรภ3และรกรวมถึงป|จจัย
Subgaleal hematoma
ให8เกิดการผสมของเลือดดำและเลือดแดง)
ที่เกี่ยวข8องโดยเฉพาะใน
Cephalhematoma
- PDA & other left to right shunt lesions:
เรื่องของสภาพเศรษฐกิจ
Brachial plexus injuries
VSD, ASD etc.
และสังคม
Neurological problems
4. Gastrointestinal
Seizures
- Disorders of the stomach and duodenum 4. การปรับตัวของทารกต;อ
การคลอดและการ
เช;น congenital hypertrophic pyloric
Brain injury in term infant
ดำรงชีวิตหลังคลอด
stenosis, duodenal atresia
• Hypoxic ischemic
5. พัฒนาการทางกายวิภาค
- Disorders of the intestinal tract เช;น
encephalopathy
สรีรวิทยา ชีวเคมีอิมมูโน
obstruction, malrotation/volvulus และ
• Neonatal stroke
วิทยาและเภสัชวิทยาของ
duplication
Brain injury in term infant
ทารกแรกเกิดปกติและ
• intracranial hemorrhage 5. Genitourinary emergencies
ทารกแรกเกิดที่มีโรค
- Tumor and vascular disorders ของไต เช;น
• intraventricular
6. พยาธิวิทยาและพยาธิ
Wilms’ tumor,
hemorrhage/periventricul
สรีรวิทยาในโรคทารกใน
- Obstructive uropathy
ar leukomalacia
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กลุ3มที่ 1
ภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉิน

กลุ3มที่ 2
ป?ญหาและโรคที่ดูแลรักษาเองและ/หรือ
ประสานงานกับแพทยMและบุคลากร
ทางการแพทยMที่เกี่ยวขOองเพื่อร3วมดูแล

กลุ3มที่ 3
ป?ญหาและโรคที่สามารถใหOการรักษาไดOอย3าง
เหมาะสมก3อนปรึกษาหรือส3งต3อผูOเชี่ยวชาญนอก
สาขาวิชากุมารเวชศาสตรM

6. Gastrointestinal
emergencies
- Bilious vomiting
- Marked Abdominal
distension including
massive ascites,
peritonitis
- GI bleeding
- Severe
hyperbilirubinemia
- obstructed hernia
7. Genitourinary
emergencies
- Renal failure
- Severe Dehydration
- renovascular

- Neuromuscular disorders
• Hypertonicity
• Floppy infant และ
hypotonicity
- Abnormal head size เช;น
macrocephaly, anencephaly และ
microcephaly
- Congenital brain malformations
• Holoprosencephaly
• Agenesis of corpus
callosum
• Septo-optic dysplasia
• Absent cavum septum
pellucidum
• Lissencephaly

6. โรคและภาวะทางกระดูกและข8อ
- Congenital musculoskeletal defects
- Fractures และ dislocation
- skeletal dysplasias:
• Osteogenesis imperfecta
• Chondrodystrophies
- Genu recurvatum
- Arthrogryposis multiplex congenita
- foot deformities: Club foot ชนิดต;างๆ
เช;น calcaneo valgus, calcaneo varus
- -developmental dysplasia of the hip
- Congenital vertebral malformations
7. โรคของนัยน3ตาและการได8ยิน
- การรบกวนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และ
visualization
- Retinopathy of prematurity
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กลุ3มที่ 4
ความรูOทางวิทยาศาสตรM
การแพทยMพื้นฐานและ
วิทยาศาสตรMการแพทยMคลินิก
ที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด
ครรภ3และแรกเกิด
7. โภชนาการกับพัฒนาการ
ทั้งทางกายและสมองของ
ทารกในครรภ3และแรกเกิด
8. เวชพันธุศาสตร3และกลไก
การเกิดความพิการแต;
กำเนิด
9. จิตวิทยาของสตรีในการ
ตั้งครรภ3และการมีบุตรที่
ปกติและผิดปกติ
ปฏิสัมพันธ3แม;ลูก10. หลักกลศาสตร3เบื้องต8น
ของอุปกรณ3ทางการแพทย3
ที่ใช8เปöนประจำในระยะปริ
กำเนิดและระยะแรกเกิด
11. หลักการจัดตั้งองค3กรใน

กลุ3มที่ 1
ภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉิน

8.
9.
-

hypertension
testicular torsion,
Hematologic
emergencies
Severe anemia &
polycythemia
Hydrops fetalis
Metabolic emergencies
Hypoglycemia

กลุ3มที่ 2
ป?ญหาและโรคที่ดูแลรักษาเองและ/หรือ
ประสานงานกับแพทยMและบุคลากร
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7.
-

-
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กลุ3มที่ 4
ความรูOทางวิทยาศาสตรM
การแพทยMพื้นฐานและ
วิทยาศาสตรMการแพทยMคลินิก
ที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด
Reproductive health
- (chorioretinitis)
• Dandy-walker
care และ neonatal
- เนื้องอกของตาและของเนื้อเยื่อภายในโพรงลูกตา
malformation
intensive care unit
- Cataract, lens opacity และ corneal
• Chiari malformation
12. หลักการแพทยศาสตร3
opacity
Respiratory problems
ศึกษา
Surfactant deficiency: respiratory - Retinal hemorrhage
- ความผิดปรกติของ Palpebral fissure, ตำแหน;ง 13. หลักการบริหารจัดการ
distress syndrome
ระบบสาธารณสุข
และขนาดของลูกตา
Apnea of prematurity
14. การส;งเสริมสุขภาพ
8. โรคที่เกี่ยวข8องกับ Bilirubin metabolism
Congenital และ neonatal
15. การควบคุมปõองกันการติด
- Biliary atresia
pneumonia
เชื้อและการระบาดของ
- Choledochal cyst
Aspiration syndrome และ
เชื้อในหอผู8ปúวยทารกแรก
meconium aspiration syndrome 9. Infections
เกิด
- Breast abscess, suppurative parotitis
Transient tachypnea of the
16. สารเสพติดในหญิง
newborn หรือ delayed absorption - Bone และ joint infection
ตั้งครรภ3
10. Congenital malformations
of lung fluid
17. จริยธรรมและกฎหมาย
- Cleft lips และ palate
Pulmonary interstitial
ทางการแพทย3
- Congenital muscular torticollis
emphysema
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ทางการแพทยMที่เกี่ยวขOองเพื่อร3วมดูแล
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สาขาวิชากุมารเวชศาสตรM

- Pulmonary hypoplasia
- Chronic lung diseases of the
neonate ได8แก; 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
- Motility disorders

- Neural tube defect and spinal cord
dysraphisms,
- hydrocephalus, hydranencephaly และ
anencephaly
- Abnormal head shape เช;น
craniosynostosis
- Abdominal wall defects ได8แก;
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,
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กลุ3มที่ 4
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วิทยาศาสตรMการแพทยMคลินิก
ที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด
18. การจัดสิ่งแวดล8อมในหอ
ผู8ปúวยทารก
19. ระบาดวิทยาและสถิติ
พยากรณ3ชีพ
(Biostatistics) ในระยะ
ปริกำเนิด
20. หลักในการทาวิจัย
21. Maturity and
neurological
examination
22. Neuroprotection
strategies for the
newborn
23. Neonatal transfusion
24. Newborn screening
25. Skin care for
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- 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 เช;น renal agenesis,
renal dysplasia,
- Nephrotic syndrome
- Renal tubular acidosis
- Nephrocalcinosis

syndactyly
- Diaphragmatic hernia, paralysis และ
eventration of diaphragm
- Anorectal anomalies
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extremely preterm
infants
26. Neonatal
thermoregulation
27. Neonatal pain
management
28. Prenatal diagnosis
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- Urinary tract infection
- 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 ที่พบเปöน
ป|ญหาในประเทศไทย
• Red cell enzyme defect:
G6PD deficiency
• Red cell morphology:
spherocytosis,
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สาขาวิชากุมารเวชศาสตรM

ovalocytosis
• Alpha – thalassemia
- Blood group incompatibility
12. Dermatologic problems
- Cutaneous findings of the
newborn
- Genodermatoses
- โรคติดเชื้อของผิวหนัง
- Nevi, cutaneous tumor และ
developmental defects
- Infiltrative lesions
- Epidermal lesions
- กลุ;ม Skin discoloration และ
reaction to toxin, chemical และ
physical agents
- Hemangioma
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สาขาวิชากุมารเวชศาสตรM

13. Ophthalmologic and audiologic
problems
- การติดเชื้อของตา (Conjunctivitis)
- Subconjunctival hemorrhage
- Craniofacial anomalie involved
ear malformations
14. Genetics, chromosomal disorders
and Inborn errors of intermediary
metabolism
- Disorders of amino acid
metabolism
- Disorders of the metabolism of
organic acid
- Disorders of lipid metabolism
- Disorders of monosaccharide
metabolism
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- 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
ชนิดต;างๆ
- Dysmorphology
- Achondroplasia
- Apert syndrome
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ทางการแพทยMที่เกี่ยวขOองเพื่อร3วมดูแล
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สาขาวิชากุมารเวชศาสตรM

- Cridu Chat syndrome
- Cornelia Delange syndrome
Treacher Collins syndrome
Turner syndrome
- Beckwith syndrome
- Fetal alcohol syndrome
- Fetal hydantoin syndrome
17. โรคที่เกี่ยวข8องกับ Bilirubin
metabolism ที่พบบ;อย
- Physiologic jaundice
- Breast milk jaundice, breast
feeding jaundice
- Hyperbilirubilinemia in
prematurity
- Jaundice secondary to concealed
hemorrhage
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- Jaundice secondary to bacterial
and viral infection
- Neonatal hepatitis
- 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
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• Infant born to mother
with PROM or
Chorioamnionitis
• Conjunctivitis, omphalitis,
skin และ soft tissue
infection
• Tuberculosis
• Tetanus neonatorum
• Healthcare associated
infection
• Listeria monocytogenes
• Mycoplasma
- Viral infections
• Congenital syphilis
• Rubella
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• Herpes simplex virus
• Cytomegalovirus
• Toxoplasmosis
• Hepatitis B virus
• Varicella - Zoster virus
• HIV
• Zika virus
• Enterovirus,
• Coxsackie B
• Influenza
• Measles
• Mumps
- Fungal infections
• Candidiasis
• Pneumocystis carinii
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- 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
- Disorders of CHO metabolism
- Infants born to mother with
diseases or conditions that may
have adverse effects to them
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before and after deliveries e.g.
infants of diabetic mother,
thyrotoxic mother
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ภาคผนวกที่ 2
รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
แบ$งระดับของหัตถการต$างๆ ที่แพทย7ประจำบ;านต;องมีประสบการณ7 ดังต$อไปนี้
ระดับที่ 1
รู;หลักการโดยการอ$าน หรือชมจาก ภาพยนตร7 วีดทิ ัศน7 (Know)
ระดับที่ 2
เปTนผู;สังเกตการณ7 (Observer) ในหัตถการจริง (Know how)
ระดับที่ 3
ช$วยทำและ หรือ ฝ`กทำกับหุ$น (Show how)
ระดับที่ 4
ทำด;วยตนเอง (Does)
ระดับสำหรับชั้นป2
ชั้นป2ที่ 1
ชั้นป2ที่ 2

หัตถการ
1. Therapeutic and technical procedures
- Abdominal paracentesis

3-4

4

- Airway management: laryngoscopy, endotracheal intubation
- Arterial catheterization

4
3-4

4

- Neonatal Cardiopulmonary resuscitation
- Central venous catheterization & PICC line insertion: use/care
- Exchange transfusion
- Umbilical vessel catheterization
- Pericardial tapping
- Peritoneal dialysis
- Hemodialysis
- Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)
- Subdural tapping
- Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid
- Respiratory support: Non-invasive & invasive mechanical ventilation
- Surfactant replacement therapy

4
3-4
4
4
1
1

- Therapeutic Hypothermia

3-4

4

3-4
3-4
4

4

2
2
1
1
2
4
4

- Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)
- Amplitude EEG (aEEG) interpretation
2. Diagnostic and screening procedures
- Visual screening: ROP
- Hearing screening: TEOAEs, aABR
- Basic neonatal cranial ultrasonography
- Basic Functional Echocardiography

4

1
4

2
1-2
3-4
3-4

2
2
4
4

- Bone marrow aspiration

1-2

2
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ภาคผนวกที่ 3
การติดตAอสื่อสารและการสรCางสัมพันธภาพ
เมื่อจบการฝ`กอบรมแล;ว แพทย7ประจำบ;านต$อยอดมีทักษะการสื่อสารและการสร;างสัมพันธภาพ ตาม
หัวข;อทักษะและระดับชั้นปg ที่กำหนดในตาราง โดยการประเมินผ$าน EPA และ Direct observation

1. การสื่อสารกับครอบครัวของ
ผู;ปqวยในระยะสุดท;าย
(Palliative Care Issues)

2. การสื่อสารกับผู;ร$วมงาน
(Communication with
colleagues/teams)
3. การสื่อสารในสถานการณ7ที่
ยากลำบาก
(Communication in
challenging situations)

4. การสื่อสารในระดับชุมชน
(Communication with
community)

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
A. Directing the multidisciplinary teams
B. Conflict resolution with colleagues
C. Giving supervision for junior colleagues
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
A. Program/disease campaign
B. Child advocacy

ปHท1ี่
*

ปHที่ 2
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

* ควรมีการจัดประสบการณ7เรียนรู;หรือประเมินความรู;ความสามารถในปgดังกล$าว (ถ;าเปTนไปได;)
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ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบการทำงานวิจัยของแพทยNประจำบCานตAอยอด
อนุสาขากุมารเวชศาสตรN ทารกแรกเกิดปริกำเนิด พ.ศ. 2562
โดย
คณะอนุกรรมการการฝWกอบรมและสอบความรูCความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตรNทารกแรกเกิดปริกำเนิด
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยNแหAงประเทศไทย
คณะอนุกรรมการการฝ`กอบรมและสอบความรู;ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกำเนิด ได;จัดทำข;อกำหนดนี้ขึ้นเพื่อใช;เปTนแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การทำวิจัยของแพทย7ประจำบ;านต$อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร7 ทารกแรกเกิดปริกำเนิด โดยให;ใช;ข;อกำหนด
นี้สำหรับผู;เริ่มรับการฝ`กอบรม ตั้งแต$วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปTนต;นไป รวมไปถึงงานวิจัยของแพทย7
ประจำบ;านต$อยอดที่ยื่นขอสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู;ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร7 ทารกแรกเกิดปริกำเนิด ในปgการศึกษา 2563 เปTนต;นไป ต;องปฏิบัติตามข;อกำหนดนี้
ข;อ 1. แพทย7ประจำบ;านต$อยอดทุกคนต;องทำงานวิจัยอย$างน;อยคนละ 1 เรื่อง แต$ไม$อนุญาตให;แพทย7ประจำ
บ;านต$อยอดตั้งแต$ 2 คนขึ้นไปในสถาบันเดียวกันทำงานวิจัยเรื่องเดียวกันในช$วงเวลาเดียวกัน ในกรณีงานวิจัยนั้น
เปTนโครงการระยะยาว แพทย7ประจำบ;านต$อยอดในรุ$นถัดไปที่ไม$ได;อยู$ซ;อนช$วงเวลาสามารถดำเนินการเรื่องนั้น
ต$อได; นอกจากนั้นในกรณีที่อาจารย7ผู;ควบคุมมากกว$า 1 สถาบันเห็นชอบให;ทำงานวิจัยเรื่องเดียวกัน
คณะอนุกรรมการการฝ`กอบรมและสอบฯ อนุญาตให;แพทย7ประจำบ;านต$อยอดต$างสถาบันทำการศึกษาในเรื่อง
เดียวกันได; แต$แพทย7ประจำบ;านต$อยอดแต$ละคนต;องนำเสนอโครงร$างงานวิจัย (research proposal) ต$อที่
ประชุมอาจารย7ในสถาบันที่ตนเองฝ`กอบรมเช$นเดียวกับผู;อื่น และแพทย7ประจำบ;านต$อยอดแต$ละคนสามารถ
นำเสนอและแปลผลข;อมูลได;เฉพาะในสถาบันที่ตนเองทำการศึกษาเท$านั้น
ข;อ 2. แพทย7ประจำบ;านต$อยอดผู;ทำงานวิจัย ต;องลงทะเบียนทำงานวิจัยหรือขออนุญาตทำงานวิจัยต$อหัวหน;า
สถาบันที่ตนรับการฝ`กอบรม หลังจากนั้นเมื่อแพทย7ประจำบ;านต$อยอดเลือกเรื่องที่จะทำงานวิจัยและได;แนวทาง
การศึกษาค;นคว;าที่แน$นอนแล;ว ให;ปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย7ที่ปรึกษาในด;านหัวข;อเรื่อง แนวทาง
การศึกษาวิจัย และเลือกอาจารย7ผู;ควบคุมงานวิจัย รวมทั้งนำเสนอแผนการวิจัยต$อที่ประชุมอาจารย7ตามที่
สถาบันฝ`กอบรมกำหนด เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได;รับความเห็นชอบแล;วจึงจะดำเนินการวิจัยต$อไปได;
ข;อ 3. แพทย7ประจำบ;านต$อยอดผู;ทำงานวิจัย เคยผ$านการอบรม ในหัวข;อที่เกี่ยวข;องกับระบาดวิทยา และ
จริยธรรมการทำวิจัยในคน
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ข;อ 4. แพทย7ประจำบ;านต$อยอดต;องดำเนินการจัดทำโครงร$างงานวิจัยภายใต;คำแนะนำของอาจารย7ผู;ควบคุม
งานวิจัย และขออนุมัติทำการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethics committee หรือ
institutional review board) ของสถาบันนั้น โดยต;องดำเนินการวิจัยภายใต;ข;อกำหนดด;านจริยธรรมการวิจัย
(good clinical research practice, GCP) อย$างเคร$งครัด
ข;อ 5. เมื่อโครงร$างงานวิจัยได;รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล;ว ให;แพทย7ประจำบ;านต$อ
ยอดเริ่มดำเนินงานวิจัยภายใต;การควบคุมของอาจารย7ผู;ควบคุมงานวิจัย
ข;อ 6. อาจารย7ผู;ควบคุมงานวิจัย เปTนอาจารย7ประจำ (เต็มเวลา) ของอนุสาขากุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริ
กำเนิด หรือสถาบันที่แพทย7ประจำบ;านต$อยอดรับการฝ`กอบรม และได;รับ วว.กุมารเวชศาสตร7 ทารกแรกเกิดปริ
กำเนิด หรือ อว. กุมารเวชศาสตร7 ทารกแรกเกิดปริกำเนิดมาแล;วไม$น;อยกว$า 2 ปg และควบคุมงานวิจัยของแพทย7
ประจำบ;านต$อยอดจำนวนไม$เกิน 2 คน ต$อชั้นปg
ข;อ 7. ในกรณีที่อาจารย7ผู;ควบคุมงานวิจัยไม$ได;สังกัดสถาบันที่แพทย7ประจำบ;านต$อยอดรับการฝ`กอบรม
หัวหน;าสถาบันจะต;องมีจดหมายขออนุมัติผู;บังคับบัญชาของอาจารย7ผู;ควบคุมงานวิจัยท$านนั้น พร;อมทั้งออก
จดหมายเชิญไปยังผู;ควบคุมงานวิจัยท$านนั้นด;วย
ข;อ 8. สถาบันฝ`กอบรมเปTนผู;กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงานวิจัยของแพทย7ประจำบ;าน โดยระบุ
รายละเอียดของงานและกำหนดเวลาในการส$งงานตลอดปgการศึกษาทั้ง 2 ปg
กรอบการดำเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปH (24 เดือนของการฝWกอบรม)
เดือนที่กำหนดขึ้นเปTนระยะเวลาที่ประมาณการ โดยให;แต$ละสถาบันไปกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
3
จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดต$ออาจารย7ที่ปรึกษา
6
จัดทำโครงร$างงานวิจัย
7
พิจารณาโครงร$างงานวิจัย
8
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล$งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน(ถ;าต;องการ)
9
เริ่มเก็บข;อมูล
15
นำเสนอความคืบหน;างานวิจัย
19
วิเคราะห7ข;อมูลและสรุปผลงานวิจัย
20
จัดทำรายงานวิจัยฉบับร$างให;อาจารย7ที่ปรึกษาปรับแก;ไข
21
ส$งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ7ต$อสถาบัน เพื่อส$งต$อไปยังราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย7แห$งประเทศไทย ให;ทำการประเมินผล สำหรับประกอบคุณสมบัติการ
เข;าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบตั ิขั้นสุดท;าย
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ข;อ 9. สถาบันควรมีระบบติดตามความคืบหน;าของการดำเนินการวิจัยอย$างเปTนรูปธรรม และเพื่อให;มั่นใจได;ว$า
แพทย7ประจำบ;านต$อยอด มีความกระตือรือร;นในการดำเนินงานวิจัย และได;รับการแนะนำจากผู;ควบคุมงานวิจัย
อย$างใกล;ชิด อีกทั้งมีระบบการช$วยเหลือแก;ไขปöญหาและอุปสรรคในการดำเนินการวิจัยเพื่อเกื้อหนุนให;แพทย7
ประจำบ;านต$อยอดสามารถดำเนินงานวิจัยตามกรอบเวลาจนแล;วเสร็จทันตามกำหนด
ข;อ 10. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ประกอบด;วยผู;ทรงคุณวุฒิ 3 ท$าน ที่คณะอนุกรรมการการฝ`กอบรม
และสอบฯ รับรอง คือ ผู;ควบคุมงานวิจัย 1 ท$าน และผู;ประเมินงานวิจัยอีก 2 ท$าน ซึ่งอยู$นอกสถาบันที่แพทย7
ประจำบ;านต$อยอดนั้นฝ`กอบรมอยู$
ข;อ 11. ผู;ประเมินงานวิจัย ต;องได; วว.กุมารเวชศาสตร7 ทารกแรกเกิดปริกำเนิด หรือ อว. อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร7 ทารกแรกเกิดปริกำเนิดมาแล;วอย$างน;อย 2 ปg ปฏิบัติงานอยู$ในสถาบันสถานพยาบาลที่มีการเปõด
ฝ`กอบรมแพทย7ประจำบ;านต$อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกำเนิด รับประเมินงานวิจัยทั้งหมด
ไม$เกิน 5 ฉบับในแต$ละปg (นับรวมงานวิจัยที่ผู;ประเมินควบคุมด;วย)
ข;อ 12. ในกรณีที่คุณสมบัติของผู;ควบคุมงานวิจัย ไม$เปTนไปตาม ข;อ 6. หรือผูป; ระเมินงานวิจัย ไม$เปTนไปตามข;อ 9
และ 10 ให;ผู;แทนสถาบันหรือหัวหน;าโครงการฝ`กอบรมฯของสถาบันทำเรื่องเสนอผ$านคณะอนุกรรมการการ
ฝ`กอบรมและสอบฯ เพื่อนำเข;าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการฝ`กอบรมและสอบฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปTนรายๆไป
ข;อ 13. ผู;ควบคุมงานวิจัย หรือหัวหน;าสถาบัน มีหน;าที่ทาบทามผู;ประเมินงานวิจัยนอกสถาบันให;เสร็จสิ้น อย$าง
น;อย 1 เดือน ก$อนกำหนดส$งรายงานวิจัยฉบับร$างให;แก$ผู;ประเมินงานวิจัย
ข;อ 14. ประเภทของงานวิจัย แบ$งออกเปTน
14.1 การวิจัยทางคลินิก เช$น randomized controlled trial, cohort study, case-control study,
systematic review with or without meta-analysis เปTนต;น
14.2 การวิจัยด;านเศรษฐศาสตร7สาธารณสุข
14.3 การวิจัยด;านการบริการทางการแพทย7 เช$น เรื่องที่เกี่ยวกับ hospital accreditation เปTนต;น
14.4 การวิจัยทางด;านแพทยศาสตรศึกษา
ข;อ 15. แพทย7ประจำบ;านต$อยอดต;องแจ;งแก$เลขา อฝส. ภายในวันที่ 28/29 กุมภาพันธ7ของปgที่จะยื่นสมัครสอบ
วุฒิบัตร ในข;อมูลต$อไปนี้
15.1 ชื่อ นามสกุล ของแพทย7ประจำบ;านผู;ทำงานวิจัย
15.2 ชื่อเรื่องงานวิจัย ภาษาไทย
15.3 ชื่อเรื่องงานวิจัย ภาษาอังกฤษ
15.4 ชื่อผู;ควบคุมงานวิจัย
15.5 ชื่อผู;ประเมินงานวิจัย 2 ท$าน
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ข;อ 16. รายงานผลงานวิจัยเพื่อประกอบการสอบวุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกำเนิด
สามารถจัดทำเปTน 2 รูปแบบอย$างใดอย$างหนึ่ง ดังต$อไปนี้
16.1 วิทยานิพนธ7 ฉบับภาษาไทย
16.2 ต;นฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมส$งตีพิมพ7ใน
วารสารทางการแพทย7
ข;อ 17. การส$งรายงานการวิจัย เปTนไปตามรูปแบบของรายงานดังต$อไปนี้
17.1 วิทยานิพนธ7ฉบับภาษาไทย
17.1.1 แพทย7ประจำบ;านต$อยอดต;องส$งรายงานวิจัยพิมพ7ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 3 ชุด
พร;อมแบบฟอร7มใบประเมินผลงานวิจัย (ฉบับวิทยานิพนธ7) และใบคำแสดงจรรยาบรรณ
ในงานวิจัย ให;ผู;ทรงคุณวุฒิ 3 ท$านที่เปTนคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ภายใน 31
มีนาคม ของปHที่สอบ
17.1.2 การเรียงลำดับชื่อผู;ประเมินงานวิจัย ให;เรียงดังนี้ ลำดับที่ 1 เปTนประธานผู;ประเมิน
งานวิจัย หมายถึงผู;ประเมินนอกสถาบันที่อาวุโสกว$าผู;ประเมินนอกสถาบันท$านที่ 2
ลำดับที่ 2 เปTนผู;ควบคุมงานวิจัย และลำดับที่ 3 เปTนผู;ประเมินนอกสถาบันท$านที่ 2
17.1.3 ในกรณีที่ผู;ประเมินให;มีการแก;ไข และจะพิจารณาใหม$หลังจากการแก;ไข ให;แพทย7
ประจำบ;านดำเนินการแก;ไข พร;อมกับสำเนาใบประเมินให;เลขานุการ อฝส. อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกำเนิดทราบโดยเร็ว และรีบดำเนินการติดต$อกับผู;
ประเมิน เพื่อขอรับใบประเมินครั้งใหม$ ภายใน 30 เมษายน ของปHที่สอบ
17.1.4 ในกรณีที่ผู;ประเมินให;ผ$านโดยแก;ไขตามคำแนะนำ และไม$ขอพิจารณาซ้ำหลังจากแก;ไข
ให;เปTนหน;าที่ของผู;ควบคุมงานวิจัยในการควบคุมดูแลให;แพทย7ประจำบ;านต$อยอดแก;ไข
รายงานให;เรียบร;อย
17.1.5 แพทย7ประจำบ;านต$อยอดส$งใบประเมินงานวิจัยที่แสดงว$า งานวิจัยได;ผ$านการประเมิน
จากคณะอนุกรรมการตรวจวิทยานิพนธ7 3 ท$าน พร;อมบทคัดย$องานวิจัยตามแบบฟอร7ม
ที่ใช;สำหรับการเตรียมจัดลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยให;แก$เลขาคณะอนุกรรมการ
ฝ`กอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกำเนิดภายในวันที่ 31
พฤษภาคม ของปHที่สอบ
17.1.6 แพทย7ประจำบ;านต$อยอดส$งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ7 3 ชุด และแผ$นบันทึกข;อมูล
compact disk หรือ อุปกรณ7สำหรับบันทึกข;อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร7 (แฮนดีไดรฟ°,
ธัมบ7ไดรฟ° หรือ แฟลชไดรฟ°) ที่มรี ายงานวิจัยฉบับสมบูรณ7 ใบประเมินผลงานวิจัยจาก
ผู;ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท$าน บันทึกในรูปแบบ pdf ให;แก$เลขาคณะอนุกรรมการฝ`กอบรม
และสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกำเนิดภายใน วันที่ 30 มิถุนายน
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ของปHที่สอบ โดยในชุดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ7ที่ส$งต;องระบุ ชื่อเรือ่ ง ชื่อแพทย7ผู;ทำ ติด
ที่สันปก ซึ่งอาจจะเขียนหรือพิมพ7สติกเกอร7ติดก็ได;
17.2 ต;นฉบับบทความภาษาอังกฤษ
17.2.1 ให;แพทย7ประจำบ;านต$อยอดเปTนผู;นิพนธ7ชื่อแรก และอาจารย7ผู;ควบคุมงานวิจัยเปTน
correspondence
17.2.2 แพทย7ประจำบ;านต$อยอดส$งต;นฉบับบทความจำนวน 3 ฉบับ พร;อมแบบฟอร7มใบ
ประเมินผลงานวิจัย (ฉบับรอพิจารณาการตีพิมพ7) และใบคำแสดงจรรยาบรรณใน
งานวิจัย ให;ผู;ทรงคุณวุฒิ 3 ท$านที่เปTนคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัยภายในวันที่ 31
มีนาคม ของปHที่สอบ
17.2.3 ขั้นตอนต$อไปให;ดำเนินการเช$นเดียวกับการส$งวิทยานิพนธ7ฉบับภาษาไทยตั้งแต$ข;อ
17.1.2 เปTนต;นไป
ข;อ 18. แพทย7ประจำบ;านต$อยอดจะต;องนำเสนอผลงานวิจัย และตอบข;อซักถามของคณะอนุกรรมการการ
ฝ`กอบรมและสอบฯ ตามวันเวลาที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการฯ
ข;อ 19. การตัดสินให;งานวิจัยผ$าน จะต;องผ$านการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัยทั้ง 3 ท$าน และ
ผ$านการประเมินโดยคณะอนุกรรมการการฝ`กอบรมและสอบฯ จากการนำเสนอวิทยานิพนธ7
ข;อ 20. ผู;สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกำเนิด
20.1 แสดงหลักฐานการศึกษาต$อเนื่องเพื่อแสดงว$าได;มีการพัฒนาตนเอง จำนวนหน$วยกิต
เฉลี่ยไม$น;อยกว$า 100 หน$วยกิตใน 5 ปgย;อนหลังจากปgทสี่ มัครสอบพร;อมพร;อมใบคำขอ
สมัครสอบฯ และหลักฐานต$างๆ ที่ใช;ประกอบการสมัครสอบ ที่สำนักงานราชวิทยาลัย
กุมารแพทย7แห$งประเทศไทยภายในวันที่ 30 เมษายน ของปHที่สอบ
20.2 ในกรณีที่วุฒิบัตรฯหมดอายุ ต;องแสดงหลักฐานการศึกษาต$อเนื่องเพื่อแสดงว$าได;มีการ
พัฒนาตนเองในอนุสาขากุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกำเนิด จำนวนหน$วยกิตเฉลี่ย
ไม$น;อยกว$า 20 หน$วยกิตต$อปg นับตั้งแต$วันหมดอายุ
20.3 ส$งผลงานวิจัยทางทารกแรกเกิดปริกำเนิดที่ได;รับการตีพิมพ7ในวารสารวิชาการอย$างน;อย
1 เรื่อง ภายใน 5 ปgก$อนหน;านี้เสนอให;คณะอนุกรรมการการฝ`กอบรมและสอบฯ
พิจารณา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของปHการศึกษานั้น
ข;อ 21. งานวิจัยนี้เปTนสิทธิ์ของสถาบันที่ฝ`กอบรม แพทย7ประจำบ;านต$อยอดสามารถนำผลงานจากงานวิจัยนี้ไป
เปTนส$วนหนึ่งของการศึกษาในระดับสูงต$อไป ต$อเมื่อได;รับอนุญาตเปTนลายลักษณ7อักษรจากผู;ควบคุมงานวิจัยและ
หัวหน;าสถาบันแล;วเท$านัน้
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ภาคผนวกที่ 5
5.1 กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทยNประจำบCานตAอยอดควรจะตCองสามารถปฏิบัติไดCดCวยตนเองโดยไมAมีการ
กำกับดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA) เมื่อสำเร็จการฝWกอบรมตามหลักสูตร
EPA 1. ร$วมวางแผนกับสูติแพทย7 ในการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภ7ทผี่ ดิ ปกติ
EPA 2. ให;การดูแลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อแรกเกิด
EPA 3. ให;การบริบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ
EPA 4. แสดงทักษะในการทำหัตถการในทารกแรกเกิด
EPA 5. ให;การบริบาลทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต และติดตามต$อเนื่องในระยะยาว
5.2 สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ที่เกี่ยวขCองสำหรับแตAละ EPA
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่พึงประสงค7
EPA1 EPA2
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห$งวิชาชีพ
++
++
2. การติดต$อสื่อสารและการสร;างสัมพันธภาพ
++
++
3. ความรู;พื้นฐาน
++
++
4. การบริบาลผู;ปqวย
0
++
5. ระบบสุขภาพและการสร;างเสริมสุขภาพ
++
+
6. การพัฒนาความรู;ความสามารถทางวิชาชีพอย$างต$อเนื่อง
+
++
7. ภาวะผู;นำ
+
++

EPA3 EPA4 EPA5
++
++
++
++
+
++
++
++
++
++
++
++
0
0
++
++
++
+
++
0
+

5.3 ระดับความสามารถของแตAละ EPA ที่แพทยNประจำบCานตAอยอดในแตAละระดับชั้นปHพึงมี (Milestone)
EPA
EPA 1. ร$วมวางแผนกับสูติแพทย7 ในการดูแลรักษามารดาและ
ทารกในครรภ7ที่ผิดปกติ
EPA 2. ให;การดูแลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อแรกเกิด
EPA 3. ให;การบริบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต
EPA 4. แสดงทักษะในการทำหัตถการในทารกแรกเกิด
EPA 5. ให;การบริบาลทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต และติดตาม
ต$อเนื่องในระยะยาว
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Milestone level
Level 1 (F1)
Level 2 (F2)
L2-3
L4-5
L2-3
L2-3
ดูภาคผนวก
L2-3

L4-5
L4-5
ดูภาคผนวก
L4-5

L1 = สามารถปฏิบัติงานได;ภายใต;การควบคุมของอาจารย7อย$างใกล;ชิด
L2 = สามารถปฏิบัติงานได;เองภายใต;การชีแ้ นะของอาจารย7
L3 = สามารถปฏิบัติงานได;เองโดยมีอาจารย7ให;ความช$วยเหลือเมื่อต;องการ
L4 = สามารถปฏิบัติงานได;เอง
L5 = สามารถปฏิบัติงานได;เอง และสอนผู;ที่มีประสบการณ7น;อยกว$า
5.4 รายละเอียดสำหรับแตAละ EPA (Format of EPA description) ประกอบดCวย 7 หัวขCอดังตAอไปนี้
1. ชื่อกิจกรรมทางวิชาชีพ
(Title of the EPA)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต;องทำได;และบริบท (สถานที่ ลักษณะผู;ปqวย)
(Specification and limitations)
3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่เกี่ยวข;อง
(Most relevant domains of competencies)
4. ประสบการณ7 ความรู; ทักษะ ทัศนคติ พฤตนิสัย ที่ควรมี
(Required experience, knowledge, skills, attitude and behavior for entrustment)
5. วิธีการที่ใช;ในการประเมินระดับความสามารถและติดตามความก;าวหน;าของแพทย7ประจำบ;านต$อยอด
(Assessment information sources to assess progress and ground a summative
entrustment decision)
6. ระดับความสามารถของแพทย7ประจำบ;านต$อยอดแต$ละชั้นปgที่พึงมี
(Entrustment for which level of supervision is to be reached at which stage of
training)
7. วันหมดอายุสำหรับผลการประเมิน (Expiration date)
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5.5 รายละเอียดสำหรับแตAละ EPA
EPA 1 รAวมวางแผนกับสูติแพทยN ในการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภNที่ผิดปกติ
หัวขCอที่
รายละเอียด
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม
ร$วมวางแผนกับสูติแพทย7 ในการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภ7ที่ผิดปกติ
2. ข;อกำหนด และข;อจำกัด รายละเอียดของกิจกรรม
ของกิจกรรม (บริบท สถานที่ 2.1 รวบรวมข;อมูลที่เกี่ยวข;องกับสุขภาพหญิงตั้งครรภ7และทารกในครรภ7
ลักษณะผู;ปวq ย
รวมถึงทางด;านจิตใจ ครอบครัวและสังคมของหญิงตั้งครรภ7จากสูติแพทย7
2.2. วิเคราะห7และประเมินสาเหตุ ปöญหาและความเสี่ยงด;านสุขภาพที่อาจเกิด
ขึ้นกับทารกในครรภ7 และระยะหลังเกิด โดยใช;หลักการของเวชศาสตร7เชิง
ประจักษ7 (evidence-based medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช;
วิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก
2.3 อภิปราย เสนอทางเลือกในการดูแลทารก และร$วมวางแผนการรักษากับ
ทีมสูติแพทย7 รวมถึงบอกพยากรณ7โรคได;
2.4 ชี้แจง ให;ข;อมูลความเสี่ยงของทารกในครรภ7 ข;อดีและข;อจำกัดของการ
รักษาที่วางแผนไว; ให;หญิงตั้งครรภ7และครอบครัวทราบ
2.5 เคารพและให;เกียรติกับหญิงตั้งครรภ7 และครอบครัว ปฏิบัติต$อหญิง
ตั้งครรภ7ด;วยความเอาใจใส$
บริบท
สถานที่: แผนกฝากครรภ7 ห;องรอคลอด หอผู;ปqวยในหญิงตั้งครรภ7 แผนกผู;ปqวย
นอก
ผู;เกีย่ วข;อง: ทีมสูติแพทย7 และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข;อง
ผู;ปqวย: หญิงตั้งครรภ7 และครอบครัว
ข;อจำกัด: ด;านภาษา ศาสนา ความเชื่อ มีสภาวะด;านร$างกายและจิตใจที่ไม$
พร;อมต$อการรับรู;ข;อมูล
3.สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่ þ พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห$งวิชาชีพ
เกี่ยวข;อง
þ การติดต$อสื่อสารและการสร;างสัมพันธภาพ
þ ความรู;พื้นฐาน
¨ การบริบาลผู;ปqวย
þ ระบบสุขภาพและการสร;างเสริมสุขภาพ
þ การพัฒนาความรู;ความสามารถทางวิชาชีพอย$างต$อเนื่อง
þ ภาวะผู;นำ
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หัวขCอที่
4. ข;อกำหนดด;าน
ประสบการณ7 ความรู; ทักษะ
ทัศนคติ พฤติกรรม

รายละเอียด
ความรูC ทักษะ เจตคติ ที่จำเปÄนตCองมี
4.1 ความรู;พื้นฐานเกี่ยวกับปöญหาสุขภาพในหญิงตั้งครรภ7ที่มีผลต$อทารกใน
ครรภ7
4.2 ความรู;เกี่ยวกับความพิการแต$กำเนิด ความผิดปกติด;านการเจริญเติบโต
ความผิดปกติของสุขภาพทารกในครรภ7
4.3 ทักษะการสืบค;นข;อมูล ความรู;ทางทฤษฎี โดยใช;หลักการของเวชศาสตร7
เชิงประจักษ7 (evidence-based medicine)
4.4 ทักษะในการติดต$อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร;างสัมพันธภาพ
การให;ความรู;และ ให;ข;อมูลเพื่อการตัดสินใจ
4.5 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต$อวิชาชีพแพทย7 มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห$งวิชาชีพ
5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 สังเกตระหว$างปฏิบัติงานโดยอาจารย7 และประเมินในรูปแบบ mini-cex
5.2 การประเมินผลต;องผ$านเกณฑ7 ระดับความสามารถขั้นต่ำที่พึงมี อย$างน;อย
2 ครั้งต$อปg
6. ระดับความสามารถตาม
ระดับความสามารถที่พึงมี
EPA ของแพทย7ประจำบ;าน ต;องมีความสามารถอย$างน;อยระดับ L2-3 เมื่อสิ้นสุดการฝ`กอบรมในชั้นปgที่ 1
ต$อยอดแต$ละชั้นปg
ต;องมีความสามารถอย$างน;อยระดับ L4-5 เมื่อสิ้นสุดการฝ`กอบรมในชั้นปgที่ 2
7. วันหมดอายุผลการรับรอง วันหมดอายุสำหรับผลการประเมิน
การประเมิน
หากไม$มีการทำกิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปTนเวลา 1 ปgต;องรับการประเมินใหม$
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EPA 2 ใหCการดูแลทารกที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อแรกเกิด
หัวขCอที่
รายละเอียด
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม
ให;การดูแลทารกที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อแรกเกิด
2. ข;อกำหนด และข;อจำกัด รายละเอียดของกิจกรรม
ของกิจกรรม (บริบท สถานที่ 2.1 รวบรวมข;อมูลที่เกี่ยวข;องกับสุขภาพหญิงตั้งครรภ7และทารกในครรภ7
ลักษณะผู;ปqวย
รวมถึงทางด;านจิตใจ ครอบครัวและสังคมของหญิงตั้งครรภ7 จากสูติแพทย7
2.2.วิเคราะห7และประเมินสาเหตุ ปöญหาและความเสี่ยงด;านสุขภาพที่อาจเกิด
ขึ้นกับทารกในระยะแรกเกิดทีห่ อ; งคลอด โดยใช;หลักการของเวชศาตร7เชิง
ประจักษ7 (evidence-based medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช;
วิจารณญาณในการตัดสินใจทางคลินิก
2.3 วางแผน กำกับดูแล และสามารถให;การกู;ชีพทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยง
สูงได;อย$างถูกต;องตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ
2.4 เปTนผูน; ำทีมทีม่ ีประสิทธิภาพในการกู;ชีพทารก
2.5 สามารถให;การดูแลทารกหลังการกู;ชีพให;มีสัญญาณชีพคงที่และปลอดภัย
สำหรับการเคลื่อนย;าย
2.6 บริหารจัดการส$งต$อทารกไปยังสถานพยาบาลอื่น ในกรณีที่มีข;อจำกัดด;าน
ทรัพยากรสุขภาพ
2.7 ชี้แจงให;ข;อมูลปöญหาของทารกแรกเกิด การบริบาลทารกและแผนการ
รักษาต$อไป ให;กับมารดาและครอบครัวทราบ โดยคำนึงถึงสถานการณ7และ
เวลาที่เหมาะสม
2.8 เคารพ ให;เกียรติ และปฏิบัติกับมารดาและครอบครัวด;วยความเอาใจใส$
บริบท
สถานที่: ห;องคลอด / ห;องผ$าตัด / ห;องฉุกเฉิน ห;องพักฟ©™น/ หอผู;ปqวยมารดา
หลังคลอด /
หอผู;ปqวยระยะวิกฤตต$างแผนก (ที่ดูแลหญิงตั้งครรภ7)
ผู;เกี่ยวข;อง: สูติแพทย7 พยาบาล แพทย7ต$างสาขา และ บุคลากรวิชาชีพอื่นที่
เกี่ยวข;อง
ผู;ปqวย: ทารก มารดาและครอบครัว
ข;อจำกัด:
1. สถานที่ในการกู;ชีพที่มีอุปกรณ7ไม$พร;อม
2. สถานการณ7ที่ทารกมีความผิดปกติรุนแรงและคาดว$าไม$สามารถมีชวี ิต
รอดหลังเกิด
3. ด;านภาษา ศาสนา ความเชื่อ มีสภาวะด;านร$างกายและจิตใจที่ไม$
54

หัวขCอที่

รายละเอียด
พร;อมต$อการรับรู;ข;อมูล
3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ þ พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห$งวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข;อง
þ การติดต$อสื่อสารและการสร;างสัมพันธภาพ
þ ความรู;พื้นฐาน
þ การบริบาลผูป; วq ย
þระบบสุขภาพและการสร;างเสริมสุขภาพ
þ การพัฒนาความรู;ความสามารถทางวิชาชีพอย$างต$อเนื่อง
þ ภาวะผู;นำ
4. ข;อกำหนดด;าน
ความรูC ทักษะ เจตคติ ที่จำเปÄนตCองมี
ประสบการณ7 ความรู; ทักษะ 4.1 ความรู;พื้นฐานเกี่ยวกับปöญหาสุขภาพในหญิงตั้งครรภ7ทมี่ ีผลต$อการปรับตัว
ทัศนคติ พฤติกรรม
ของทารกแรกเกิด
4.2 ความรู;เกี่ยวกับความพิการแต$กำเนิดความผิดปกติของสุขภาพที่มีผลต$อ
การตัดสินใจเลือกวิธีกู;ชีพ
4.3 มีภาวะผู;นำ มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการทำงานเปTนทีม
4.4 ทักษะในการติดต$อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร;างสัมพันธภาพ
และให;ข;อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีกู;ชีพ
4.5 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต$อวิชาชีพแพทย7 มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห$งวิชาชีพ
5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 สังเกตระหว$างปฏิบัติงานโดยอาจารย7 และประเมินในรูปแบบ mini-cex
5.2 การประเมินผลต;องผ$านเกณฑ7 ระดับความสามารถขั้นต่ำที่พึงมี อย$างน;อย
2 ครั้งต$อปg
6. ระดับความสามารถตาม
ระดับความสามารถที่พึงมี
EPA ของแพทย7ประจำบ;าน ต;องมีความสามารถอย$างน;อยระดับ L2-3 เมื่อสิ้นสุดการฝ`กอบรมในชั้นปgที่ 1
ต$อยอดแต$ละชั้นปg
ต;องมีความสามารถอย$างน;อยระดับ L4-5 เมื่อสิ้นสุดการฝ`กอบรมในชั้นปgที่ 2
7. วันหมดอายุผลการรับรอง วันหมดอายุสำหรับผลการประเมิน
การประเมิน
หากไม$มีการทำกิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปTนเวลา 1 ปgต;องรับการประเมินใหม$
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EPA 3 ใหCการบริบาลทารกในภาวะวิกฤต
หัวขCอที่
รายละเอียด
1. ชือ่ เรือ่ งกิจกรรม
ให;การบริบาลทารกในภาวะวิกฤต
2. ข;อกำหนด และข;อจำกัด รายละเอียดของกิจกรรม
ของกิจกรรม (บริบท สถานที่ 2.1 สามารถบอกภาวะวิกฤตของทารกได;
ลักษณะผู;ปqวย
2.2 ให;การดูแลเบื้องต;นเพื่อรักษาให;สัญญาณชีพให;คงที่
2.3 รวบรวมข;อมูลที่เกี่ยวข;องกับภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึ้นกับทารก
2.4 วิเคราะห7 ประเมินสาเหตุ และ วางแผนการสืบค;นเพิ่มเติมประกอบการ
วินิจฉัยภาวะวิกฤต
2.5 วางแผนการรักษาอย$างเหมาะสมเพื่อให;พ;นระยะวิกฤต
2.6 เปTนผู;นำทีมที่มีประสิทธิภาพในการดูแลทารกวิกฤต
2.7 ทราบข;อจำกัดของตนเองและขอความช$วยเหลือ หรือขอคำปรึกษาจากผู;ที่
มีความเชี่ยวชาญกว$าในเวลาที่เหมาะสม
2.8 ชี้แจงให;ข;อมูลปöญหาของทารกแรกเกิด การบริบาลทารกและแผนการ
รักษาต$อไป ให;กับมารดาและครอบครัวทราบ โดยคำนึงถึงสถานการณ7และ
เวลาที่เหมาะสม
2.9 เคารพ ให;เกียรติ และปฏิบัติกับมารดา ทารกและครอบครัว ด;วยความเอา
ใจใส$
บริบท
สถานที่:หออภิบาลทารกแรกเกิดระยะวิกฤต หอผู;ปqวยทารกแรกเกิด ห;อง
ฉุกเฉิน แผนกผู;ปqวยนอก
ผู;เกี่ยวข;อง:ทีมแพทย7และพยาบาล
ผู;ปqวย: ทารก มารดาและครอบครัว
ข;อจำกัด:
1 สถานที่ที่มีอุปกรณ7ไม$พร;อม
2 ด;านภาษา ศาสนา ความเชื่อ มีสภาวะด;านร$างกายและจิตใจที่ไม$
พร;อมต$อการรับรู;ข;อมูล
3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ þ พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห$งวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข;อง
þ การติดต$อสื่อสารและการสร;างสัมพันธภาพ
þ ความรู;พื้นฐาน
þ การบริบาลผู;ปqวย
R ระบบสุขภาพและการสร;างเสริมสุขภาพ
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หัวขCอที่

รายละเอียด
þ การพัฒนาความรู;ความสามารถทางวิชาชีพอย$างต$อเนื่อง
þ ภาวะผู;นำ
4. ข;อกำหนดด;าน
ความรูC ทักษะ เจตคติ ที่จำเปÄนตCองมี
ประสบการณ7 ความรู; ทักษะ 4.1 ความรู;พื้นฐานเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤตของทารกแรกเกิด
ทัศนคติ พฤติกรรม
4.2 ความรู;เกี่ยวกับการใช;เครื่องมือและอุปกรณ7ในการรักษาและติดตามอาการ
ของทารกในภาวะวิกฤต
4.3 มีภาวะผู;นำ มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการทำงานเปTนทีม
4.4 ทักษะในการถ$ายทอดความรู;ให;กับผู;ร$วมงานทุกระดับ
4.5 ทักษะในการติดต$อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร;างสัมพันธภาพ
และให;ข;อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม
4.6 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต$อวิชาชีพแพทย7 มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห$งวิชาชีพ
5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 สังเกตระหว$างปฏิบัติงานโดยอาจารย7 และประเมินในรูปแบบ mini-cex
และ case-based discussion
5.2 การประเมินผลในรูปแบบ mini-cex และ case-based discussion ต;อง
ผ$านเกณฑ7 ระดับความสามารถขั้นต่ำที่พึงมี อย$างน;อยรูปแบบละ 2 ครั้งต$อปg
6. ระดับความสามารถตาม
ระดับความสามารถที่พึงมี
EPA ของแพทย7ประจำบ;าน ต;องมีความสามารถอย$างน;อยระดับ L2-3 เมื่อสิ้นสุดการฝ`กอบรมในชั้นปgที่ 1
ต$อยอดแต$ละชั้นปg
ต;องมีความสามารถอย$างน;อยระดับ L4-5 เมื่อสิ้นสุดการฝ`กอบรมในชั้นปgที่ 2
7. วันหมดอายุผลการรับรอง วันหมดอายุสำหรับผลการประเมิน
การประเมิน
หากไม$มีการทำกิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปTนเวลา 1 ปgต;องรับการประเมินใหม$
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EPA 4 แสดงทักษะในการทำหัตถการในทารกแรกเกิด (Demonstrate competence in performing
procedures in neonates)
หัวขCอที่
รายละเอียด
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม
แสดงทักษะในการทำหัตถการในทารกแรกเกิด
(Demonstrate competence in performing procedures in neonates)
2. ข;อกำหนด และ
รายละเอียดของกิจกรรม
ข;อจำกัดของกิจกรรม สามารถทำหัตถการในทารกแรกเกิดที่มากกว$าความสามารถของแพทย7ประจำบ;าน หรือ
(บริบท สถานที่
กุมารแพทย7 ทั่วไปทำได;
ลักษณะผู;ปqวย
1.1 ทำหัตถการตามที่กำหนดไว;ในภาคผนวก
ด;านทักษะพิสัย (psychomotor domain)
1.2 ระบุข;อบ$งชี้ แสดงขั้นตอน วิธีการทำ และการติดตามดูแลหลังการทำหัตถการ เพื่อ
ระวังภาวะแทรกซ;อน
1.3 สามารถสื่อสารกับพ$อแม$/ผู;ปกครอง เพื่อขอความยินยอมในการทำหัตถการ
ตลอดจนให;คำแนะนำ และชี้แจงภายหลังทำหัตถการ หากมีภาวะแทรกซ;อน
บริบท
สถานที่: หอผู;ปqวยวิกฤตทารกแรกเกิด
หอบริบาลทารกปqวย (sick newborn nursery)
ห;องคลอด ห;องผ$าตัดคลอด
ผู;ปqวย: ทารกแรกเกิด
หัตถการ: ตามภาคผนวกที่ 2 ด;านทักษะพิสัย
ข;อจำกัด: ไม$มี
3. สมรรถนะหลักทาง þ พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห$งวิชาชีพ
วิชาชีพที่เกี่ยวข;อง
þ การติดต$อสื่อสารและการสร;างสัมพันธภาพ
þ ความรู;พื้นฐาน
þ การบริบาลผู;ปqวย
o ระบบสุขภาพและการสร;างเสริมสุขภาพ
þ การพัฒนาความรู;ความสามารถทางวิชาชีพ
อย$างต$อเนื่อง
o ภาวะผู;นำ
4. ข;อกำหนดด;าน
ความรู; ทักษะเจตคติ ที่จำเปTนต;องมี
ประสบการณ7 ความรู; 4.1 ความรู;พื้นฐานเรือ่ งหัตถการที่ทำ การเตรียมทารกเพื่อการทำหัตถการ การให;ยาบรรเทา
ทักษะ ทัศนคติ
อาการปวดและการทำให;สงบ ขั้นตอนการทำหัตถการ สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ข;อ
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หัวขCอที่
พฤติกรรม

รายละเอียด
บ$งชี้ ข;อห;าม ภาวะแทรกซ;อน การดูแลรักษาเมื่อมีภาวะแทรกซ;อน ตลอดจนความรู;
เกี่ยวกับการแปลผลการตรวจ
4.2 ทักษะการตรวจโดยใช;เครือ่ งมือพื้นฐาน การตรวจทางห;องปฏิบัติการ การทำหัตถการที่
จำเปTน (Technical and procedural skills) และใช;เครื่องมือต$างๆ ในการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาทารก และการดูแลรักษาภาวะแทรกซ;อน (ถ;ามี)
4.3 ทักษะการสื่อสาร ให;ข;อมูลเพื่อให;ได;รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู;ปกครองเด็ก
ตลอดจนการให;คำแนะนำ และมีปฏิสัมพันธ7กับผู;ปกครองอย$างเหมาะสม
4.4 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต$อวิชาชีพแพทย7 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห$ง
วิชาชีพ
4.5 การกำหนดความต;องการในการเรียนรู;ของตนเองได;อย$างครอบคลุมทุกด;านที่จำเปTน
รู;จักวางแผนและแสวงหาวิธีการสร;างและพัฒนาความรู; รวมทั้งพัฒนาตนเองอย$าง
ต$อเนื่องและสม่ำเสมอ
5. การวัดและการ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
ประเมินผล
5.1 การสังเกตระหว$างการปฏิบัติงานโดยอาจารย7
(ครบตามหัตถการระดับที่สามารถปฏิบัติได;ด;วยตนเองเมื่อสำเร็จการฝ`กอบรมตาม
ภาคผนวก) ภายในระยะเวลา 2 ปg
6. ระดับความสามารถ ระดับความสามารถที่พึงมี (หัตถการที่สามารถปฏิบัติได;ด;วยตนเองเมื่อสำเร็จการฝ`กอบรม
ตาม EPA ของแพทย7 ตามภาคผนวก)
ประจำบ;านต$อยอดแต$ -ต;องมีความสามารถทำหัตถการที่สามารถปฏิบัติได;ด;วยตนเองตามภาคผนวก เมื่อสิ้นสุดการ
ละชั้นปg
ฝ`กอบรมชั้นปgที่ 1
-ต;องมีความสามารถทำหัตถการทีส่ ามารถปฏิบัติได;ด;วยตนเองตามภาคผนวก เมื่อสิ้นสุดการ
ฝ`กอบรมชั้นปgที่ 2
7. วันหมดอายุผลการ วันหมดอายุสำหรับผลการประเมิน
รับรองการประเมิน
หากไม$มีการทำกิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปTนเวลา 1 ปg ต;องรับการประเมินใหม$
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EPA 5 ใหCการบริบาลทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต และติดตามตAอเนื่องในระยะยาว
หัวขCอที่
รายละเอียด
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม
ให;การบริบาลทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต และติดตามต$อเนื่องในระยะยาว
2. ข;อกำหนด และ
รายละเอียดของกิจกรรม
ข;อจำกัดของกิจกรรม การดูแลทารกภายหลังผ$านภาวะวิกฤต เพื่อให;มีการเติบโตที่เหมาะสม ได;รับการวางแผน
(บริบท สถานที่
ก$อนกลับบ;าน และติดตามต$อเนื่องในระยะยาวในทารกกลุ$มเสี่ยง เช$น ทารกเกิดก$อนกำหนด
ลักษณะผู;ปqวย
ทารกน้ำหนักน;อยมาก รวมไปถึงทารกที่มีภาวะพิการแต$กำเนิด ทารกแรกเกิดเหล$านี้มักมี
ความผิดปกติในหลายระบบ การดูแลรักษาทารกกลุ$มนี้ในระยะยาว และเฝ´าระวัง
ภาวะแทรกซ;อนอย$างเหมาะสมจึงมีความสำคัญอย$างยิ่ง
2.1 อธิบายแผนการดูแลด;านโภชนาการที่เหมาะสม ในรูปแบบทั้ง parenteral และ
enteral nutrition รวมทั้งให;การวินิจฉัยและดูแลภาวะแทรกซ;อนที่เกิดขี้น
2.2 เลือกใช; non-invasive ventilation ในรูปแบบต$างๆอย$างเหมาะสม เมื่อถอนจาก
เครื่องช$วยหายใจ
2.3 ประเมินความพร;อมของทารกและครอบครัว ก$อนนำทารกออกจากโรงพยาบาล
โดยเฉพาะทารกความเสี่ยงสูง
2.4 สามารถบริหารจัดการให;ทารกได;รับการรักษาโดยสหสาขาวิชาชีพ
(multidisciplinary plan) อย$างเหมาะสม
2.5 สามารถประสานงาน และส$งต$อทารกไปดูแลยังโรงพยาบาลตามระบบบริการสุขภาพ
ในรายที่ยังต;องการดูแลต$อเนื่อง
2.6 สามารถดูแลรักษาและติดตามทารกในระยะยาวอย$างเหมาะสมในทุกด;าน เช$น ความ
เจ็บปqวยด;านร$างกาย การให;ภูมิคุ;มกัน (vaccination and prophylaxis) กระตุ;น
พัฒนาการ เปTนต;น
2.7 สามารถให;คำแนะนำรวมถึงสื่อสารกับบิดามารดา ญาติผู;ปqวย ในการดูแลผู;ปqวยได;
อย$างมีประสิทธิภาพ
บริบท
สถานที่: หอผู;ปqวยวิกฤตทารกแรกเกิด
หอบริบาลทารกปqวย (sick newborn nursery)
คลินิกทารกมีความเสี่ยงสูง (high risk clinic)
ผู;ปqวย: ทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต
ข;อจำกัด: ไม$มี
3. สมรรถนะหลักทาง þ พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห$งวิชาชีพ
วิชาชีพที่เกี่ยวข;อง
þ การติดต$อสื่อสารและการสร;างสัมพันธภาพ
þ ความรู;พื้นฐาน
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þ การบริบาลผู;ปqวย
þ ระบบสุขภาพและการสร;างเสริมสุขภาพ
þ การพัฒนาความรู;ความสามารถทางวิชาชีพอย$างต$อเนื่อง
þ ภาวะผู;นำ
4. ข;อกำหนดด;าน
ความรูC ทักษะเจตคติ ที่จำเปÄนตCองมี
ประสบการณ7 ความรู; 4.1 มีความรู;เกี่ยวกับโรคหรือภาวะที่ผู;ปqวยเปTน รวมถึงการพยากรณ7โรคซึ่งนำไปสู$การดูแล
ทักษะ ทัศนคติ
รักษาผู;ปqวยในระยะยาว
พฤติกรรม
4.2 ทักษะ
4.2.1 มีทักษะในการตรวจ และวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่ผู;ปqวยเปTน รวมถึงค;นหา
ภาวะแทรกซ;อนที่อาจเกิดขึ้น
4.2.2 มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับบิดามารดา และครอบครัวผู;ปqวย
4.2.3 มีทักษะในการติดต$อสื่อสารกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยสามารถให;ข;อมูลที่สำคัญ
แก$ทีมในการร$วมดูแลรักษา
4.2.4 มีทักษะในการบันทึกข;อมูลที่สำคัญอย$างถูกต;อง แม$นยำ ครอบคลุม และ
สม่ำเสมอ
4.2.5 มีทักษะในการช$วยเหลือทางจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของบิดามารดาและ
ครอบครัวผู;ปqวยเมื่อต;องเผชิญกับ ความยากลำบาก อุปสรรค และภาวะแทรกซ;อนใน
การดูแลผู;ปqวย
4.3 มีพฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต$อวิชาชีพแพทย7 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห$ง
วิชาชีพ
5. การวัดและการ
วิธีการประเมินระดับความสามารถ
ประเมินผล
5.1 สังเกตระหว$างปฏิบัติงานโดยอาจารย7 และประเมินในรูปแบบ mini-cex หรือ casebased discussion
5.2 การประเมินผลในรูปแบบ mini-cex หรือ case-based discussion ต;องผ$านเกณฑ7
ระดับความสามารถขั้นต่ำที่พึงมี อย$างน;อย 2 ครั้งต$อปg
6. ระดับความสามารถ ระดับความสามารถที่พึงมี
ตาม EPA ของแพทย7 ต;องมีความสามารถอย$างน;อยระดับ L3-4 เมื่อสิ้นสุดการฝ`กอบรมชั้นปgที่ 1
ประจำบ;านต$อยอดแต$ ต;องมีความสามารถอย$างน;อยระดับ L4-5 เมื่อสิ้นสุดการฝ`กอบรมชั้นปgที่ 2
ละชั้นปg
7. วันหมดอายุผลการ วันหมดอายุสำหรับผลการประเมิน
รับรองการประเมิน
หากไม$มีการทำกิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปTนเวลา 1 ปg ต;องรับการประเมินใหม$
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ภาคผนวกที่ 6
เกณฑNการสำเร็จการฝWกอบรมและไดCรับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูCความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตรNทารกแรกเกิดปริกำเนิด
ผู;ที่จะสำเร็จการฝ`กอบรมและได;รับวุฒิบัตรฯ จะต;องมีคุณสมบัติครบทุกข;อดังต$อไปนี้
1. ผ$านการฝ`กอบรมครบตามหลักสูตร 2 ปg
2. ได;ฝ`กทักษะในการทำหัตถการอนุสาขากุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกำเนิดอย$างน;อยในชนิด
หัตถการทีต่ ;องปฏิบัติได;ด;วยตนเอง (4) แต$ละระดับชั้นปg ดังนี้
ระดับสำหรับชั้นป2
ชั้นป2ที่ 1
ชั้นป2ที่ 2

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

3-4
4
3-4

- Neonatal Cardiopulmonary resuscitation
- Central venous catheterization & PICC line insertion: use/care
- Exchange transfusion

4
3-4
4

- Umbilical vessel catheterization
- Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid
- Respiratory support: Non-invasive & invasive mechanical ventilation
- Surfactant replacement therapy
- Therapeutic Hypothermia
- Amplitude EEG (aEEG) interpretation
2. Diagnostic and screening procedures
- Basic neonatal cranial ultrasonography
- Basic Functional Echocardiography

4
3-4
3-4
4
3-4
3-4
3-4
3-4

3. ผ$านการประเมินผลทุกข1อดังต7อไปนี้ตามเกณฑ=ที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการฝEกอบรมและสอบฯ
อนุสาขากุมารเวชศาสตร=ทารกแรกเกิดปริกำเนิดดังต7อไปนี้
• การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต3ละชั้นป6โดยอาจารย<ผู>ดูแลการฝ@กอบรม
• การประเมิน EPA ทั้งหมด โดยอาจารย<ผู>ดูแลการฝ@กอบรม
• สมุดบันทึกประสบการณ<การทำหัตถการ ประเมินโดยอาจารย<ผู>ดูแลการฝ@กอบรม
• การส3งวิทยานิพนธ<ฉบับสมบูรณ<ตรงตามกำหนด และผ3านการนำเสนอวิทยานิพนธ<
• การประเมินความรู>ทางทฤษฎี (Factual knowledge) โดยการสอบข>อเขียนแบบปรนัย (MCQ)
• การสอบปากเปล3าแบบรายสั้น (short case) และรายยาว (long case)
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4
4
4

4
4
4
4
4
4

ภาคผนวกที่ 7
เกณฑNคุณสมบัติของสถาบันที่จะรับผูCเขCาฝWกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตรNทารกแรกเกิดปริกำเนิด
สถาบันฝ`กอบรม หมายถึง คณะแพทยศาสตร7วิทยาลัยแพทยศาสตร7 สถาบันทางการแพทย7หรือ
โรงพยาบาลที่จัดการฝ`กอบรมแพทย7ประจำบ;านต$อยอด
อนึ่งราชวิทยาลัยกุมารแพทย7แห$งประเทศไทยที่แพทยสภามอบหมายให;ดูแลการฝ`กอบรมแพทย7ประจำ
บ;านต$อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู;ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร7ทารก
แรกเกิดปริกาเนิด เมื่อจะพิจารณาอนุมัติให;คณะแพทยศาสตร7วิทยาลัยแพทยศาสตร7 สถาบันทางการแพทย7หรือ
โรงพยาบาลใดเปõดเปTนสถาบันฝ`กอบรมได; คณะแพทยศาสตร7 วิทยาลัยแพทยศาสตร7สถาบันทางการแพทย7หรือ
โรงพยาบาลนั้นจะต;องมีคุณสมบัติตามเกณฑ7ทั่วไปและเกณฑ7เฉพาะและจะต;องระบุสถานภาพของสถาบัน
ฝ`กอบรมนั้น ดังนี้
1.

เกณฑNทั่วไปสำหรับสถาบันฝWกอบรม
1.1. คุณสมบัติทั่วไป
(ก) ได;รับการรับรองคุณภาพหรือกำลังดำเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสร;างคุณสมบัติในการใฝqรู;ให;แก$
ผู;เข;ารับการฝ`กอบรม
(ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ7 และจำนวนผู;ปqวยทั้งประเภทผู;ปqวย
ในและผู;ปqวยนอกพอเหมาะแก$การฝ`กอบรม และผู;เข;ารับการฝ`กอบรมได;มีส$วนดำเนินการดูแล
รักษาและให;บริการกับผู;ปqวยโดยตรง
(ง) มีหน$วยงานเทียบเท$าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร7/วิทยาลัยแพทยศาสตร7/ หรือแผนกใน
โรงพยาบาล เปTนผู;รับผิดชอบดาเนินการโดยผู;บริหารของคณะแพทยศาสตร7 วิทยาลัย
แพทยศาสตร7หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดำเนินการต;องไม$มีผลประโยชน7ส$วนตัวที่อาจขัดขวาง
การบริหารงานและการพัฒนางานการฝ`กอบรมแพทย7ประจำบ;านต$อยอด
(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว;ชัดเจนว$ามุ$งผลิตแพทย7ประจำบ;านและแพทย7ประจำบ;านต$อยอดที่มี
ความรู; ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล;องกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเปTน
นักวิชาการที่จะศึกษาต$อเนื่องได; และมีวัตถุประสงค7ของหลักสูตรที่สอดคล;องกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพือ่ สนับสนุนการจัดการฝ`กอบรมให;บรรลุตามปณิธาน ได;แก$ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เปTนต;น ระบบบริหารงานดังกล$าวให;ทำเปTนระเบียบของ
คณะแพทยศาสตร7/วิทยาลัยแพทยศาสตร7/โรงพยาบาล และประกาศให;ผู;เกี่ยวข;องทราบทั่วกัน
(ช) มีแพทย7ผู;ทรงคุณวุฒิจำนวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่เกี่ยวข;อง และมีความมุ$งมั่น ความ
เต็มใจในการเปTนอาจารย7ประจำหลักสูตรฝ`กอบรม
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(ซ)

ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 5 ปg) คณะแพทยศาสตร7 วิทยาลัยแพทยศาสตร7สถาบันทาง
การแพทย7หรือโรงพยาบาลที่ขอเปõดดำเนินการฝ`กอบรมอาจพิจารณาทำความตกลงกับคณะ
แพทยศาสตร7 วิทยาลัยแพทยศาสตร7หรือโรงพยาบาลที่มีประสบการณ7ดำเนินการเปõดหลักสูตร
ฝ`กอบรมมาแล;วไม$ต่ำกว$า 10 ปg ให;ช$วยทำหน;าที่เปTนที่ปรึกษาและช$วยเหลือ หรือเปTนสถาบัน
สมทบหรือสถาบันร$วมในการดำเนินการฝ`กอบรม
(ฌ) ก$อนเปõดดำเนินการฝ`กอบรมคณะแพทยศาสตร7 วิทยาลัยแพทยศาสตร7 สถาบันทางการแพทย7
หรือโรงพยาบาลจะต;องดำเนินการให;แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบันฝ`กอบรมเพื่อให;
ผู;สำเร็จการฝ`กอบรม มีสิทธิ์เข;าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯและจะต;องมีความพร;อมในการจัดการ
ฝ`กอบรมและทรัพยากรต$าง ๆ โดยเฉพาะอาจารย7สื่อการศึกษาและอุปกรณ7การฝ`กอบรม
ครบถ;วนตามเกณฑ7ที่กำหนดทั้งนีจ้ ะต;องมีแผนดาเนินงานระยะ 5 ปgที่มีความชัดเจนและเปTนไป
ได;โดยแผนปฏิบัติการจะต;องแสดงให;เห็นว$ามีความพร;อมดังกล$าวก$อนเริ่มการฝ`กอบรมแต$ละ
ชั้นปg อย$างน;อย 1 ปgการศึกษา
(ญ) ในกรณีที่สถาบันฝ`กอบรมเปTนสถาบันภาคเอกชนนอกจากจะต;องมีคุณสมบัติตามข;อ (ก) ถึง (ฌ)
แล;วจะต;องไม$แสวงหากาไรจากการฝ`กอบรมโดยให;จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนสำรอง
เพียงพอในการดาเนินการระยะยาวและให;มีผู;แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย7แห$งประเทศไทยซึ่ง
รับผิดชอบดูแลการฝ`กอบรมเปTนกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยตำแหน$ง
1.2. หนAวยงานกลางพื้นฐาน
สถาบันฝ`กอบรมจะต;องมีหน$วยงานกลางให;บริการดังต$อไปนี้
(ก) หCองปฏิบัติการสำหรับการชันสูตร สถาบันฝ`กอบรมจะต;องมีการให;บริการตรวจทางห;องปฏิบัติการหรือ
ติดต$อขอรับบริการตรวจทางห;องปฏิบัติการให;ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและประเภท
จำเพาะที่จำเปTนสำหรับการฝ`กอบรม ซึ่งห;องปฏิบัติการต;องมีพยาธิแพทย7หรือแพทย7หรือ
บุคลากรอื่นที่มีความรู;ความชำนาญเปTนผู;ควบคุม
• หCองปฏิบัติการดCานพยาธิวิทยากายวิภาค
สามารถที่ จะทำการตรวจศพตรวจชิ้ นเนื้ อ
และสิ่งส$งตรวจทางเซลล7วิทยาที่ได;จากการผ$าตัดหรือการทำหัตถการสามารถเตรียมสไลด7ชิ้น
เนื้ อเยื่ อและสิ่ งส$ งตรวจเพื่ อตรวจด; วยกล; องจุ ลทรรศน7 ได; เอง พยาธิ แพทย7 ต; องมี เวลา มี
ความสามารถและเต็มใจให;คำปรึกษาหารือหรือสอนแพทย7ประจำบ;านทุกสาขาได; อัตราการ
ตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บ$งความสนใจทางวิชาการและความใส$ใจในการค;นหาสาเหตุ
การดำเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทย7ในโรงพยาบาลนั้นจะต;องไม$น;อยกว$าร;อย
ละ 10 ของจำนวนผู;ปqวยที่ถึงแก$กรรม (ไม$รวมการตรวจศพทางด;านนิติเวชศาสตร7) การตรวจศพ
การตรวจชิ้นเนื้อ และการตรวจทางเซลล7วิทยาต;องกระทำโดยครบถ;วนจนสามารถให;การวินิจฉัย
ขั้นสุดท;าย และต;องมีรายงานการตรวจเก็บไว ;เปTนหลักฐานทุกราย
ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝ`กอบรมไม$ถึงเกณฑ7ที่กำหนด สถาบันจะต;องแสดง
หลักฐานที่บ$งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส$ใจในการค;นหาสาเหตุ การดำเนินโรค และการ
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ประเมินผลการรักษาของแพทย7ในโรงพยาบาล ด;วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจ
อื่นๆ
• หCองปฏิบัติการดCานพยาธิวิยาคลินิกหรือเวชศาสตรNชันสูตร สามารถให;บริการตรวจได;
เปTนประจำด;านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศน7ศาสตร7 จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ;มกัน รวมทั้ง
จะต;องมีการให;บริการทางด;านธนาคารเลือดที่จำเปTนสำหรับการฝ`กอบรม
(ข) หนAวยรังสีวิทยา สถาบันฝ`กอบรมจะต;องมีรังสีแพทย7ผู;ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่จำเปTน
สำหรับการฝ`กอบรมได;
(ค) หCองสมุดทางแพทยN สถาบันฝ`กอบรมจะต;องมีห;องสมุดซึ่งมีตำรามาตรฐานทางการแพทย7วารสาร
การแพทย7ที่ใช;บ$อย และหนังสือดรรชนีสำหรับช$วยค;นรายงานที่ตีพิมพ7ในวารสาร สำหรับให;แพทย7
ประจำบ;านใช;ได;สะดวก
(ง) หนAวยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝ`กอบรมจะต;องจัดให;ผู;ปqวยทุกคนมีแฟ´มประจำตัว ซึ่งบันทึก
ประวัติ ผลการตรวจร$างกาย การสั่งการรักษาที่เปTนมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค;นหา
และประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ
1.3. หนAวยงานทางดCานคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูCปÜวยสาขาที่ฝWกอบรม
สถาบันฝ`กอบรมจะต;องมีหน$วยงานทางคลินิกที่สำคัญ ได;แก$ อายุรศาสตร7 ศัลยศาสตร7 กุมารเวชศาสตร7 สูติ
ศาสตร7นรีเวชวิทยา วิสัญญีวิทยา โสต ศอ นาสิกฯ ศัลยศาสตร7ทรวงอก พยาธิวิทยา กุมารเวชบำบัดวิกฤต กุมาร
เวชศาสตร7ฉุกเฉิน เพื่อให;การดูแลรักษาผู;ปqวยในสาขาทีฝ่ ก` อบรมหากจำเปTน
1.4 กิจกรรมวิชาการ
สถาบันฝ`กอบรมจะต;องมีกิจกรรมวิชาการต$างๆ อย$างสม่ำเสมอ ทั้งในหน$วยงานที่รับผิดชอบในการสาขาที่
ฝ`กอบรม เช$น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหว$างหน$วยงานหรือระดับโรงพยาบาล เช$น
tissue conference, tumour conference, morbidity mortality conference, clinicopathological
conference, interdepartmental conference
นอกจากนี้สถาบันฝ`กอบรมจะต;องจัดหรืออนุญาตให;ผู;เข;ารับการฝ`กอบรมไปเรียนวิทยาศาสตร7การแพทย7
พื้นฐานประยุกต7 หรือวิทยาศาสตร7คลินิกสัมพันธ7 และควรสนับสนุนให;ผู;เข;ารับการฝ`กอบรมได;เข;าร$วมประชุม
วิชาการนอกสถาบันฝ`กอบรมตามโอกาสสมควร
2. เกณฑNเฉพาะของสถาบันฝWกอบรม
สถาบันฝ`กอบรมที่แพทยสภาจะรับรองให;มีการเปõดการฝ`กอบรมแพทย7ประจำบ;านต$อยอดอนุสาขากุมาร
เวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกำเนิดต;องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 มีสาขาหรือหน$วยงานที่สำคัญปฏิบตั ิงานประจำคือ
2.1.1 กุมารเวชศาสตร7 และอนุสาขาที่เกี่ยวข;อง ได;แก$ กุมารแพทย7โรคหัวใจ พัฒนาการเด็ก
กุมารเวชพันธุศาสตร7
2.1.2 สูตินรีเวชศาสตร7 รวมถึงหน$วยเวชศาสตร7มารดาและทารกในครรภ7
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2.1.3
2.1.4

อายุรศาสตร7
ศัลยศาสตร7สาขากุมารศัลยศาสตร7 ศัลยศาสตร7ทรวงอก และศัลยศาสตร7ทางเดิน
ปöสสาวะ ศัลยศาสตร7ระบบประสาท ศัลยศาสตร7ออร7โธปõดิกส7
2.1.5 โสต ศอ นาสิกฯ
2.1.6 จักษุ
2.1.7 วิสัญญีวิทยา
2.1.8 พยาธิวิทยา
2.1.9 พยาธิวิทยาคลินิกหรือเทคนิคการแพทย7หรือปฏิบัติการเวชศาสตร7ชันสูตร
2.1.10 รังสีวิทยาและเวชศาสตร7นิวเคลียร7
2.1.11 เวชศาสตร7ฟ©™นฟู
2.1.12 หน$วยบริการกายภาพบำบัด
2.1.13 คลินิกเลี้ยงลูกด;วยนมแม$
2.1.14 ห;องสมุดการแพทย7
2.1.15 หน$วยเวชระเบียนสถิติ
2.1.16 หน$วยสังคมสงเคราะห7
2.2 มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ7 จำนวนผู;ปqวยและการบริการ ผู;ดำเนินการฝ`กอบรมดังนี้
2.2.1 มีจำนวนการคลอดหรือทารกแรกเกิด ไม$น;อยกว$าปgละ 1,000 ราย
2.2.2 มีทารกแรกเกิดเจ็บปqวยที่ต;องการดูแลรักษาเปTนพิเศษปgละไม$น;อยกว$า 400 ราย
2.2.3 มีหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาเพื่อให;แพทย7ประจำบ;านต$อ
ยอดมีโอกาสฝ`กฝนประสบการณ7ดังนี้
2.2.3.1 การใช;เครื่องช$วยหายใจในทารก (Infant ventilator support) ไม$
น;อยกว$า 50 รายต$อปg
2.2.3.2 หัตถการใส$สายสวนสะดือ (Umbilical catheterization) ไม$น;อยกว$า
20 รายต$อปg
2.2.3.3 หัตถการใส$สายสวนภายในหลอดเลือดดาส$วนปลาย (Peripherally
Inserted central catheter placement) ไม$น;อยกว$า 6 รายต$อปg
2.2.3.4 การช$วยกู;ชีพและการดูแลให;อาการคงที่ในทารกกลุ$มเสี่ยง (Newborn
resuscitation and stabilization for high risk neonate) ไม$น;อย
กว$า 20 รายต$อปg
2.2.3.5 การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของสมอง (Cranial ultrasonography)
ไม$น;อยกว$า 10 รายต$อปg
2.2.3.6 สถาบันสามารถทำ prenatal diagnosis ประเมิน fetal well-being,
fetal maturation ได;
66

2.2.3.7 มีศักยภาพ เครื่องมืออุปกรณ7 และทีมบุคลากรสหวิชาชีพที่สามารถให;
การอภิบาลทารกแรกเกิดที่ปqวยขั้นวิกฤตในระดับตติยภูมิ
2.2.3.8 มีคลินิกติดตามทารกระยะยาว (Follow-up clinic)
2.2.3.9 เปTนสถาบันที่มีความพร;อมในห;องปฏิบัติการ-หน$วยงานสนับสนุนต$าง
ๆ ที่มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห7ผลทางชีวเคมี ทางจุลชีพ
blood gas ธนาคารเลือด เครื่องถ$ายภาพรังสี ชนิดเคลื่อนย;ายได; และ
ultrasound เพื่อใช;ในงานบริการ และงานวิจัย หรือมีสถาบันสมทบที่
มีความพร;อมเหล$านี้เปTนที่ให;ความช$วยเหลือได;ตลอดเวลา
2.2.3.10 สถาบันฝ`กอบรมจะต;องมีห;องสมุดและระบบบริการสารสนเทศที่
เหมาะสมกับการฝ`กอบรมเปTนแหล$งค;นคว;าทางด;านการแพทย7
โดยเฉพาะอย$างยิ่งทางด;านกุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกาเนิด
2.2.3.11 มีกิจกรรมวิชาการต$างๆอย$างสม่ำเสมอ
2.2.3.11.1 Journal club อย$างน;อย 1 ครั้ง ต$อเดือน
2.2.3.11.2 การประชุมร$วมระหว$างภาควิชา / หน$วยงาน เช$น มี
การจัด interdepartment conference ที่เกี่ยวข;อง
กับทารกแรกเกิดอยู$เปTนประจำระหว$างสูติ-เด็ก, ศัลยเด็ก, รังสี-เด็กพยาธิ-เด็ก อย$างน;อย 1 ครั้ง ต$อเดือน
2.2.3.11.3 มีการประชุมของภาควิชา / หน$วยงาน เช$น case
conference, interesting case, dead case อย$าง
น;อย 2 ครั้ง ต$อเดือน
2.2.3.11.4 การประชุมวิชาการในลักษณะอื่นๆ เช$น newborn
interhospital conference อย$างน;อย 3 ครั้งต$อปg
2.2.3.11.5 มีการสนับสนุนให;ผู;เข;ารับการฝ`กอบรมไปประชุม
วิชาการหรือหาประสบการณ7การเรียนรู;นอกสถาบัน
ฝ`กอบรมตามโอกาส 1 ครั้งต$อปg
2.2.3.12 มีศักยภาพและความพร;อมที่จะส$งเสริมงานวิจัย ทั้งทางคลินิกและ
วิทยาศาสตร7พื้นฐาน
สถาบันฝ`กอบรมใดขาดหน$วยงานหรือคุณสมบัติข;อใดก็อาจใช;สถาบันสมทบอื่นร$วมด;วยโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝ`กอบรมและสอบฯ กุมารเวชศาสตร7อนุสาขาทารกแรกเกิดปริกำเนิดที่แต$งตั้งโดยราช
วิทยาลัยกุมารแพทย7แห$งประเทศไทย/แพทยสภา
3.

สถานภาพของสถาบันฝWกอบรม
หลักสูตรจะต;องระบุสถานภาพของสถาบันฝ`กอบรมที่เกี่ยวข;องตามบทบาทหน;าทีใ่ นการฝ`กอบรมดังนี้
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3.1

สถาบันฝWกอบรมหลัก ได;แก$ สถาบันฝ`กอบรมที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝ`กอบรมแพทย7
ประจำบ;านต$อยอดและได;รับอนุมัติจากแพทยสภาให;เปõดเปTนสถาบันฝ`กอบรมโดยจัดให;ผู;เข;ารับ
การฝ`กอบรมได;รับประสบการณ7จากสถาบันฝ`กอบรมตลอดหลักสูตรหรือเปTนเวลาไม$ต่ำกว$า
ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร
3.2
สถาบันฝWกอบรมสมทบ ได;แก$ สถาบันฝ`กอบรมที่ได;รับอนุมัติจากแพทยสภาให;เปTนสถาบัน
ฝ`กอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝ`กอบรมแพทย7ประจำบ;านในส$วนที่สถาบันหลักไม$
สามารถจัดประสบการณ7ได;โดยกิจกรรมดังกล$าวเมื่อรวมกันแล;วต;องมีระยะเวลารวมกันไม$ต่ำ
กว$า 3 เดือน และไม$เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอยAาง คณะแพทยศาสตร7..............จัดทำหลักสูตรการฝ`กอบรมฯสาขา............และขออนุมัติเปõดเปTน
สถาบันฝ`กอบรมแต$ขอให;คณะแพทยศาสตร7/โรงพยาบาล............เปTนสถาบันฝ`กอบรมสมทบจัด
กิจกรรม..........ให;ผู;เข;ารับการฝ`กอบรมเปTนเวลา 6 เดือน เปTนต;น
3.3
สถาบันรAวมฝWกอบรม ได;แก$ สถาบันฝ`กอบรมตั้งแต$ 2 แห$งขึ้นไปที่ดำเนินการจัดทำหลักสูตร
การฝ`กอบรมแพทย7ประจำบ;านและได;รับอนุมัติจากแพทยสภาให;เปõดเปTนสถาบันอบรมร$วมกัน
โดยจัดให;ผู;เข;ารับการฝ`กอบรมได;รับประสบการณ7จากทุกสถาบันโดยแต$ละแห$งมีเวลาไม$ต่ำกว$า
1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอยAาง คณะแพทยศาสตร7..........ร$วมกับโรงพยาบาล.............จัดทำหลักสูตรการฝ`กอบรมฯสาขา
................และขออนุมัติเปõดเปTนสถาบันร$วมฝ`กอบรมโดยผู;เข;ารับการฝ`กอบรมได;รับ
ประสบการณ7จากคณะแพทยศาสตร7............เปTนเวลา 2 ปg และจากโรงพยาบาล..............เปTน
เวลา 1 ปg เปTนต;น
3.4
สถาบันฝWกอบรมกิจกรรมเลือก ได;แก$ สถาบันฝ`กอบรมที่ได;รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย/
วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝ`กอบรมและสอบฯสาขานั้นให;
เปTนสถาบันฝ`กอบรมที่จัดประสบการณ7เพิ่มเติมให;กับผู;เข;ารับการฝ`กอบรมที่สนใจได;ในลักษณะ
ของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม$เกิน 3 เดือน
หลักสูตรอาจจัดให;ผู;เข;ารับการฝ`กอบรมได;รับประสบการณ7เพิ่มเติมจากสถาบันฝ`กอบรมกิจกรรมเลือกได;
โดยจะต;องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม$เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย7แห$งประเทศไทย
กำหนด
4.

การขออนุมัติเปÄนสถาบันฝWกอบรม
คณะแพทยศาสตร7/วิทยาลัยแพทยศาสตร7/โรงพยาบาลใดที่มีความประสงค7จะเปõดเปTนสถาบันฝ`กอบรมใน
อนุสาขากุมารเวชศาสตร7ทารกแรกเกิดปริกำเนิด ถ;าเปTนการจัดการฝ`กอบรมทีม่ ีหรือไม$มีสถาบันฝ`กอบรมสมทบ
ให;สถาบันฝ`กอบรมหลักเปTนผู;ดำเนินการจัดทำข;อมูล หากเปTนการจัดการฝ`กอบรมในลักษณะที่มีสถาบันร$วม
ฝ`กอบรม ให;ทุกสถาบันฝ`กอบรมร$วมรับผิดชอบเปTนผู;ดำเนินการจัดทำข;อมูลตามเกณฑ7หลักสูตรการฝ`กอบรมที่
ได;รับอนุมตั ินั้นเสนอแพทยสภาเพื่อส$งให;ราชวิทยาลัยกุมารแพทย7แห$งประเทศไทยประสานงานกับ
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คณะอนุกรรมการฝ`กอบรมและสอบฯตรวจรับรองการเปõดสถาบันฝ`กอบรมและกำหนดศักยภาพของสถาบัน
ฝ`กอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ;ามี) หรือสถาบันร$วมฝ`กอบรมตามเกณฑ7หลักสูตรและจำนวนความต;องการ
ของแพทย7เฉพาะทางอนุสาขานั้นแล;วให;นำเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทย7แห$งประเทศไทยพิจารณาเสนอให;
แพทยสภาอนุมัติต$อไป
5.

การติดตามกำกับดูแลสถาบันฝWกอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย7แห$งประเทศไทยจะติดตามกำกับดูแลสถาบันฝ`กอบรมหลัก สถาบันฝ`กอบรม
สมทบสถาบันร$วมฝ`กอบรมที่ได;รับอนุมัติให;เปõดการฝ`กอบรมเปTนระยะๆ โดยการมอบหมายให;คณะอนุกรรมการ
ฝ`กอบรมและสอบฯเปTนผู;ดำเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากำหนดและเสนอรายงานผ$านราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย7แห$งประเทศไทยเพื่อเสนอให;แพทยสภารับทราบเปTนระยะๆ
หากคณะอนุกรรมการฝ`กอบรมและสอบฯ พบว$าสถาบันฝ`กอบรมหลักหรือสถาบันร$วมฝ`กอบรมใดไม$มี
ผู;สมัครเข;ารับการฝ`กอบรมในหลักสูตรใดติดต$อกันเกิน 5 ปg ให; “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย7ประจำบ;านสา
หรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝ`กอบรมหลักหรือสถาบันร$วมฝ`กอบรมนั้นไว;ก$อน จนกว$าคณะกรรมการฝ`กอบรม
และสอบฯ จะได;ประเมินสถาบันฝ`กอบรมนั้นว$ายังมีความพร;อมในการฝ`กอบรมตามเกณฑ7ที่กำหนด
หากคณะอนุกรรมการฝ`กอบรมและสอบฯ พบว$าสถาบันฝ`กอบรมหลักหรือสถาบันร$วมฝ`กอบรมใดไม$มี
ผู;สมัครเข;ารับการฝ`กอบรมในหลักสูตรใดติดต$อกันเกิน 10 ปg ให; “ยกเลิก” การเปTนสถาบันฝ`กอบรมของสถาบัน
ฝ`กอบรมหลักหรือของสถาบันร$วมฝ`กอบรมกลุ$มนั้น และให;ทำเรือ่ งแจ;งราชวิทยาลัยกุมารแพทย7แห$งประเทศไทย
เสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัติหากสถาบันฝ`กอบรมมีความประสงค7จะขอเปTนสถาบันฝ`กอบรมอีกให;ดาเนินการตาม
ข;อ 3 และข;อ 4
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ภาคผนวกที่ 8
รายนามคณะอนุกรรมการฝWกอบรมและสอบความรูCความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาสาขากุมารเวชศาสตรNทารกแรกเกิดปริกำเนิด พ.ศ. 2559-2562
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รศ. พล.ต.หญิงปรียาพันธ7
ผศ. พญ.ประสิน
ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ
รศ. พญ.วราภรณ7
รศ. พอ. หญิงแสงแข
รศ. นพ.สรายุทธ
พล.อ.ต. พญ.ประไพศรี
รศ. พญ.พิมล
รศ. พญ.วาริชา
ผศ. พญ.วัชรี
ผศ. พิเศษ พญ.มิรา
ศ. นพ.ประชา
ผศ. นพ.สันติ
รศ. พญ.ผกาพรรณ
นอ. นพ.นภ
ผศ. พท.นิธิพันธ7

บุญประกอบ
ศิริปุณย7
ฮ;อเผ$าพันธ7
ไทยธรรมยานนท7
จีระแพทย7
แสงอรุณ
จันทร7วิทัน
โชติเกียรติ
แสงทวีสิน
ชำนาญวนกิจ
สุภาพรรณชาติ
ลยางกูร
วงศ7ศิริเดช
เจนจินดามัย
ตันติประภา
โครานา
นันท7นฤมิต
ปุณณะหิตานนท7
เกียรติชูสกุล
ตู;จินดา
สุขสุเมฆ
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