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พันธกิจ 
 

ภาวะเจ็บป่วยในทารกแรกเกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย การดูแล
ทารกแรกเกิดให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงย่อมส่งผลให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคต รูปแบบ
และวิธีการดูแลรักษาทารกแรกเกิดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยมีอัตราการเกิดที่ลดลงและมี
ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการดูแลรักษาท่ีสูงขึ้น วัตถุประสงค์หลักในการดูแลรักษาจึงมุ่งเน้นให้ทารกมีอัตรา
การรอดชีวิตที่สูงขึ้นและเกิดความพิการน้อยที่สุด เนื่องจากข้ันตอนและวิธีการในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่
เจ็บป่วยมีความละเอียดซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจึงต้องอาศัยบุคลากรหลากหลายวิชาชีพที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญ มีการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย รวมทั้งมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเฉพาะด้านทารกแรกเกิดทั้งในและต่างประเทศ และมีการพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ 
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด เพ่ือให้สามารถดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีความซับซ้อนเชิงลึกมากขึ้นและสามารถ
ท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) เพ่ือพัฒนาหน่วยบริการให้มีทิศทางที่ชัดเจน โดยใช้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” 
(Seamless Heath Service Network) ที่สามารถเชื่อมโยงบริการ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิเข้า
ด้วยกัน ด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายบริการ รวมทั้งสิ้น 12 เครือข่าย หรือ 12 เขตสุขภาพ โดยมี
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิรับส่งต่อผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนและระดับ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารองครบทุกสาขา รวมทั้งสาขาทารกแรก
เกิดด้วย โดยตั้งเป้าหมายให้มีอย่างน้อย 1 แห่งต่อจังหวัด ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีเพียง 48 แห่ง ทั้งนี้
โรงพยาบาลศูนย์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิรับส่งต่อผู้ป่วยระดับสูงที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อน
ระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง (Advance & Sophisticate Technology) บางแห่งยัง
ถูกก าหนดให้เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญใน 5 สาขาหลัก (สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน สาขาทารกแรกเกิด สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ) โดยตั้งเป้าหมายให้มีศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ แต่ปัจจุบันยังมีเพียง 33 แห่งเท่านั้น  
          จากข้อมูลของแพทยสภามีกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิดที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553-2562 ทั้งสิ้นจ านวน 133 คน โดยมีจ านวนแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการหรือโรงพยาบาลของ
รัฐบาลในเขต 17 จังหวัดภาคเหนืออยู่จ านวน 21 คน ครอบคลุมพ้ืนที่เพียง 7 จังหวัดเท่านั้นซึ่งยังคงมีปริมาณ
ไม่เพียงพอที่จะสามารถให้การดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะเจ็บป่วยหนักหรือรุนแรงได้อย่างครอบคลุม
และท่ัวถึง 
 สาขาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เปิดการ
ฝึกอบรมกุมารแพทย์ต่อยอดสาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิดตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดยมีแผนการ
ฝึกอบรมเป็นการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและ
ปริก าเนิดได้พัฒนาและปรับปรุงไว้เมื่อปี พ.ศ.2562 โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริ
ก าเนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีความรู้และความสามารถในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหา
ซับซ้อนที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ เน้นให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม มี
ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจใน
ความปลอดภัยของผู้ป่วย มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีทั้งกับผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและครอบครัวผู้ป่วย มี
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ความเป็นผู้น า มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ สามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการ
ก ากับดูแล สามารถท างานแบบสหสาขาวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความตั้งใจ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต รวมทั้งการจัดสมดุลระหว่างสภาวะการท างานและการดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจั ย และน าความรู้สู่สังคม (social 
accountability) 
 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม 
 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด เป็นเวลา 2 ปี ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ จะต้องมีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักที่ครอบคลุมความรู้ 
ทักษะ และเจตคติท่ีจ าเป็นและสอดคล้องกับพันธกิจ ดังนี้ 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional Habits, Attitudes, 
Moral and Ethics) 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและ เจตคติที่ดีเหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์ ซื่อสัตย์สุจริตต่อ
ตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของ ผู้ปกครอง ครอบครัว และสังคม 

1.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึก
ของผู้อ่ืนค านึงถึงประโยชน์ ความปลอดภัยและสิทธิ์ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 

1.3 มีบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าศรัทธาตรงต่อเวลา มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ 
ค านึงถึงการใช้และประยุกต์ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้ เหมาะสมกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของตนเอง 

1.4 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
2.1  มีทักษะในการรับฟังปัญหาเข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของบิดามารดา 
2.2  สามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเปิดโอกาสให้บิดามารดามี 

                               ส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
2.3  แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร ให้ความมั่นใจ และให้ก าลังใจแก่บิดามารดา 
2.4  มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อเกิด

ข้อผิดพลาดขึ้น การขอความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
2.5 มีวิจารณญาณในการสื่อสารข้อมูลผ่านวิธีการสื่อสารต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์ สื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประเภทอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2.6  สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (nonverbal     
          communication) ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม 
2.7 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.8  มีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่น ทั้งในระดับบุคคล สหสาขาวิชาชีพ ชุมชนและ 
          องค์กร 
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3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกที่เกี่ยวกับทารก
แรกเกิดและปริก า เนิด  ( scientific knowledge of Neonatal and Perinatal Medicine and 
other related sciences)  

3.1  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คลินิกในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด วิทยาศาสตร์สังคม 
และพฤติกรรม เวชศาสตร์ป้องกัน จริยธรรมทางการแพทย์ระบบสาธารณสุข 
กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา ในส่วนที่เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์ทารก
แรกเกิดและปริก าเนิด 

3.2  สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คิดวิเคราะห์ เพ่ือน าไป 
ประยุกต์ในการวินิจฉัย และบ าบัดรักษา ตลอดจนวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ 
และป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4. การบริบาลผู้ป่วย (patient care) มีความรู้ความสามารถในการให้การบริบาลทารกที่มีความ
เจ็บป่วยทั้งในระยะวิกฤต กึ่งวิกฤต และฟื้นตัวก่อน กลับบ้าน โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ดังต่อไปนี้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.1  การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient assessment and  
management) 

4.2 มีความสามารถในการสัมภาษณ์ประวัติการตรวจร่างกาย การเลือกใช้และแปลผล
การตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจพิเศษต่าง ๆ 

4.3  น าความรู้ทางทฤษฎีและใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based 
medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจให้การ
วินิจฉัย การใช้ยาและการบ าบัดรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

4.4  เลือกใช้มาตรการในการป้องกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแล
ผู้ป่วยทารก ในระยะสุดท้าย ให้สอดคล้องกับระยะของการด าเนินโรค (natural 
history) และทรัพยากร ที่มี ได้อย่างเหมาะสม 

4.5  รู้ข้อจ ากัดของตนเอง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาวิชา และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการ
รักษาอย่างเหมาะสม 

4.6  เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับทารกแรกเกิดท่ีมีปัญหาซับซ้อน และการส่งต่อทารก 
4.7 ให้การบริบาลทารกแรกเกิดแบบองค์รวม 
4.8 การตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่

จ าเป็น (technical and procedural skills) มีทักษะในการท าหัตถการการใช้
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจ าเป็นในการบริบาลทารกแรกเกิด (ภาคผนวก
ที่ 2) 

5. ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (health system and health promotion) 
5.1  มีความสามารถ ในการก ากับดูแลสุขภาพของทารกแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง 

(continuity care) 
5.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บิดามารดาในการดูแลทารกแรกเกิดหลังจ าหน่าย โดย

ค านึงถึง ระบบสุขภาพ ทารกและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
5.3  สามารถบริหารจัดการระบบการดูแลรักษา การให้ค าปรึกษา และการส่งต่อทารก 
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แรกเกิดบนพื้นฐานความรู้เรื่องระบบสุขภาพโดยค านึงถึงความปลอดภัย พิทักษ์ 
ประโยชน์ของทารก 

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional 
development) เพื่อธ ารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเวช กรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทารกแรกเกิดให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม และความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเรียนรู้โดยการปฏิบัติและพัฒนา
งาน (practice-based learning and improvement) โดย 

6.1 สามารถก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่
จ าเป็น วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่ เหมาะสม 

6.2 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

6.3  ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ประเมินข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีใหม่ด้วยหลักการทางการแพทย์เชิงประจักษ์ 
และ น ามาประยุกต์ใช้ในการบริบาลทารกและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

6.4  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงานรวมทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

6.5  สร้างองค์ความรู้ ใหม่จากการปฏิบัติงานประจ าวันและการจัดการความรู้  
(knowledge management) รวมทั้งท าการวิจัยเกี่ยวกับโรคหรือปัญหาของทารก
แรกเกิดและปริก าเนิดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

7. ภาวะผู้น า (Leadership) มีความสามารถในการเป็นผู้น า ทั้งในระดับทีมงานที่ดูแลรักษาทารก
แรกเกิด การท างานร่วมกันเป็นทีม และการรับปรึกษาผู้ป่วย ดังนี้ 

7.1  เป็นผู้น าในการบริหารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลทารกแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2  สามารถท างานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ในหลายบทบาท ทั้งในฐานะเป็นที่ปรึกษา 

หัวหน้า ผู้ประสานงานและสมาชิกกลุ่ม 
7.3  เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 
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แผนการฝึกอบรม 
 

การฝึกอบรมเน้นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านทางการปฏิบัติงาน (practice-based learning) โดย
ที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้มีประสบการณ์ในการดูแลรักษา ป้องกันและส่งเสริม ให้แก่ทารกแรกเกิดหรือผู้ป่วยทารก
แรกเกิดที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 เดือน โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงภาวะปกติหรือผิดปกติที่พบได้
ทั่วไป และภาวะที่เป็นปัญหาส าคัญในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ นอกจากนี้การฝึกอบรมยังส่งเสริมให้แพทย์ประจ า
บ้านต่อยอดได้มีโอกาสจัดประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มเติมในบริบทที่ตนสนใจจากสถาบันอ่ืน ๆ อีกด้วย 

การฝึกอบรมจะยึดแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นศูนย์กลาง (trainee-centered) มีการกระตุ้น เตรียม
ความพร้อมและสนับสนุนให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองและได้สะท้อนการเรียนรู้นั้น ๆ (self-reflection) ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (professional 
autonomy) เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างดีที่สุด โดยค านึงถึง
ความปลอดภัยและความเป็นอิสระของผู้ป่วย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการระหว่าง
ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการก ากับดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึกอบรม 
ระยะเวลาและระดับของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิดเป็นหลักสูตรรวม  2 ปี 
แบ่งเป็น 2 ระดับชั้นปี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์/ชั้นปี
และไม่น้อยกว่า 100 สัปดาห์ตลอดหลักสูตร โดยเริ่มการฝึกอบรมในวันที่ 1 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้
อนุญาตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 10 วันท าการต่อระดับชั้นปีของการฝึกอบรม 

วิธีการฝึกอบรม 

เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ทั้ง 
7 ประการ รูปแบบการจัดการฝึกอบรมมี 5 รูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ได้มีประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลายในสาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ดังนี้ 

1. การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน เป็นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based 
training) มีการบูรณาการการฝึกอบรมเข้ากับงานบริการให้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยให้แพทย์ประจ า
บ้านต่อยอดมีส่วนร่วมในการบริการและรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริบาล
ผู้ป่วย การท าหัตถการการให้เหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก การบันทึกรายงานผู้ป่วย การบริหารจัดการ 
โดยค านึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด (trainee-centered) มีการบูรณาการ
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กับงานบริการผู้ป่วย ทั้งนี้การหมุนเวียนปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการฝึกอบรมที่รับรองโดยราชวิทยาลัยกุมารฯ และแพทยสภา ดังนี้ 
(ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 

การฝึกปฏิบัติงาน ระยะเวลาอย่างน้อย 
1. การดูแลทารกวิกฤตและทารกป่วย 
 ในห้องคลอด หอทารกแรกเกิดป่วย (sick newborn unit) หอ

อภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (newborn intensive care unit) 
 คลินิกติดตามทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง (newborn follow-up 

clinic) 
 รับปรึกษาปัญหาทารกแรกเกิดที่คลินิกผู้ป่วยนอกที่หอมารดาหลัง

คลอดหอผู้ป่วยอื่น ๆ ใน และนอกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

60 สัปดาห์ 

2. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 100 ครั้งต่อปี 
3. ดูงานในสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4 สัปดาห์ 
4. วิชาเลือกอิสระที่เก่ียวข้องกับทารกแรกเกิด (elective) เช่น 
 สาขาโรคหัวใจเด็ก สาขาเวชพันธุศาสตร์ สาขาพัฒนาการเด็ก หอ

ผู้ป่วยเด็กวิกฤต 
 คลินิกนมแม่ 
 สาขารังสีวิทยาเด็ก ภาควิชารังสีวิทยา 
 สาขากุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 การศึกษาดูงานต่างสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 

16 สัปดาห์ 

 

1.1 การดูแลทารกวิกฤตและทารกป่วย เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแล
รักษาผู้ป่วยระยะวิกฤตที่หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU 1, 2) ซึ่งมีจ านวน 14 เตียง  หอ
ผู้ป่วยวิกฤตทารก (NCCU) ซึ่งมีจ านวน 15 เตียง และหอทารกแรกเกิดป่วย (sick newborn 
unit, NS2) ซึ่งมีจ านวน 21 เตียง สามารถให้การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูงในห้อง
คลอด รวมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยหลังจากออกจากโรงพยาบาลที่คลินิกผู้ป่วยความเสี่ยงสูง และให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทารกแรกเกิดทั้งในและนอกภาควิชากุมารฯ ในขณะปฏิบัติงาน แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดจะท าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วย ในการเป็นหัวหน้าทีมดูแล
รักษาผู้ป่วย รวมทั้งให้ค าแนะน าและให้ความรู้แก่แพทย์ประจ าบ้านและนักศึกษาแพทย์ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 60 สัปดาห์ ในระยะเวลา 2 ปี ในขณะฝึกปฏิบัติงานจะมีการก ากับดูแลและการเรียน
การสอนข้างเตียงผู้ป่วยโดยอาจารย์สาขาวิชาทารกแรกเกิดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง  

1.2 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะได้รับมอบหมายให้อยู่เวรนอกเวลา
ราชการ ไม่น้อยกว่า 100 เวรต่อปี และไม่อนุญาตให้อยู่เวรติดต่อกันนานมากกว่า 24 ชั่วโมง เพ่ือ
ป้องกันปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เกิดจากการท างานหนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการดูแลรักษาผู้ป่วย แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ โดยต้อง
มีความเป็นผู้น า มีความรู้และมีวิจารณญาณที่ดี สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและให้ค าปรึกษา
แก่แพทย์ประจ าบ้านในการดูแลผู้ป่วย ทั้งนี้ต้องตระหนักถึงขีดจ ากัดของตนเองและตัดสินใจขอ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่รับผิดชอบเวรนอกเวลาราชการได้อย่างเหมาะสม 
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1.3 การดูงานในสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการดูแลในครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงกับทีมสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและ
ทารก ได้แก่ การตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ การวินิจฉัยและดูแลรักษาทารก
ในครรภ์ ตลอดจนการวางแผนการคลอดและให้ค าปรึกษาแก่มารดาก่อนคลอด     

1.4 วิชาเลือกอิสระที่เกี่ยวข้องกับทารกแรกเกิด (elective) แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ได้เรียนรู้วิชา
เลือกที่มีประโยชน์ต่อการดูแลรักษาทารกแรกเกิดความเสี่ยงสูงตามความสนใจ โดยจัดให้แพทย์
ประจ าบ้านได้มีโอกาสเลือกปฏิบัติงานในสาขาเฉพาะทางเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน 
ในช่วง ๒ ปี ได้แก่ สาขาโรคหัวใจเด็ก สาขาเวชพันธุศาสตร์ สาขาพัฒนาการเด็ก หอผู้ป่วยเด็ก
วิกฤต คลินิกนมแม่ สาขารังสีวิทยาเด็ก ภาควิชารังสีวิทยา สาขากุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ การศึกษาดูงานต่างสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ฯลฯ 

2. การเรียนรู้ในห้องเรียน สาขาจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ห้องเรียน 

วัน เวลา กิจกรรมการเรียนรู้ 
จันทร์, พฤหัสบดี 8.30 – 9.30 น. Pediatric admission conference (ภาควิชา) 
จันทร์, ศุกร์ 9.30 – 10.30 น. Neonatal morning report 
อังคาร, พฤหัสบดี 9.30 – 10.30 น. Neonatology & X-ray conference 
พุธ 13.00 – 14.00 น. Journal club 

Neonatal & MFM conference 
Topic review (case-based approach) 
Morbidity and mortality conference 

2.1 กิจกรรมทางวิชาการในห้องเรียนที่จัดภายในสาขาวิชาทารกแรกเกิด  ได้แก่ admission 
report (จัดร่วมกับภาควิชาฯ ) , neonatal morning report, topic review (case-based 
approach), journal club และ morbidity and mortality conference 

2.2 กิจกรรมวิชาการในห้องเรียนที่จัดร่วมกับภาควิชาฯ เช่น pediatric admission conference, 
interesting case, journal club, morbidity & mortality conference, ethic conference, 
palliative care conferenced, special lectures, refreshing course lectures 

2.3 กิจกรรมทางวิชาการในห้องเรียนที่จัดร่วมกับภาควิชาอ่ืน ๆ ได้แก่ neonatology & X-ray 
conference, neonatal & MFM conference, pediatric-surgical conference (จัดร่วมกับ
ภาควิชาฯ), clinico-pathological conference (จัดร่วมกับภาควิชาฯ) 

2.4 กิจกรรมวิชาการที่จัดร่วมกับโรงพยาบาลที่มีการฝึกอบรมกุมารแพทย์ต่อยอดสาขาทารกแรก
เกิดและปริก าเนิด (interhospital conference) ได้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริ
ราช รพ.พระมงกุฎฯ สถาบันเด็ก รพ.ศรีนครินทร์ และ รพ.สงขลานครินทร์ ทุก 3 เดือน ผ่านทาง
ระบบ teleconference 

2.5 การประชุมวิชาการประจ าปีของชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยและราช-
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
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2.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพทารกแรกเกิด การให้นมแม่ในทารก
ป่วย การใส่และดูแลสายสวนหลอดเลือดด าใหญ่จากหลอดเลือดด าส่วนปลาย (PICC line) การ
เตรียมผู้ป่วยทารกเพ่ือส่งต่อ (S.T.A.B.L.E. program) 

3. การเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

- การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในหออภิบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิด 
- สังเกตการณ์หรือเข้าร่วมทีมการดูแลผู้ป่วย (patient care team) ทั้งในฐานะผู้ประสานงาน 

และสมาชิกกลุ่ม 
- มีประสบการณ์การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่าง

เหมาะสม 
- การเป็นส่วนหนึ่งของทีมประกันคุณภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยง ( risk management) 

และความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) เป็นต้น 
- มีประสบการณ์ในการฝึกทักษะการสื่อสาร (communication skills) การให้ค าปรึกษา 

(counseling) โดยมีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง non-technical skills จัดโดย รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  

4. การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง ได้แก่  

- การค้นหาข้อมูลทางวิชาการ (medical literature search) จากเอกสารสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อินเทอร์เน็ต 

- การประเมินบทความวิชาการและการศึกษาวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย และใช้วิจารณญาณในการ
ยอมรับผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ (evidence- based medicine)  

- การตัดสินใจในข้อมูลต่าง ๆ ทางการแพทย์ และเลือกน ามาใช้ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย (decision 
making)  

5. การสอน จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีส่วนร่วมการเรียนสอนและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
แพทย์ และแพทย์ประจ าบ้านกุมารฯ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินผล เช่น เป็นวิทยากรร่วมในการเรียน
การสอนเรื่องการกู้ชีพทารกแรกเกิดส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 การช่วยสอนเรื่องการตรวจร่างกายผู้ป่วย
เด็กส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 (กระบวนวิชา พ.คพ.331301) การช่วยสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์
ประจ าบ้านกุมารฯ ในการท าหัตถการต่าง ๆ เช่น การใส่สายสวนหลอดเลือดสายสะดือ การใส่ท่อช่วยหายใจ 
การใส่ท่อระบายทรวงอก เป็นต้น 

 
เนื้อหาของการฝึกอบรม 

ครอบคลุมประเด็นทางคลินิกและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด โรค/ 
ภาวะที่ส าคัญ หัตถการ/การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 1-2) ร่วมกับมีประสบการณ์
ในด้านต่อไปนี้ 

- พ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สังคม และ
พฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริ -
ก าเนิดท่ีเกี่ยวข้อง 
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- การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 
- ทักษะการสื่อสาร 
- จริยธรรมทางการแพทย์และการวิจัย 
- ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 
- กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา 
- หลักการบริหารจัดการ 
- ความปลอดภัยของผู้ป่วย สิทธิ์ผู้ป่วย 
- การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองของแพทย์ 
- บทบาทของการแพทย์ทางเลือก เช่น การนวดสัมผัสทารก สมุนไพรกับนมแม่ ดนตรีบ าบัด 
- พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย์ ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 
- เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
- การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 

การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
ภาควิชากุมารฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอบรมกุมารแพทย์สาขาต่อยอด โดยมีหัวหน้าภาควิชา

กุมารฯ เป็นประธานกรรมการและมีประธานอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ด้านต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการ ตัวแทน
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ฝึกอบรมเป็นระบบโปร่งใสและยึดหลักความเสมอภาค โดยมีหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร (ค าสั่งภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ ที่ 2/2563)  ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย และแผนด าเนินงานการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทางให้สอดคล้องกับราช -  
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. ปฏิบัติงานตามแผนด าเนินการด้านการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
3. จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

  
 

  



12 
 

ฉบับที่ 1 โดยสาขาวิชาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563  

 

การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 
  

สาขาวิชาทารกแรกเกิดได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้มีโอกาสในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดครอบคลุมโรคต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร โดยเน้นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาคทฤษฎี โดยให้ฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดต่าง ๆ รวมอย่าง
น้อย 60 สัปดาห์/ หลักสูตร  ได้แก่ 

1. หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU 1, 2)   จ านวน 14 เตียง 
2. หอผู้ป่วยวิกฤตทารก (NCCU)     จ านวน 15 เตียง 
3. หอทารกแรกเกิดป่วย (sick newborn unit, NS2)  จ านวน 21 เตียง 

บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

1. การรับเด็ก หรือ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูงในห้องคลอดและห้องผ่าตัด 
 ติดต่อประสานงานกับ OB resident หรือ MFM fellow เมื่อมีมารดาที่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยง

สูงมา admit ในห้องคลอด  แล้วแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ attending staff NICU 
 ให้ค าปรึกษาแก่มารดาที่ตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงเพ่ือเตรียมการคลอดและวางแผนการรักษา

ทารกเบื้องต้น (prenatal counselling)  
 เป็นหัวหน้าทีมช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด และช่วยก ากับดูแลแพทย์ประจ าบ้านและพยาบาลใน

การกู้ชีพทารกแรกเกิด นอกจากนั้นต้องสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการช่วยเหลือกู้
ชีพและ transport incubator ได้อย่างเหมาะสม 

 For non-emergency case: ให้ค าแนะน าและก ากับดูแลการรับเด็ก ร่วมกับ  
        (1) PED resident 1 ที่ประจ า NS2    

(2) OB resident ที่มา elective                  
(3) พยาบาลรับเด็ก 

 For emergency case and case with co-morbidity ( เช่น very preterm, twins) : 
เป็นหัวหน้าทีมช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดรับเด็ก ร่วมกับ  

      (1) PED resident 1 ที่ประจ า NS2    
(2) PED resident 2/ 3 ที่ประจ า NICU       
(3) พยาบาลรับเด็ก                                                                                                                        

2. การดูแลรักษาผู้ป่วยทารกที่อยู่ในหอผู้ป่วยต่าง ๆ 
 ปฏิบัติงานช่วงเวลา 7.30 – 16.30 น. รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยในวันราชการ 
 ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยทารกแก่แพทย์ประจ าบ้านและ

นักศึกษาแพทย์  
 เข้าร่วมการเรียนการสอนข้างเตียงผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาทารกแรกเกิด  
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 ท า หั ต ถก า ร  ไ ด้ แ ก่  PICC insertion, frenutomy, echocardiography, และ cranial 
ultrasonography และควบคุมก ากับดูแลแพทย์ประจ าบ้านในการท าหัตถการอ่ืน ๆ เช่น 
umbilical catheterization 

 รับปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยทารกที่มาตรวจหรือ admit อยู่ในแผนกอ่ืน ๆ เช่น ER, OPD, 
PED1 (หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก), หอผู้ป่วยเด็ก 

3. การออกตรวจคลินิกผู้ป่วยความเสี่ยงสูง 
 รวบรวมและทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยที่จะมาตรวจติดตามการรักษาท่ีคลินิกล่วงหน้า 
 ตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กและทารก ทุกวันอังคาร เวลา 10.30 - 12.00 น. 
 ติดตามผู้ป่วยเด็กในระยะยาว (continuity follow-up) และบันทึกรายละเอียดใน portfolio 

อย่างน้อย 2 ราย/ ปี 
4. การบันทึกเวชระเบียน 

 ให้ค าแนะน าปรึกษาและตรวจทานการบันทึกเวชระเบียนของ PED resident ในแบบฟอร์ม
การเขียนรับผู้ป่วยใน, progress note, transfer/ off-service note, summary discharge 
และ inform consent ต่าง ๆ 

 ส่ง discharge summary ให้แก่อาจารย์เพ่ือประเมินจ านวน 8 ฉบับต่อ 2 ปี 
5. การสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ าบ้าน 

 เป็นแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ในการสอนช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดแก่ นศ.พ.ชั้นปีที่ 6 ที่ขึ้น
ปฏิบัติงานแผนกกุมารเวชศาสตร์และเป็นวิทยากรร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยกู้
ชีพทารกแรกเกิดประจ าปีแก่บุคลากรในโรงพยาบาลหรือนอกเหนือจากนี้ตามความเหมาะสม 

 สอน นศ.พ. ชั้นปีที่ 5 ที่ขึ้นปฏิบัติงานหอผู้ป่วย NS2 ตรวจร่างกายประเมินทารกแรกเกิด 
ดูแลทารกแรกเกิดปกติและผู้ป่วยทารก 

6. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
 อยู่เวรช่วงเวลา 16.30-7.30 น. ในวันราชการ และ 9.30-7.30 น. ในวันหยุดราชการ  
 จ านวนเวรเฉลี่ยไม่เกิน 10 ครั้ง/เดือน (รวมไม่น้อยกว่า 100 เวร/ ปีการศึกษา) และไม่

อนุญาตให้อยู่เวรติดต่อกันนานมากกว่า 24 ชั่วโมง 
 รับเด็กทารกที่คลอดจากมารดาที่มีความเสี่ยงสูงร่วมกับ resident นอกเวลาราชการและรับ

เด็กทารกที่ผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน ณ ศูนย์ศรีพัฒน์ ในช่วงเวลา 7.00 – 8.30 น. 
 เป็นผู้น าทีมแพทย์รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดใน รพ.ร่วมกับทีมแพทย์เวรและให้

ค าปรึกษาแก่แพทย์ประจ าบ้านในการดูแลผู้ป่วย และตัดสินใจขอค าปรึกษาจากอาจารย์ 
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ตารางท่ี 3 ตารางกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 
  

 7.30-8.30 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-12.00 

Lunch 
Break 

13.00-14.30 14.30-16.30 16.30-7.30 

จันทร์ 

Pr
e-

ro
un

d 

Morning 
Conference 

Neonatal 
Admission 
Conference 

Round 
with 

attending staff 
Ward work On duty 

อังคาร Department 
Activities 

Neonatal 
 X-ray 

conference 

High-risk NB 
Follow-up 

OPD 

Round 
with 

attending staff 
Ward work On duty 

พุธ Department 
Activities 

Round 
with 

attending staff 

Newborn Division Activities 
1st week:    Journal club 
2nd week:   Neonatal & MFM conference 
3rd week:   Topic review (case-based approach) 
4th week:   Neonatal MM conference  

Ward work On duty 

พฤหัสบด ี Morning 
Conference 

Neonatal 
X-ray 

conference 

Round 
with 

attending staff 
Ward work On duty 

ศุกร์ Department 
Activities 

Neonatal 
Admission 
Conference 

Round 
with 

attending staff 
Ward work On duty 

เสาร์ 
 

On duty 
 

อาทิตย์ 
 

On duty 
 

วันหยุดราชการ 
 

On duty 
 

 
  กิจกรรมที่จัดโดยภาควิชาฯ      กิจกรรมที่จัดภายในสาขาทารกแรกเกิด   
  การดูแลรักษาผู้ป่วยใน       การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก 
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ตารางท่ี 4 ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดหนัก NICU1 & NICU2 
เป้าหมายท่ี 1: ให้การดูแลรักษาทารกท่ีมีภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกดิ  Lecture by staff 

 Didactic conferences 
 Clinical encounter 
 Round with attending staff 
 Self-study 

 Medical knowledge 
 Patient care 

 Attending observe and 
feedback on rounds 

 Self-assessment  
 MCQ 

 

 Physiology of pregnancy and lactation 
 High-risk pregnancy & prenatal care 
 Prenatal drug exposure 
 Fetal development and placental 

abnormality 
 Post-natal adaptation 
 Fetal and neonatal pathophysiology, 

immunology, pharmacology 
 Newborn maturity assessment 
 Neonatal thermoregulation 

 Skin cares for ELBW  
 Genetic aspects and congenital anomalies 
 Neonatal nutritional support 
 Basic ventilator support and medical devices 
 Neonatal pain management 
 Neuroprotective strategies 
 Neonatal transfusion 
 Environment & infectious control in NICU 
 Medical ethics & legal issues 
 Family support and maternal bonding 

2. มีทักษะทางคลินิก (clinical skill) ในการตรวจประเมิน/วินิจฉยั และให้การรักษาโรคในทารกแรกเกดิ 
- สามารถสบืค้นข้อมูลและซักประวัติของมารดาและทารกได้อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 
- สามารถตรวจร่างกายประเมินภาวะปกติและผิดปกติในทารกแรกเกิดได้ 
- สามารถตรวจพบและให้การวินิจฉัยโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได้ 
- สามารถส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ/การส่งตรวจพิเศษอื่นๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
- สามารถแปลผลสิ่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ/การตรวจพิเศษอื่นๆ ได้อย่างถูกตอ้ง 
- สามารถให้การรักษาโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได้ 

 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 

 

 Professionalism 
 Medical knowledge 
 Patient care 
 Continuous 

professional 
development 

 Attending observe and 
feedback on rounds 

 Self-assessment  
 EPA 
 MCQ 
 Oral exam 

  CNS: perinatal asphyxia, HIE, seizure, neural tube defect, hydrocephalus, stroke, IVH, PVL, floppy 
infant, brain anomaly 

 RS: airway obstruction, respiratory distress, apnea, hypoxia, CDH, BPD, pleural effusion 
 CVS: cardiac arrest, congenital heart disease, PDA, arrhythmia, shock, heart failure, PPHN, HT, 

myocarditis, endocardial fibroelastosis 
 GI: gut obstruction, malrotation/ volvulus, ascites, peritonitis, GI bleeding, hepatosplenomegaly, 

GERD, short bowel syndrome, NEC, severe hyperbilirubinemia, hernia, metabolic liver disease 
 FEN&KUB: parenteral nutrition, electrolyte imbalance, acute kidney injury, dehydration, torsion 

testis, renovascular HT, CAKUT, nephrotic syndrome, RTA, nephrocalcinosis, UTI, renal vein 
thrombosis, AKI, renal anomalies 

 Hematologic disease: anemia, polycythemia, RBC defects, bleeding disorder, hydrops, DIC 
 ID: neonatal sepsis, meningitis, VAP, CLRBSI, viral and fungal infection 
 Metabolic disease: hypoglycemia, hyperglycemia, acid-base disturbance, IEMs 
 Endocrine: thyrotoxicosis, adrenal insufficiency, adrenogenital syndrome, sexual development, 

disorder of Ca/ P, IDM, osteopenia of prematurity 
 MS: fracture, dislocation, skeletal dysplasia, deformity 
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ตารางท่ี 4 ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดหนัก NICU1 & NICU2 (ต่อ) 
 

 

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
(ต่อ) 

 Genetic and syndromic: common chromosomal/genetic disorders, syndrome 
 Other: pre & post-operative care hyperthermia, hypothermia, drug intoxication, prematurity, 

postmaturity, SGA, LGS, LBW, birth injury 

   

3. มีทักษะในการเลือกและใช้เครื่องมอืต่าง ๆ รวมถึงเครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  Workshop 
 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 

 Medical knowledge 
 Patient care 

 Attending observe and 
feedback on rounds 

 Self-assessment  
 Incubator, radiant warmer 
 Pulse oximeter, ET-CO2, BP measurement, temperature measurement  
 Mechanical ventilator: conventional mechanical ventilator, HFOV 
 Non-invasive ventilation: CPAP, NIPPV, bilevel CPAP, high-flow nasal cannula 
 Oxygen therapy: O2 box, low-flow nasal cannula 
 Therapeutic hypothermia, aEEG 
 Basic functional echocardiography and cranial ultrasonography 
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ตารางท่ี 4 ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดหนัก NICU1 & NICU2 (ต่อ) 
 
เป้าหมายท่ี 2: สามารถท าหัตถการที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยทารกท่ีมีภาวะวิกฤตได ้

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
มีทักษะในการท าหตัถการที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกดิ ดังต่อไปน้ี 

1. เข้าใจหลักการ, อธิบายข้อบ่งชี้และขอ้ห้ามในการท าหัตถการต่าง ๆ ได้ 
2. สามารถชี้แจงความส าคัญ/ภาวะแทรกซ้อนในการท าหัตถการแก่ผู้ปกครองของทารกได้ (inform consent) 
3. สามารถเลือกใหย้ากลุ่ม analgesic/ sedative drugs แก่ทารกได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
4. สามารถปฏิบัติ/ท าหัตถการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนมาตรฐาน และมีการบันทึกในเวชระเบียน (operative 
note) 
5. สามารถเฝ้าระวังและติดตามภาวะแทรกซ้อนทั้งในระหว่างและหลังจากการท าหัตถการได้อย่างเหมาะสม 
(monitoring) 

 Workshop 
 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 

 
 

 Medical knowledge 
 Patient care 

 Attending observe and 
feedback on rounds 

 Self-assessment  
 EPA 

 

Therapeutic & Technical 
Procedure 

Diagnostic & screening 
Procedure 

Laboratory & Specimen 
collection 

 Neonatal resuscitation/ ECMO 
 Intubation, laryngoscopy 
 Arterial catheterization 
 Umbilical catheterization 
 Exchange transfusion  
 Pericardial tapping 
 Peritoneal dialysis/ 

hemodialysis/ CRRT 
 Subdural tapping 
 Suprapubic aspiration 
 Lumbar puncture 
 Thoracocentesis & ICD  
 Abdominal paracentesis 
 Airway management: Intubation 
 Non-invasive & mechanical 

ventilator 
 Therapeutic hypothermia 

 aEEG interpretation 
 ROP screening 
 Hearing screening: TEOAE, aABR 
 Basic neonatal cranial u/s 
 Basic functional 

echocardiography 
 Bone marrow aspiration 
 Anthropometric measurement 
 Growth chart: recording & 

interpretation 
 X-ray interpretation: CXR, film 

abdomen  
 Blood gas determination: arterial 

& capillary 
 Transillumination test 
 Apt test 
 Acid elution test 

 Bedside glucose 
determination 

 Blood culture 
 CBC with differential count 
 Gastric aspiration 
 CSF analysis 
 Urine culture & UA 
 ESR, CRP, procalcitonin 
 Stool exam, stool occult 

blood 
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ตารางท่ี 4 ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดหนัก NICU1 & NICU2 (ต่อ) 
 
เป้าหมายท่ี 3: สามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยทารกในระยะสดุท้ายได้ 

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
มีทักษะในการดูแลและรักษาผู้ป่วยทารกในระยะสุดท้าย ดังต่อไปน้ี 

1.  สามารถบอกพยากรณ์โรคในผู้ป่วยที่มคีวามพิการแต่ก าเนิดได้ (apparent congenital defect/syndrome) 
2.  สามารถตัดสินใจในการดูแลผู้ปว่ยทารกในระยะสุดท้ายได้อย่างเหมาะสม 
3.  สามารถให้แจ้งข่าวรา้ย ให้ค าปรึกษา รวมทั้งให้ก าลังใจแก่ผู้ปว่ยและครอบครัวได้ 

 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 
 Staff role model 

 Professionalism 
 Patient  
 Communication & 

interpersonal skills 
 Health system & 

health promotion 
 

 Direct observation by 
attending and feedback on 
rounds 

 Self-assessment  
 Communication checklist 
 Oral exam 
 

 
เป้าหมายท่ี 4: สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
มีทักษะในการปฏบิัตงิานดังต่อไปน้ี 

1.  มีความรับผิดชอบต่อผูป้่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.  เข้าใจบทบาท, หน้าทีแ่ละทราบขีดความสามารถของตนเอง 
3.  สามารถใหก้ารดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดแบบองค์รวม โดยยึดผู้ปว่ยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
4.  สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้ากบัผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
5.  สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 
 Staff role model 

 

 Professionalism 
 Communication & 

interpersonal shift 
 Health system & 

health promotion 
 Child advocacy 
 Leadership 

 Direct observation by 
attending and feedback on 
rounds 

 Feedback by team and 
attending staff after 
rotation 

 Self-assessment  
 360-degree evaluation 
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ฉบับที่ 1 โดยสาขาวิชาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563  

 

ตารางท่ี 5 ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต NCCU  
 
เป้าหมายท่ี 1: ให้การดูแลรักษาทารกท่ีอยู่ในภาวะกึ่งวิกฤตได ้

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกดิเจ็บป่วย  Lecture by staff 

 Didactic conferences 
 Clinical encounter 
 Round with attending staff 
 Self-study 

 Medical knowledge 
 Patient care 

 Attending observe and 
feedback on rounds 

 MCQ 
 

 Neonatal thermoregulation 
 Newborn maturity assessment 
 Neonatal nutrition support 
 Growth assessment 
2. มีทักษะทางคลินิก (clinical skill) ในการตรวจประเมิน/วินิจฉยั และให้การรักษาโรคที่พบบ่อยในทารกแรกเกดิ 

- สามารถสบืค้นข้อมูลและซักประวัติของมารดาและทารกได้อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 
- สามารถตรวจร่างกายประเมินภาวะปกติและผิดปกติในทารกแรกเกิดได้ 
- สามารถตรวจพบและให้การวินิจฉัยโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได้ 
- สามารถส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ/การส่งตรวจพิเศษอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
- สามารถแปลผลสิ่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ/การตรวจพิเศษอื่น ๆ ได้อย่างถกูต้อง 
- สามารถให้การรักษาโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได้ 

 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 

 

 Professionalism 
 Medical knowledge 
 Patient care 
 Continuous 

professional 
development 

 Attending observe and 
feedback on rounds 

 Self-assessment  
 EPA 
 MCQ 
 Oral exam 

 
 CNS: congenital brain anomaly, hypotonia 
 RS: respiratory distress (mild severity), apnea 
 CVS: cyanotic & acyanotic congenital heart disease 
 GI: Gut obstruction, hepatosplenomegaly 
 FEN: electrolyte abnormality 
 KUB&GU: delayed urination, edema, hypertension 
 Hematologic disease: anemia, polycythemia, neutropenia, thrombocytopenia, coagulopathy, vitamin K 

deficiency 
 ID: neonatal sepsis, congenital infection, hospital acquired pneumonia 
 Metabolic disease: persistent hypoglycemia, congenital adrenal hyperplasia, inborn error of 

metabolism 
 Growing preterm with its complication: IVH, PLV, ROP, BPD 
 Discharge planning 
 Universal newborn screenings: congenital hypothyroidism, PKU, CCHD, hearing deficit, jaundice 
 Risk-based newborn screenings: anemia, osteopenia of prematurity, ROP, HUS, hearing screening 
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ฉบับที่ 1 โดยสาขาวิชาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563  

 

ตารางท่ี 5 ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต NCCU (ต่อ) 
 
เป้าหมายท่ี 1: ให้การดูแลรักษาทารกท่ีอยู่ในภาวะกึ่งวิกฤตได้ (ต่อ) 

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
3. มีทักษะในการเลือกและใช้เครื่องมอืในการดูแลทารกแรกเกดิได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  workshop 

 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 
 Self-study 

 

 Medical knowledge 
 Patient care 

 Attending observe and 
feedback on rounds 

 Self-assessment  
 Incubator, radiant warmer 
 Pulse oximeter, ET-CO2, BP measurement, temperature measurement  
 Transcutaneous bilirubinometer 
 Phototherapy 
 Oxygen therapy: O2 box, low-flow nasal cannula 

 
เป้าหมายท่ี 2: สามารถท าหัตถการที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยทารกท่ีมีความผดิปกตไิด ้

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
มีทักษะในการท าหตัถการที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกดิ ดังต่อไปน้ี 

1. เข้าใจหลักการ, อธิบายข้อบ่งชี้และขอ้ห้ามในการท าหัตถการต่าง ๆ ได้ 
2. สามารถชี้แจงความส าคัญ/ภาวะแทรกซ้อนในการท าหัตถการแก่ผู้ปกครองของทารกได้ (inform consent) 
3. สามารถเลือกใหย้ากลุ่ม analgesic/ sedative drugs แก่ทารกได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
4. สามารถปฏบิัติ/ท าหัตถการต่าง ๆ ได้อย่างถูกตอ้งตามขั้นตอนมาตรฐาน และมีการบันทึกในเวชระเบยีน (operative 
note) 
5. สามารถเฝ้าระวังและติดตามภาวะแทรกซ้อนทั้งในระหว่างและหลังจากการท าหัตถการได้อย่างเหมาะสม 
(monitoring) 

 Workshop 
 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 

 
 

 Medical knowledge 
 Patient care 

 Attending observe and 
feedback on rounds 

 Self-assessment  
 EPA 

 

Therapeutic & Technical 
Procedure 

Diagnostic & screening 
Procedure 

Laboratory & Specimen 
Collection 

 Neonatal resuscitation 
 Umbilical catheterization 
 Lumbar puncture 
 Universal precaution & isolation 

 Anthropometric measurement 
 Growth chart: recording & 

interpretation 
 X-ray interpretation: CXR, film 

abdomen  
 Apt test for maternal blood 

swallowing 

 Bedside glucose 
determination 

 CBC with differential count 
 CSF analysis 
 Urine culture & UA 
 ESR 
 Stool exam 
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ฉบับที่ 1 โดยสาขาวิชาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563  

 

ตารางท่ี 5 ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต NCCU (ต่อ) 
เป้าหมายท่ี 3: สามารถให้ค าแนะน าการดูแลทารกแรกเกิดแก่บิดา-มารดาได ้

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
มีทักษะในการให้ค าแนะน าปรึกษาแกบ่ิดา-มารดาในการดแูลทารกแรกเกิดได้ 

6.  สามารถให้ค าแนะน าทัว่ไปแก่บิดา-มารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดปกติได้ 
7.  สามารถบอกอาการผิดปกติในทารกที่จ าเป็นต้องพามาเข้ารับการตรวจประเมินโดยแพทย์ 
8.  สามารถนัดหมายผู้ปว่ยเพือ่มาเข้ารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดีได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 

 

 Professionalism 
 Patient care 
 Communication & 

interpersonal skills 
 Health system & 

health promotion 
 

 Direct observation by 
attending and feedback on 
rounds 

 Self-assessment  
 Communication checklist 

 

 
เป้าหมายท่ี 4: สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
มีทักษะในการปฏบิัตงิานดังต่อไปน้ี 

9.  มีความรับผิดชอบต่อผูป้่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย 
10.  เข้าใจบทบาท, หน้าทีแ่ละทราบขีดความสามารถของตนเอง 
11.  สามารถใหก้ารดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดแบบองค์รวม โดยยึดผู้ปว่ยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
12.  สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้ากบัผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
13.  สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 
 Staff role model 

 

 Professionalism 
 Communication & 

interpersonal shift 
 Health system & 

health promotion 
 Child advocacy 
 Leadership 

 Direct observation by 
attending and feedback on 
rounds 

 Feedback by team and 
attending staff after 
rotation 

 Self-assessment  
 360 degree evaluation 
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ฉบับที่ 1 โดยสาขาวิชาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563  

 

ตารางท่ี 6 ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย NS2  
 
เป้าหมายท่ี 1: ให้การดูแลรักษาทารกท่ีอยู่ในภาวะกึ่งวิกฤตได ้

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกดิปกติ  Lecture by staff 

 Didactic conferences 
 Clinical encounter 
 Self-study 

 Medical knowledge 
 Patient care 

 MCQ 
  Normal newborn behavior & temperament 

 Neonatal thermoregulation 
 Neonatal nutrition support 

 Bilirubin metabolism & complication 
 Phototherapy 

 

2. มีทักษะทางคลินิก (clinical skill) ในการตรวจประเมิน/วินิจฉยั และให้การรักษาโรคที่พบบ่อยในทารกแรกเกดิ 
- สามารถสบืค้นข้อมูลและซักประวัติของมารดาและทารกได้อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 
- สามารถตรวจร่างกายประเมินภาวะปกติและผิดปกติในทารกแรกเกิดได้ 
- สามารถตรวจพบและให้การวินิจฉัยโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได้ 
- สามารถส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ/การส่งตรวจพิเศษอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
- สามารถแปลผลสิ่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ/การตรวจพิเศษอื่น ๆ ได้อย่างถกูต้อง 
- สามารถให้การรักษาโรค/อาการผิดปกติในทารกแรกเกิดได้ 

 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 

 

 Professionalism 
 Medical knowledge 
 Patient care 
 Continuous 

professional 
development 

 Attending observe and 
feedback on rounds 

 Self-assessment  
 EPA 
 MCQ 
 Oral exam 

  Basic newborn care:  
- Physical examination                         -   Umbilical cord care, inflammation of the umbilicus 
- Breastfeeding & maternal medication during pregnancy & lactation, formula 

 High risk neonates care: 
- CNS: cephal/ subgaleal hematoma 
- RS: BPD, apnea, mild respiratory distress 
- CVS: Congenital cyanotic & acyanotic heart disease 
- GI: neonatal jaundice, feeding intolerance, GER, hepatosplenomegaly, delayed stooling 
- FEN: fluid management, delayed urination, poor weight gain 
- KUB&GU: CAKUT, abnormal genitalia, undescended testis, hydrocele 
- Hemato: Anemia, polycythemia, thrombocytopenia 
- ID: Neonatal sepsis, congenital infection 
- Metabolic disease: hypoglycemia, hypocalcemia,  temperature control 
- Skin: common skin rashes, birthmarks 
- Birth injury: brachial plexus injury, facial palsy, torticollis, fracture clavicles,  
- LGA, SGA, premature, postmature, growing preterm care 
- Maternal complication during pregnancy: IDM, maternal PIH, multiple gestation, antepartum 

hemorrhage, chronic maternal disease 
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ฉบับที่ 1 โดยสาขาวิชาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563  

 

ตารางท่ี 6 ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย NS2 (ต่อ) 
 
เป้าหมายท่ี 1: ให้การดูแลรักษาทารกท่ีอยู่ในภาวะกึ่งวิกฤตได้ (ต่อ) 

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
3. มีทักษะในการเลือกและใช้เครื่องมอืในการดูแลทารกแรกเกดิได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  workshop 

 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 
 Self-study 

 

 Medical knowledge 
 Patient care 

 Attending observe and 
feedback on rounds 

 Self-assessment  
 Incubator, radiant warmer 
 Pulse oximeter, BP measurement, temperature measurement  
 Transcutaneous bilirubinometer 
 Phototherapy 
 Oxygen therapy: O2 box, low-flow nasal cannula 

 
เป้าหมายท่ี 2: สามารถท าหัตถการที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยทารกท่ีมีความผดิปกตไิด ้

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
มีทักษะในการท าหตัถการที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกดิ ดังต่อไปน้ี 

1. เข้าใจหลักการ, อธิบายข้อบ่งชี้และขอ้ห้ามในการท าหัตถการต่าง ๆได้ 
2. สามารถชี้แจงความส าคัญ/ภาวะแทรกซ้อนในการท าหัตถการแก่ผู้ปกครองของทารกได้ (inform consent) 
3. สามารถเลือกใหย้ากลุ่ม analgesic/ sedative drugs แก่ทารกได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
4. สามารถปฏบิัติ/ท าหัตถการต่าง ๆไดอ้ย่างถูกตอ้งตามขั้นตอนมาตรฐาน และมีการบันทึกในเวชระเบยีน (operative 
note) 
5. สามารถเฝ้าระวังและติดตามภาวะแทรกซ้อนทั้งในระหว่างและหลังจากการท าหัตถการได้อย่างเหมาะสม 
(monitoring) 

 Workshop 
 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 

 
 

 Medical knowledge 
 Patient care 

 Attending observe and 
feedback on rounds 

 Self-assessment  
 EPA 

 

Therapeutic & Technical 
Procedure 

Diagnostic & screening 
Procedure 

Laboratory & Specimen 
Collection 

 Neonatal resuscitation 
 Umbilical catheterization 
 Lumbar puncture 
 Universal precaution & isolation 
 Rapid and slow rewarming 

 Anthropometric measurement 
 Growth chart: recording & 

interpretation 
 X-ray interpretation: CXR, film 

abdomen  
 Apt test for maternal blood 

swallowing 
 CCHD screening 

 Bedside glucose 
determination 

 CBC with differential 
count 

 CSF analysis 
 Urine culture & UA 
 ESR, CRP 
 Stool exam 
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ตารางท่ี 6 ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย NS2 (ต่อ) 
 
เป้าหมายท่ี 3: สามารถให้ค าแนะน าการดูแลทารกแรกเกิดแก่บิดา-มารดาได ้

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
มีทักษะในการให้ค าแนะน าปรึกษาแกบ่ิดา-มารดาในการดแูลทารกแรกเกิดได้ 

1. สามารถให้ต าแนะน าเกีย่วกับโรค, แนวทางการรักษา และการพยากรณ์โรคแกบ่ิดา-มารดาได้ 
2. สามารถให้ค าแนะน าทั่วไปแก่บิดา-มารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดปกติได้ 
3. สามารถบอกอาการผิดปกติในทารกที่จ าเป็นต้องพามาเข้ารับการตรวจประเมินโดยแพทย์ 
4. สามารถนัดหมายผู้ป่วยเพื่อมาเข้ารับบรกิารที่คลินิกสุขภาพเด็กดีได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 

 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 

 

 Professionalism 
 Patient care 
 Communication & 

interpersonal skills 
 Health system & 

health promotion 
 

 Direct observation by 
attending and feedback on 
rounds 

 Self-assessment  
 Communication checklist 

 

 
เป้าหมายท่ี 4: สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Competency Domain การประเมินผล 
มีทักษะในการปฏบิัตงิานดังต่อไปน้ี 

1. มีความรับผิดชอบต่อผู้ปว่ยและงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. เข้าใจบทบาท, หน้าที่และทราบขีดความสามารถของตนเอง 
3. สามารถให้การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดแบบองค์รวม โดยยึดผู้ปว่ยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
4. สามารถปฏบิัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเขา้กับผู้รว่มงานได้เป็นอย่างดี 
5. สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกบับคุลากรในสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 Clinical encounter 
 Pre-round  
 Round with attending staff 
 Staff role model 

 

 Professionalism 
 Communication & 

interpersonal shift 
 Health system & 

health promotion 
 Child advocacy 
 Leadership 

 Direct observation by 
attending and feedback on 
rounds 

 Feedback by team and 
attending staff after 
rotation 

 Self-assessment  
 360-degree evaluation 
 EPA 
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กิจกรรมทางวิชาการ 
 

 สาขาวิชาจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
ประกอบด้วยการสอนโดยคณาจารย์หน่วยทารกแรกเกิด (core lecture) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ก าหนดให้แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดเข้าร่วมในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 7 - 8 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใน
ชั้นเรียนที่จัดขึ้นโดยสาขาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารฯ กิจกรรมที่จัดร่วมกับภาควิชาและสถาบั นอ่ืน ๆ ซึ่งมอบหมายให้
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีบทบาทในการเตรียมการ น าเสนอและร่วมอภิปรายในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 9 นอกจากนี้ยังม ี
 
ตารางท่ี 7 การสอนโดยคณาจารย์หน่วยทารกแรกเกิด (core lecture) 

หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
1. Common neonatal problems เช่น 

 Respiratory distress 
 Neonatal sepsis 
 Neonatal jaundice 
 Neonatal anemia and polycythemia 

ฯลฯ 

4 

2. Emergency conditions & critical care for neonates เช่น  
 Birth asphyxia & therapeutic hypothermia 
 Mechanical ventilator 
 Non-invasive ventilation and O2 therapy 
 Evaluation and management of shock 

ฯลฯ 

4 

3. Basic sciences 2 
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ตารางท่ี 8 ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
1. Neonatal resuscitation program 2015 
การจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ คณาจารย์หน่วยทารกแรกเกดิ ภาควิชากุมารฯ 
ผู้เข้าร่วม แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1  
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ทราบหลักการ วิธีการและขั้นตอนในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดอย่างละเอยีด 

2. เพื่อฝึกทักษะการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดในแตล่ะขั้นตอน  
3. เพื่อฝึกทักษะการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดในสถานการณ์จ าลองรูปแบบต่าง ๆ 

รูปแบบการน าเสนอ 1. การบรรยายหลักการ วิธีการและขั้นตอนในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. การฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดในแต่ละขั้นตอนและในสถานการณ์จ าลองรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้

การชี้แนะและแนะน าของวิทยากรผู้มีประสบการณ ์
2. Breastfeeding for sick baby workshop 
การจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ คณาจารย์หน่วยทารกแรกเกดิ ภาควิชากุมารฯ 
ผู้เข้าร่วม แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ทราบหลักการ วิธีการและขั้นตอนในการให้นมแมส่ าหรับทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะเจบ็ป่วย 

2. เพื่อฝึกทักษะในการช่วยเหลือมารดาเพื่อให้นมบุตรที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วย 
3. Neonates peripheral inserted central catheterization workshop    
การจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ คณาจารย์หน่วยทารกแรกเกดิ ภาควิชากุมารฯ 
ผู้เข้าร่วม แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้มีความรู้ทราบหลักการ วิธกีาร ขั้นตอน และฝึกทักษะในการใส่สายสวนหลอดเลือดด าใหญ่ผ่านทาง

หลอดเลือดด าส่วนปลาย   
2. เพื่อให้สามารถดูแล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใสส่ายสวนและให้การรักษาแก้ไขภาวะแทรกซ้อนได้อย่าง

เหมาะสม 
4. S.T.A.B.L.E. program 
การจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ คณาจารย์หน่วยทารกแรกเกดิ ภาควิชากุมารฯ 
ผู้เข้าร่วม แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้มีความรู้ทราบหลักการ วิธกีาร ขั้นตอนในการเตรียมผู้ป่วยทารกเพื่อการส่งต่อ 

3. เพื่อให้สามารถดูแลรักษาเบื้องต้นและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการส่งตอ่ผู้ป่วยทารกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
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ตารางท่ี 9 ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมวิชาการในห้องเรียน 
1. Neonatal admission report 
การจัดกิจกรรม ทุกวันจันทร์และศุกร์ เวลา 9.30 – 10.30 น. 
ผู้รับผิดชอบ แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 3 ประจ าหอผู้ป่วย NICU1 

แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 2 ประจ าหอผู้ป่วย NICU2 
แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 1 ประจ าหอผู้ป่วย NS2 
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 5 และ 6 

ผู้เข้าร่วม คณาจารย์หน่วยทารกแรกเกดิ  
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
แพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วย NICU1 NICU2 NCCU NS2  

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อรายงานผู้ป่วยทารกที่รับใหม่ในหอผู้ป่วยต่าง ๆ โดยน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การตรวจร่างกาย การ
วินิจฉัย การด าเนินโรค การรักษาโรคในผู้ป่วยและความรู้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

2. เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันถึงเหตุผลในการวินิจฉัยโรค และการตัดสินใจเพื่อให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยท่ีเหมาะสมทั้งในระยะเฉียบพลัน ระยะเรื้อรัง และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

3. เพื่อฝึกทักษะด้านการน าเสนอและอภิปรายในที่ประชุมของแพทย์ทุกช้ันปี  
รูปแบบการน าเสนอ 1. แพทย์ประจ าบ้านน าเสนอข้อมลูของผู้ป่วยแยกตามหอผู้ป่วยที่เข้ารบัการรักษา ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ช่ือ-สกุล อายุ การวินิจฉัย และการรักษาท่ีให้แก่ผู้ป่วยโดยสังเขป ในกรณีที่มผีู้ป่วยท่ีน่าสนใจเหมาะแกก่าร
เรียนรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการวินิจฉัย ผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร หรือวิธีการรักษา ควรน าเสนอประเด็น
ดังกล่าว รวมถึงภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวและความรู้ทางการแพทย์ที่ส าคัญให้แก่ท่ีประชุมและเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมไดซ้ักถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้  

2. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมสี่วนร่วมในการซักถามและอภิปรายปญัหาของผู้ป่วย รวมถึงสอนและให้ความรู้แก่ 
นศ.พ.และแพทย์ประจ าบ้าน 

2. Topic review (case-based approach) 
การจัดกิจกรรม วันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30 - 14.30 น. 
ผู้รับผิดชอบ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ผู้เข้าร่วม คณาจารย์หน่วยทารกแรกเกดิ  

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
แพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วย NICU1 NICU2 NCCU NS2 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเรียนรูเ้กี่ยวกับปัญหา/ โรคทีพ่บบ่อยหรือน่าสนใจในทารก  
2. เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรยีนรูผ้า่นผู้ป่วยจริง (case-based learning) ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

วินิจฉัยโรค (approach case) การส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการและการดูแลรักษาอยา่งเหมาะสม 
รวมถึงการด าเนินโรคและความรู้ทางการแพทย์ท่ีส าคัญเกี่ยวกับโรคนั้น ๆ 

3. เพื่อเสรมิทักษะในศึกษาเรยีนรู้โดยการค้นคว้าจากหนังสือหรือต าราทางวิชาการ และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
เกี่ยวกับปัญหาหรือโรคที่น่าสนใจ และใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence based medicine) และน าองค์
ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้   

4. ได้ฝึกทักษะความเป็นครูใน classroom teaching 
5. เพื่อฝึกทักษะด้านการน าเสนอและควบคุมการอภิปรายในท่ีประชุม 

รูปแบบการน าเสนอ คัดเลือกผู้ป่วยที่น่าสนใจ (interesting case) และเตรียมข้อมูล รายละเอียดตา่ง ๆ ของผู้ป่วย ได้แก่ ประวัติ 
ผลการตรวจร่างกาย การวินจิฉัยแยกโรค การส่งตรวจเพิ่มเติมทางหอ้งปฏิบัติการ การดูแลรักษา และการด าเนิน
โรคตามล าดับโดยเปดิโอกาสใหผู้้เข้าร่วมประชุมทุกระดับไดม้ีส่วนรว่มในการอภิปรายเกี่ยวกับผู้ป่วย รวมถึงเตรยีม
ความรู้ทางการแพทย์ที่ส าคัญทีไ่ดม้าจากการทบทวนหนังสือ ต าราและบทความทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
มาน าเสนอและภายหลังเสร็จสิ้นการน าเสนอ จะต้องเปิดโอกาสใหผู้้เรียนสามารถซักถามเพิ่มเติมได้ 
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3. Journal club 
การจัดกิจกรรม วันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.30 – 14.30 น. 
ผู้รับผิดชอบ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ผู้เข้าร่วม คณาจารย์หน่วยทารกแรกเกดิ  

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
แพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วย NICU1 NICU2 NCCU NS2 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้สามารถเข้าถึง ค้นคว้าข้อมลูงานวิจัยจากวารสารทางการแพทย์เพื่อน าไปใช้ในการดูแลรักษาผูป้่วยได้
อย่างเหมาะสม 

2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากวารสารทางการแพทย์ทั้งด้านเนื้อหา
วิชาการ รูปแบบการด าเนินการวิจยั การเสนอข้อมลู 

3. เพื่อฝึกทักษะในการน าเสนอข้อมลูในที่ประชุม 
รูปแบบการน าเสนอ น าเสนอบทความทางการแพทย์จากวารสารที่น่าเช่ือถือ ที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ในช่วง 3 เดือนมาน าเสนอ

โดยสังเขป (article scanning) จ านวน 5-10 เรื่องและเลือกบทความที่น่าสนใจจ านวน 1-2 เรื่องมาน าเสนออย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการท าการวิจัย ผลการวิจัยและวิเคราะห์ถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูลและข้อสรุป แล้ว
วิจารณ์และให้ความเห็นเพิ่มเติม สอดแทรกความรู้ด้านระบาดวิทยาทางคลินิก  

4. Morbidity and mortality conference 
การจัดกิจกรรม วันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.30 – 14.30 น. 
ผู้รับผิดชอบ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 3 ประจ าหอผู้ป่วย NICU1 
ผู้เข้าร่วม คณาจารย์หน่วยทารกแรกเกดิ  

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
แพทย์ประจ าบ้านประจ าหอผู้ป่วย NICU1 NICU2 NCCU NS2  

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเรียนรู้จากผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้เสียชีวิต ความเหมาะสมในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย รวมถึงข้อผิดพลาด ปัญหาในการบริหารจัดการระบบ ข้อพิจารณาทางจริยธรรม และค่าใช้จ่ายที่ใช้ เพื่อ
น าไปใช้ปรับปรุงในดูแลรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป 

2. เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ของอาการที่ตรวจพบทางคลินิกกับพยาธิสภาพที่ตรวจพบจากการชันสูตร 
รูปแบบการน าเสนอ 1. เตรียมการน าเสนอร่วมกับแพทย์ประจ าบา้นปีท่ี 3  

2. น าเสนอ morbidity / mortality case ของเดือนนั้น ๆ และ ผล autopsy ของเดือนก่อน ในกรณทีี่ไม่มผีู้ป่วย
เสียชีวิต ให้พิจารณาเลือกผู้ป่วยที่มีปัญหาในการวินจิฉัยหรือการดูแลรักษามาน าเสนอ 

5. Neonatology & MFM conference 
การจัดกิจกรรม ทุกวันพุธท่ี 1 ของเดือน ทุกเดือน เวลา 13.00-14.30 น.  
ผู้รับผิดชอบ  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทารกแรกเกิดและเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
ผู้เข้าร่วม  แพทย์ช้ันปีท่ี 1-3 ที่ฝึกปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วย NICU1 NICU2 NCCU Nursery 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและคณาจารย์อนุสาขาทารกแรกเกิด 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและคณาจารย์อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อรายงานสถิติการคลอดในโรงพยาบาลและโรคที่เกิดขึ้นในทารกแรกเกิดรวมกับแผนกสูติกรรม  
2. เพื่อวางแผนการดูแลทารกความเสี่ยงสูง ก่อนและหลังเกิดร่วมกันระหว่างทีมอาจารย์สูติแพทย์และทีมอาจารย์

กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิด รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อเรียนรู้โรคหรือภาวะที่เกิดขึ้นในในสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง อันมีผลสืบเนื่องไปยังทารกในครรภ์ รวมถึง

วิธีการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว  
4. เพื่อช้ีแจงและอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานร่วมกันระหว่างสูติแพทย์และกุมารแพทย์ เพื่อหาวิธีการ

แก้ไขและป้องกัน ซึ่งก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีขึ้นเพื่อให้งานการดูแลมารดาและทารกแรกเกิดมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพดีขึ้น 
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รูปแบบการน าเสนอ 1. สูติแพทย์ที่ได้รับมอบหมายเตรียมข้อมูล ประวัติของสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงและผลอัลตราซาวน์มาน าเสนอ
ในที่ประชุม และอภิปรายหาแนวทางการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภ์ร่วมกัน โดยมีอาจารย์ทั้ง 2 
ภาควิชา ควบคุม อภิปราย เสนอแนะ และสรุปแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ประจ าบ้านสาขาต่อ
ยอดทารกแรกเกิดมีหน้าบันทึกข้อมูลผู้ป่วยและแผนการรักษาในสมุด 

2. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทารกแรกเกิดน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยทารกที่เคยน าเข้าที่ประชุมครั้งก่อน น าเสนอ
อาการ ผลการตรวจเพิ่มเติมและการด าเนินโรคของผู้ป่วยให้ที่ประชุมรับทราบ 

6. Neonatal X-ray Conference 
การจัดกิจกรรม ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 09.30-10.15 น. 
ผู้รับผิดชอบ แพทย์ช้ันปีท่ี 1-3 ที่ฝึกปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วย NICU1 NICU2 NCCU Nursery 
ผู้เข้าร่วม แพทย์ช้ันปีท่ี 1-3 ที่ฝึกปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วย NICU1 NICU2 NCCU Nursery    

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและคณาจารย์สาขาทารกแรกเกิด 
แพทย์ประจ าบ้านรังสีวินิจฉัย และกุมารรังสีแพทย์                                     
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 และ 6 ท่ีฝึกปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเรียนรู้การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสี  อุลตราซาวน์ CT/MRI ของผู้ป่วยทารกที่รับใหม่และผู้ป่วยเก่าที่มี
ปัญหาหรือน่าสนใจในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 

รูปแบบการน าเสนอ แพทย์เจ้าของไข้เป็นผู้เตรียมประวัติและเลขที่โรงพยาบาลเพื่อน าเสนออาจารย์กุมารรังสีแพทย์และร่วมกัน
อภิปรายผล และแนวทางการส่งตรวจเพิ่มเติมทางรังสีวินิจฉัยที่เหมาะสม 

7. Interhospital neonatal conference 
การจัดกิจกรรม ทุก 3 เดือน 
ผู้รับผิดชอบ อฝส.ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ 
ผู้เข้าร่วม คณาจารย์หน่วยทารกแรกเกดิ  

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเรียนรูเ้กี่ยวกับปัญหา/ โรคทีพ่บบ่อยหรือน่าสนใจในทารกผ่านผู้ป่วยจริง (case-based learning) ร่ว

เกี่ยวกับแนวทางในการวินิจฉัยโรค การส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏบิัติการและการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม 
รวมถึงการด าเนินโรคและความรู้ทางการแพทย์ที่ส าคัญเกี่ยวกับโรคนั้น ๆ ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ  

รูปแบบการน าเสนอ ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับตัวอย่างผู้ป่วยท่ีน่าสนใจผ่านระบบ teleconference 
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การท างานวิจัย 
  เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถตั้งค าถามวิจัย ออกแบบงานวิจัย ด าเนินการวิจัย สรุปผลและน าเสนอ
งานวิจัยในสาขาวิชาทารกแรกเกิดและปริก าเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องท างานวิจัย
ทางการแพทย์อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของการท าวิจัย โดยเป็นงานวิจัยด้านคลินิกหรืองานวิจัยพ้ืนฐาน
ที่สาขาวิชาหรือภาควิชารับรองและน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก่อนสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิจัยแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด โดยอาจารย์ 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิจัย
แก่แพทย์ประจ าบ้านไม่เกิน 2 คนต่อชั้นปี 

2. เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ได้ศึกษาและทบทวนความรู้ด้านวิจัย โดยการเข้าฟังการบรรยายความรู้
พ้ืนฐานของการท าวิจัย (Research lecture series) ที่จัดโดยภาควิชากุมารฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วงเดือน
สิงหาคมถึงกันยายนของทุกปี  

3. จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดน าเสนอโครงร่างงานวิจัย (Proposal presentation) ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอดปีที่ 1 และการน าเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดปีที่ 2 ประมาณ
เดือนธันวาคมของทุกปี 

4. เข้าร่วมฟังและน าเสนอผลงานวิจัยในวันวิจัย (Research Day) และตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ   ที่จัดร่วมกับสถาบันการฝึกอบรมอ่ืน ๆ ตามวันเวลาที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฯ 

5. มีระบบการสนับสนุนและช่วยเหลือในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัย การขอทุนวิจัย ร่วมกับภาควิชากุมารฯ  

ระเบียบของการท าวิจัย 
1. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องท างานวิจัยอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง แต่ไม่อนุญาตให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดตั้งแต่ 

2 คนขึ้นไปในสถาบันเดียวกันท างานวิจัยเรื่องเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ในกรณีงานวิจัยนั้นเป็นโครงการระยะยาว แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดในรุ่นถัดไปที่ไม่ได้อยู่ซ้อนช่วงเวลาสามารถด าเนินการเรื่องนั้นต่อได้ นอกจากนั้นในกรณีที่อาจารย์ผู้
ควบคุมมากกว่า 1 สถาบันเห็นชอบให้ท างานวิจัยเรื่องเดียวกัน คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ อนุญาตให้แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดต่างสถาบันท าการศึกษาในเรื่องเดียวกันได้ แต่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่ละคนต้องน าเสนอโครงร่าง
งานวิจัย (research proposal) ต่อที่ประชุมอาจารย์ในสถาบันที่ตนเองฝึกอบรมเช่นเดียวกับผู้อื่น และแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดแต่ละคนสามารถน าเสนอและแปลผลข้อมูลได้เฉพาะในสถาบันที่ตนเองท าการศึกษาเท่านั้น 

2. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผู้ท างานวิจัย ต้องลงทะเบียนท างานวิจัยหรือขออนุญาตท างานวิจัยต่อหัวหน้าสถาบันที่
ตนรับการฝึกอบรม หลังจากนั้นเมื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเลือกเรื่องที่จะท างานวิจัยและได้แนวทางการศึกษาค้นคว้า ที่
แน่นอนแล้ว ให้ปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านหัวข้อเรื่อง แนวทางการศึกษาวิจัย และเลือกอาจารย์ผู้
ควบคุมงานวิจัย รวมทั้งน าเสนอแผนการวิจัยต่อที่ประชุมอาจารย์ตามที่สถาบันฝึกอบรมก าหนด เพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะด าเนินการวิจัยต่อไปได ้

3. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผู้ท างานวิจัยเคยผ่านการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบาดวิทยาและจริยธรรมการท า
วิจัยในคน 

4. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องด าเนินการจัดท าโครงร่างงานวิจัยภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย 
และขออนุมัติท าการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethics committee หรือ institutional review 
board) ของสถาบันนั้น โดยต้องด าเนินการวิจัยภายใต้ข้อก าหนดด้านจริยธรรมการวิจัย (good clinical research practice, 
GCP) อย่างเคร่งครัด 
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5.  เมื่อโครงร่างงานวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเริ่ม
ด าเนินงานวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย 

6. อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยเป็นอาจารย์ประจ า (เต็มเวลา) ของอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด 
หรือสถาบันที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรับการฝึกอบรมและได้รับ วว.กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริก าเนิด หรือ อว. 
กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริก าเนิดมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และควบคุมงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจ านวนไม่
เกิน 2 คน ต่อชั้นปี 

7. ในกรณีที่อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยไม่ได้สังกัดสถาบันที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรับการฝึกอบรม หัวหน้าสถาบัน
จะต้องมีจดหมายขออนุมัติผู้บังคับบัญชาของอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยท่านนั้น พร้อมทั้งออกจดหมายเชิญไปยังผู้ควบคุม
งานวิจัยท่านนั้นด้วย 

8. เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นไปอย่างราบรื่น สาขาฯ จึงได้ก าหนดกรอบเวลาใน
การด าเนินการวิจัยโดยสังเขปไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 10 ตารางการด าเนินงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

เดือนที่ฝึกอบรม กิจกรรม 
3 จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
6 จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
7 พิจารณาโครงร่างงานวิจัย 
8 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ) 
9 เริ่มเก็บข้อมูล 
15 น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย 
19 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
20 จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
21 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ท าการ

ประเมินผล  ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย 
9. สถาบันควรมีระบบติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้มั่ นใจได้ว่าแพทย์

ประจ าบ้านต่อยอด มีความกระตือรือร้นในการด าเนินงานวิจัย และได้รับการแนะน าจากผู้ควบคุมงานวิจัยอย่างใกล้ชิด อีกท้ัง
มีระบบการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัยเพ่ือเกื้อหนุนให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถด าเนิน
งานวิจัยตามกรอบเวลาจนแล้วเสร็จทันตามก าหนด 

10. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบ
ฯ รับรอง คือ ผู้ควบคุมงานวิจัย 1 ท่าน และผู้ประเมินงานวิจัยอีก 2 ท่าน ซึ่งอยู่นอกสถาบันที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดนั้น
ฝึกอบรมอยู่ 

11. ผู้ประเมินงานวิจัย ต้องได้ วว.กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริก าเนิด หรือ อว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ 
ทารกแรกเกิดปริก าเนิดมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันสถานพยาบาลที่มีการเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด รับประเมินงานวิจั ยทั้งหมดไม่เกิน 5 ฉบับในแต่ละปี (นับรวม
งานวิจัยที่ผู้ประเมินควบคุมด้วย)  

12. ในกรณีที่คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานวิจัย ไม่เป็นไปตาม ข้อ 6 หรือผู้ประเมินงานวิจัย ไม่เป็นไปตามข้อ 9 และ 
10 ให้ผู้แทนสถาบันหรือหัวหน้าโครงการฝึกอบรมฯของสถาบันท าเรื่องเสนอผ่านคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ 
เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 
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13. ผู้ควบคุมงานวิจัย หรือหัวหน้าสถาบัน มีหน้าที่ทาบทามผู้ประเมินงานวิจัยนอกสถาบันให้เสร็จสิ้น อย่างน้อย 1 
เดือน ก่อนก าหนดส่งรายงานวิจัยฉบับร่างให้แก่ผู้ประเมินงานวิจัย 

14. ประเภทของงานวิจัย แบ่งออกเป็น 

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

14.2 การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
14.3 การวิจัยด้านการบริการทางการแพทย์ เช่น เรื่องท่ีเกี่ยวกับ hospital accreditation  เป็นต้น 
14.4 การวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษา 

15. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องแจ้งแก่เลขา อฝส. ภายในวันที่ 28/29 กุมภาพันธ์ของปีที่จะยื่นสมัครสอบวุฒิบัตร 
ในข้อมูลต่อไปนี้ 

15.1 ชื่อ นามสกุล ของแพทย์ประจ าบ้านผู้ท างานวิจัย 
15.2 ชื่อเรื่องงานวิจัย ภาษาไทย 
15.3 ชื่อเรื่องงานวิจัย ภาษาอังกฤษ 
15.4 ชื่อผู้ควบคุมงานวิจัย 
15.5 ชื่อผู้ประเมินงานวิจัย 2 ท่าน 

16. รายงานผลงานวิจัยเพ่ือประกอบการสอบวุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก า เนิด สามารถ
จัดท าเป็น 2 รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

16.1 วิทยานิพนธ์ ฉบับภาษาไทย 
16.2 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมส่งตีพิมพ์ในวารสาร

ทางการแพทย์  
17. การส่งรายงานการวิจัย เป็นไปตามรูปแบบของรายงานดังต่อไปนี้ 

17.1 วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย 
17.1.1 แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องส่งรายงานวิจัยพิมพ์ตามรูปแบบที่ก าหนด จ านวน 3 ชุดพร้อม

แบบฟอร์มใบประเมินผลงานวิจัย (ฉบับวิทยานิพนธ์) และใบค าแสดงจรรยาบรรณในงานวิจัย 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านที่เป็นคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ภายใน 31 มีนาคม ของปีที่
สอบ 

17.1.2 การเรียงล าดับชื่อผู้ประเมินงานวิจัย ให้เรียงดังนี้ ล าดับที่ 1 เป็นประธานผู้ประเมินงานวิจัย 
หมายถึงผู้ประเมินนอกสถาบันที่อาวุโสกว่าผู้ประเมินนอกสถาบันท่านที่ 2  ล าดับที่ 2 เป็นผู้
ควบคุมงานวิจัย และล าดับที่ 3 เป็นผู้ประเมินนอกสถาบันท่านที่ 2 

17.1.3 ในกรณีที่ผู้ประเมินให้มีการแก้ไข และจะพิจารณาใหม่หลังจากการแก้ไข ให้แพทย์ประจ าบ้าน
ด าเนินการแก้ไข พร้อมกับส าเนาใบประเมินให้เลขานุการ อฝส. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
ทารกแรกเกิดและปริก าเนิดทราบโดยเร็ว และรีบด าเนินการติดต่อกับผู้ประเมิน เพ่ือขอรับใบ
ประเมินครั้งใหม่ ภายใน 30 เมษายน ของปีท่ีสอบ  

17.1.4 ในกรณีที่ผู้ประเมินให้ผ่านโดยแก้ไขตามค าแนะน า และไม่ขอพิจารณาซ้ าหลังจากแก้ไข ให้
เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานวิจัยในการควบคุมดูแลให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแก้ไขรายงาน
ให้เรียบร้อย 
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17.1.5 แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดส่งใบประเมินงานวิจัยที่แสดงว่า งานวิจัยได้ผ่านการประเมินจาก
คณะอนุกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 3 ท่าน พร้อมบทคัดย่องานวิจัยตามแบบฟอร์มที่ใช้
ส าหรับการเตรียมจัดล าดับการน าเสนอผลงานวิจัยให้แก่เลขาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของ
ปีท่ีสอบ  

17.1.6 แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 3 ชุด หรืออุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ (แฮนดีไดรฟ์, ธัมบ์ไดรฟ์ หรือ แฟลชไดรฟ์) ที่มีรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ใบประเมินผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน บันทึกในรูปแบบ pdf ให้แก่เลขา
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด
ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน ของปีที่สอบ โดยในชุดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ส่งต้องระบุ ชื่อ
เรื่อง ชื่อแพทย์ผู้ท า ติดที่สันปก ซึ่งอาจจะเขียนหรือพิมพ์สติกเกอร์ติดก็ได้  

17.2 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ  
17.2.1 ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก และอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยเป็น

correspondence 
17.2.2 แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดส่งต้นฉบับบทความจ านวน 3 ฉบับ พร้อมแบบฟอร์มใบประเมินผล

งานวิจัย (ฉบับรอพิจารณาการตีพิมพ์) และใบค าแสดงจรรยาบรรณในงานวิจัย ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านที่เป็นคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัยภายใน 31 มีนาคม ของปีที่สอบ 

17.2.3 ขั้นตอนต่อไปให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทยตั้งแต่ข้อ 17.1.2 
เป็นต้นไป  

18. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะต้องน าเสนอผลงานวิจัย และตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและ
สอบฯ ตามวันเวลาที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฯ 

19. การตัดสินให้งานวิจัยผ่าน จะต้องผ่านการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัยทั้ง 3 ท่าน และผ่าน
การประเมินโดยคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ จากการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 

20. ผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด  

20.1 แสดงหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือแสดงว่าได้มีการพัฒนาตนเอง จ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
100 หน่วยกิตใน 5 ปีย้อนหลังจากปีที่สมัครสอบพร้อมพร้อมใบค าขอสมัครสอบฯ และหลักฐาน
ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ ที่ส านักงานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 
30 เมษายน ของปีที่สอบ 

20.2 ในกรณีที่วุฒิบัตรฯหมดอายุ ต้องแสดงหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือแสดงว่าได้มีการพัฒนาตนเอง
ในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด จ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิ
ตต่อปี นับตั้งแต่วันหมดอายุ 

20.3 ส่งผลงานวิจัยทางทารกแรกเกิดปริก าเนิดที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง 
ภายใน 5 ปีก่อนหน้านี้เสนอให้คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯพิจารณา ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น  

21. งานวิจัยนี้เป็นสิทธิ์ของสถาบันที่ฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถน าผลงานจากงานวิจัยนี้ไปเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาในระดับสูงต่อไป ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมงานวิจัยและหัวหน้าสถาบันแล้ว
เท่านั้น 
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การวัดและประเมินผล 
 

สาขาวิชาทารกแรกเกิดได้จัดการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพ่ือประเมิน
สมรรถนะหลักท้ัง 7 ด้าน และสอดคล้องกับที่ก าหนดโดย อฝส. อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด การประเมินครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ประกอบไปด้วยการประเมินแบบ formative และ summative evaluation (ตารางที่ 
11) มีการแจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ พร้อมตรวจสอบและมีกระบวนการให้ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถอุทธรณ์ได้  
 

ตารางท่ี 11 ตารางวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใช้วิธีการประเมิน 

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
360 

degree 
Chart 
audit 

Portfolio Research MCQ Short 
case 
exam 

Long case 
exam 

1. พฤตินิสัย เจตคต ิคุณธรรมและจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ  

+++ ++ +++ ++ 0 ++ + 

2. การติดต่อสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ  

+++ + +++ + 0 ++ + 

3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกท่ี
เกี่ยวกับทารกแรกเกิดและปริก าเนิด  

++ ++ + + +++ + + 

4. การบริบาลผู้ป่วย และการท าหตัถการ  +++ +++ +++ 0 ++ +++ +++ 

5. ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ  ++ + ++ 0 ++ ++ ++ 

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

+++ + ++ +++ 0 ++ ++ 

7. ภาวะผู้น า  +++ ++ 0 ++ 0 + + 

  
การวัดและประเมินผลภายในสาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารฯ 

สาขาวิชาทารกแรกเกิด จัดให้มีการประเมินผล เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสมรรถนะหลักของแพทย์
ประจ าบ้าน ดังต่อไปนี้ 
1. Formative evaluation ประกอบด้วย 
 1.1 การประเมิน 360 องศา เป็นการประเมินการปฏิบัติงานรอบด้าน เช่นจากอาจารย์ พยาบาล แพทย์ประจ าบ้าน
และผู้ปกครองของผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลและรายงานแก่ผู้เข้าฝึกอบรมและอาจารย์ที่ปรึกษาทุก 3 เดือน
เพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมได้พัฒนาตนเอง 

1.2 การประเมินทักษะติดต่อสื่อสาร (communication skills)  เป็นการประเมินทักษะการติดต่อสื่อสาร และ
การสร้างสัมพันธภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อสารกับผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง การสื่อสารกับ
ผู้ร่วมงานหรือทีมผู้รักษา การสื่อสารในสถานการณ์ที่ยากและมีความเสี่ยง และการสื่อสารกับชุมชน ทั้งนี้ได้มีการจัดแบ่ง
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หัวข้อการประเมินตามระดับความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละชั้นปี (เอกสารใบประเมิน communication 
skills) ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านมีการประเมินทักษะการติดต่อสื่อสารปีละ 2 ครั้งโดยอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วย 

1.3 การประเมินบันทึกเวชระเบียน (chart audit) เป็นข้อมูลที่ส าคัญที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยในเรื่องประวัติ 
การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การด าเนินโรค การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาพร้อม
เหตุผล การบันทึกเวชระเบียนที่สมบูรณ์ช่วยให้แพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาวิจัย การสื่อสารระหว่างแพทย์ และเป็นหลักฐานพยานอ้างอิงทางกฎหมาย แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องสามารถ
สรุปข้อมูลทางการแพทย์ในเวชระเบียน รวมถึงการสรุปประวัติในใบส่งตัวได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถก ากับดูแลและให้
ค าแนะน าการสรุปเวชระเบียนของแพทย์ประจ าบ้านสาขากุมารฯให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง กระชับและเป็นประโยชน์ต่อการดูแล
รักษาผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดส่งรายงานผู้ป่วยให้อาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยตรวจรายงาน  8 ฉบับ
ต่อ 2 ปี  

1.4 การประเมินกิจกรรมวิชาการในห้องเรียนหลังการท ากิจกรรมวิชาการ แพทย์ประจ าบ้านจะได้รับการประเมิน
จากคณาจารย์ และป้อนข้อมูลย้อนกลับ แพทย์ประจ าบ้านต้องเก็บใบประเมินไว้ในแฟ้มสะสมผลงานและแสดงต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือรับทราบ   

1.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แพทย์ประจ าบ้านบันทึกประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (จ านวน  2  
ราย/ 2ปี) การท าหัตถการ ผลการประเมินกิจกรรมวิชาการในห้องเรียน รวมทั้งผลการประเมินการติดต่อสื่อสาร การประเมิน
บันทึกเวชระเบียน และประเมินกิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรจะต้องสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่
มีการก ากับดูแล ในแฟ้มสะสมผลงาน ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ และป้อนข้อมูลย้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
2. Summative evaluation เป็นการสอบวัดความรู้ ซึ่งจัดสอบภายในสถาบัน ประกอบด้วย  

2.1 Multiple choices questions (MCQ) ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 และ 2 
2.2 สอบปากเปล่า (short and long case examination) ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 
2.3 ประเมินกิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรจะต้องสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการ

ก ากับดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA) มุ่งหวังให้ผู้ได้รับการประเมินสามารถค้นคว้าและน าเสนอ
กิจกรรมทางวิชาการได้เองอย่างมีคุณภาพ เป็นการวัดและการประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามวิชาชีพตามผล
การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ในระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะต้องได้รับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตาม EPA และตาม milestones ที่ก าหนด (ภาคผนวกที่ 4) จึงจะได้รับอนุญาตให้เลื่อน
ระดับชั้นของการฝึกอบรม การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบของ EPA เป็นเครื่องมือในการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เข้าฝึกอบรม และให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักถึงความรับผิดชอบและจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
แสดงให้เห็นว่าตนบรรลุผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในเรื่องความรู้ความสามารถทางวิชาชีพในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดเมื่อ
จบการฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรม   

เกณฑ์การเลื่อนระดับของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
  ตามข้อก าหนดของแพทยสภา สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารฯ เป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ ให้
ประกาศนียบัตรในการเลื่อนระดับชั้นเป็นแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 และผู้ที่ได้รับการประเมินผลตลอดการฝึกอบรม
เป็นที่พอใจ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบและรับการประเมินขั้นสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯ ได้ โดย ได้ก าหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี ไว้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 12 เกณฑ์การประเมินผลภายในสถาบันแยกตามช้ันปี 
ชั้นป ี การ

ประเมิน 
360 
องศา 

แฟ้มสะสม
ผลงาน 

EPA การสอบวัดความรู้ งานวิจัย จ านวนวันฝึกอบรม 

1 ≥ 6 ตามเกณฑ ์ ไม่น้อยกว่า  
L2, L3 

-MCQ ≥ร้อยละ 40 
-Short questions 
ผ่าน ≥ ๒/๔ ข้อ 

น าเสนอโครงร่างงานวิจัย 
และผา่นการพิจารณา
จริยธรรมวิจัย 
 

≥ ร้อยละ 80 

2 ≥ 7 ตามเกณฑ ์ ไม่น้อยกว่า  
L4, L5 

-MCQ ≥ร้อยละ 50 
-Short questions 
ผ่าน ≥ 3/4 ข้อ 

น าเสนอความก้าว หน้าของการ
ท าวิจัยและผ่านการประเมิน
งานวิจัยโดยราชวิทยาลยั 
 

≥ ร้อยละ 80 

 
เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องมีจ านวนวันฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์รับการประเมินเลื่อนชั้นปีและ
มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตร 

- ถ้าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผ่านการประเมินทุกด้าน จะได้รับการประเมินผลว่า ”เป็นที่น่าพอใจ” และมีสิทธิ์เลื่อนชั้นปี  
- ถ้าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดไม่ผ่านการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน จะได้รับการประเมินผลว่า “คาบเส้น” 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะต้องสอบซ่อมในด้านนั้นจนกว่าสอบซ่อมผ่าน จึงจะมีสิทธิ์ได้เลื่อนชั้นปี  
- ถ้าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสอบซ่อมไม่ผ่านด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน จะได้รับการประเมินผลว่า “ไม่เป็นที่น่าพอใจ” 

และจะไม่มีสิทธิ์เลื่อนชั้นปีในปีนั้น หรือไม่ส่งสอบเพื่อวุฒิบัตร 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม หัวหน้าสาขาวิชาฯ จะรายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่ละ
คนเพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาตร์ทารกแรก
เกิดและปริก าเนิดของแพทยสภา 
ตารางท่ี 133ช เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี 

ประเมิน 360 แฟ้มสะสม
ผลงาน 

EPA การสอบวัด
ความรู้ 

งานวิจัย ผลรวมการประเมิน 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน เป็นที่น่าพอใจ พิจารณาเลื่อนช้ันปี
หรือส่งสอบเพื่อวุฒิบัตร 

ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น คาบเส้น (ไมผ่่านด้านใดด้านหนึ่งหรือ
ทุกด้าน)ให้พิจารณาสอบซ่อม 

ประเมินผลซ้ า 
ไม่ผา่น 

ประเมินผลซ้ า 
ไม่ผา่น 

ประเมินผลซ้ า 
ไม่ผา่น 

ประเมินผลซ้ า 
ไม่ผา่น 

ประเมินผลซ้ า 
ไม่ผา่น 

ไม่เป็นที่น่าพอใจ 
ไม่มสีิทธ์ิเลื่อนช้ันปีหรือไมส่่งสอบเพื่อ
วุฒิบัตร 

*อนุญาตให้สอบซ่อมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
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เกณฑ์ยุติการฝึกอบรม 
1. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดไม่สามารถผ่านเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี จนต้องซ้ าชั้นมากกว่าสองปีติดต่อกัน 
2. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีความประสงค์ขอยุติการฝึกอบรม 

 

เกณฑ์การอุทธรณ์ 
  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินของตนเองได้ตามหลักธรรมาธิบาล ผ่านทาง
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติของภาควิชาฯ 
 
การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ  
 1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวช
ศาสตร์ของแพทยสภา 

1.2 เป็นผู้ที่ได้ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารก
แรกเกิดปริก าเนิด 

1.3 ผ่านการประเมิน EPA โดยสถาบันฝึกอบรมแล้วตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ภาคผนวกท่ี 4)  
1.4 มีผลงานวิจัยด้านกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด 1 เรื่อง ผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์โดย

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามระเบียบการท างานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
1.5 สถาบันฝีกอบรมเห็นสมควรให้เข้ารับการประเมินโดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม 

 2. ระเบียบการวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ แพทยสภาได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการสอบวุฒิบัตรฯ ให้มีการสอบปี
ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปีและให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (อฝส.) สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิด เป็นผู้ก าหนดวิธีการสอบและ 
ด าเนินการจัดสอบเพ่ือวุฒิบัตร (วว.) สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิดเพ่ือครอบคลุมความรู้ทาง ทฤษฎี 
(Factual knowledge) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem-solving and decision making skills) การประเมินเพ่ือ
หนังสือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรฯ จะต้องมีคุณสมบัติและสอบผ่านการวัดและประเมินผลทุกข้อตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  
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ภาคผนวกที ่1 
เนื้อหาวิชา 

กลุ่มที่ 1 

ภาวะวิกฤตหิรือฉุกเฉิน 

กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ดแูลรักษาเองและ/หรอืประสานงานกับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องเพื่อร่วม
ดูแล 

กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมก่อนปรึกษา
หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนอกสาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มที่ 4 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด 

1. Neonatal resuscitation 
2. Perinatal asphyxia / HIE 
3. Neurological emergencies 
- Seizures 
- exposed neural tube defect 
4. Respiratory emergencies 
- airway obstruction 
- diaphragmatic hernia, 
- Apnea 
- Pulmonary air leak 
5. Cardiac emergencies 
- Cardiorespiratory arrest 
- Cyanosis 
- Shock & sudden deterioration 
- Persistent pulmonary 

hypertension of the newborn 
- Systemic และ pulmonary 

hypertension 
- Cardiac arrhythmia  
- Congenital heart block 
- Congestive heart failure 
6. Gastrointestinal emergencies 
- Bilious vomiting 

1. pre & postoperative neonatal surgical 
conditions  

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

gestational age infants 
- Low birth weight และ oversized infants 
5. Birth injuries 
- Subgaleal hematoma 
- Cephalhematoma 
- Brachial plexus injuries 
6. Neurological problems 
- Seizures 
- Brain injury in term infant  

 Hypoxic ischemic encephalopathy  
 Neonatal stroke 

- Brain injury in term infant  
 intracranial hemorrhage  
 intraventricular 

hemorrhage/periventricular 
leukomalacia  

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 
- Truncus arteriosus  
- Other cyanotic heart disease (กลุ่มที่มีกลไกให้เกิดการผสม

ของเลือดด าและเลือดแดง) 
- PDA & other left to right shunt lesions: VSD, ASD etc. 
4. Gastrointestinal 
- Disorders of the stomach and duodenum เช่น 

congenital hypertrophic pyloric stenosis, duodenal 
atresia 

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

5. Genitourinary emergencies 
- Tumor and vascular disorders ของไต เช่น Wilms’ tumor, 
- Obstructive uropathy 
6. โรคและภาวะทางกระดกูและขอ้ 
- Congenital musculoskeletal defects 

1. สรีรวิทยาเภสัชวิทยาและชีวเคมี
ของสตรีขณะตั้งครรภ์ระหว่าง
คลอดและระยะหลั่งน้ านม 

2. ปัจจัยส่งเสริมและปัจจยัเส่ียงของ
สตรีในระยะดังกล่าวโดย
ครอบคลุมถึงสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

3. พัฒนาการทางกายวิภาค(คัพภ
วิทยา) สรีรวิทยาชีวเคมี อิมมโูน
วิทยาและเภสัชวิทยาของทารกใน
ครรภ์และรกรวมถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะในเร่ืองของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

4. การปรับตัวของทารกต่อการคลอด
และการด ารงชีวิตหลังคลอด 

5. พัฒนาการทางกายวิภาคสรีรวิทยา 
ชีวเคมีอิมมูโนวิทยาและเภสัช
วิทยาของทารกแรกเกิดปกติและ
ทารกแรกเกิดที่มีโรค 

6. พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาใน
โรคทารกในครรภ์และแรกเกิด 

7. โภชนาการกับพัฒนาการทั้งทาง
กายและสมองของทารกในครรภ์
และแรกเกิด 
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กลุ่มที่ 1 

ภาวะวิกฤตหิรือฉุกเฉิน 

กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ดแูลรักษาเองและ/หรอืประสานงานกับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องเพื่อร่วม
ดูแล 

กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมก่อนปรึกษา
หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนอกสาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มที่ 4 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด 

- Marked Abdominal distension 
including massive ascites, 
peritonitis 

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

- Neuromuscular disorders 
 Hypertonicity 
 Floppy infant และ hypotonicity 

- Abnormal head size เช่น macrocephaly, 
anencephaly และ microcephaly 

- Congenital brain malformations 
 Holoprosencephaly 
 Agenesis of corpus callosum 
 Septo-optic dysplasia 
 Absent cavum septum 

pellucidum 
 Lissencephaly 
 Dandy-walker malformation 
 Chiari malformation 

7. Respiratory problems 
- Surfactant deficiency: respiratory distress 

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

aspiration syndrome 
- Transient tachypnea of the newborn หรือ 

delayed absorption of lung fluid 
- Pulmonary interstitial emphysema 
- Pulmonary hypoplasia 
- Chronic lung diseases of the 

neonate ได้แก่ BPD, WMS และ CPIP 

- Fractures และ dislocation 
- skeletal dysplasias:  

 Osteogenesis imperfecta 
 Chondrodystrophies 

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

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

7. โรคของนัยน์ตาและการได้ยิน 
- การรบกวนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และ visualization 
- Retinopathy of prematurity 
- (chorioretinitis) 
- เนื้องอกของตาและของเนื้อเยื่อภายในโพรงลูกตา 
- Cataract, lens opacity และ corneal opacity 
- Retinal hemorrhage 
- ความผิดปรกติของ Palpebral fissure, ต าแหน่งและขนาดของ

ลูกตา 
8. โรคที่เกี่ยวข้องกบั Bilirubin metabolism 
- Biliary atresia 
- Choledochal cyst 
9. Infections  
- Breast abscess, suppurative parotitis 
- Bone และ joint infection 
20. Congenital malformations 
- Cleft lips และ palate 
- Congenital muscular torticollis 

8. เวชพันธุศาสตร์และกลไกการเกิด
ความพิการแต่ก าเนิด 

9. จิตวิทยาของสตรีในการตั้งครรภ์
และการมีบุตรที่ปกติและผิดปกติ
ปฏิสัมพันธแ์ม่ -ลูก  

10. หลักกลศาสตร์เบื้องต้นของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เป็น
ประจ าในระยะปริก าเนิดและ
ระยะแรกเกิด 

11. หลักการจัดตั้งองค์กรใน 
Reproductive health care 
และ neonatal intensive care 
unit 

12. หลักการแพทยศาสตร์ศึกษา 
13. หลักการบริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข  
14. การส่งเสริมสุขภาพ 
15. การควบคุมป้องกันการติดเช้ือและ

การระบาดของเชื้อในหอผู้ป่วย
ทารกแรกเกิด 

16. สารเสพติดในหญิงต้ังครรภ์ 
17. จริยธรรมและกฎหมายทางการ

แพทย ์
18. การจัดสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย

ทารก 
19. ระบาดวิทยาและสถิติพยากรณ์ชีพ 

(Biostatistics) ในระยะปริก าเนิด 
20. หลักในการทาวิจยั 
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กลุ่มที่ 1 

ภาวะวิกฤตหิรือฉุกเฉิน 

กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ดแูลรักษาเองและ/หรอืประสานงานกับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องเพื่อร่วม
ดูแล 

กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมก่อนปรึกษา
หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนอกสาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มที่ 4 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด 

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

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

- Neural tube defect and spinal cord dysraphisms, 
- hydrocephalus, hydranencephaly และ anencephaly 
- Abnormal head shape เช่น craniosynostosis 
- Abdominal wall defects ได้แก่ gastroschisis, 

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

atresia 
- Congenital lung cyst และcongenital lobar emphysema 
- Congenital dislocation of hips, club foot, metatarsus 

adductus, polydactyly, syndactyly 
- Diaphragmatic hernia, paralysis และ eventration of 

diaphragm 
- Anorectal anomalies 

 
 

 

21. Maturity and neurological 
examination 

22. Neuroprotection strategies 
for the newborn 

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

preterm infants 
26. Neonatal thermoregulation 
27. Neonatal pain management 
28. Prenatal diagnosis 
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กลุ่มที่ 1 

ภาวะวิกฤตหิรือฉุกเฉิน 

กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ดแูลรักษาเองและ/หรอืประสานงานกับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องเพื่อร่วม
ดูแล 

กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมก่อนปรึกษา
หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนอกสาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มที่ 4 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด 

- 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 ที่พบเป็นปญัหาใน

ประเทศไทย 
 Red cell enzyme defect: G6PD 

deficiency 
 Red cell morphology: 

spherocytosis, 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 
- กลุ่ม Skin discoloration และ reaction to 

toxin, chemical และ physical agents 
- Hemangioma 
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กลุ่มที่ 1 

ภาวะวิกฤตหิรือฉุกเฉิน 

กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ดแูลรักษาเองและ/หรอืประสานงานกับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องเพื่อร่วม
ดูแล 

กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมก่อนปรึกษา
หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนอกสาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มที่ 4 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด 

13. Ophthalmologic and audiologic problems 
- การติดเช้ือของตา (Conjunctivitis) 
- Subconjunctival hemorrhage 
- Craniofacial anomalies 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 
- 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 ชนดิต่างๆ 
- Dysmorphology  
- Achondroplasia 
- Apert syndrome 
- Cri-du-chat syndrome 
- Cornelia De Lange syndrome, Treacher 

Collins syndrome, Turner syndrome 
- Beckwith syndrome 
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กลุ่มที่ 1 

ภาวะวิกฤตหิรือฉุกเฉิน 

กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ดแูลรักษาเองและ/หรอืประสานงานกับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องเพื่อร่วม
ดูแล 

กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมก่อนปรึกษา
หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนอกสาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มที่ 4 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด 

- Fetal alcohol syndrome 
- Fetal hydantoin syndrome 
17. โรคที่เกี่ยวข้องกบั Bilirubin metabolism ที่พบ

บ่อย 
- Physiologic jaundice 
- Breast milk jaundice, breast feeding 

jaundice  
- Hyperbilirubinemia in prematurity 
- Jaundice secondary to concealed 

hemorrhage 
- Jaundice secondary to bacterial and viral 

infection 
- Neonatal hepatitis 
- Cholestasis due to parenteral nutrition 
- Alpha – ๑ - antitrypsin deficiency 
- Crigler - Najjar syndrome 
- Toxic hepatitis 
- Bile plug syndrome 
18. Infections  
- Bacterial infections 

 Sepsis 
 Meningitis 
 Pneumonia, ARI (รวม otitis media, 

pertussis) 
 Gastroenteritis 
 Infant born to mother with PROM 

or Chorioamnionitis 
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กลุ่มที่ 1 

ภาวะวิกฤตหิรือฉุกเฉิน 

กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ดแูลรักษาเองและ/หรอืประสานงานกับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องเพื่อร่วม
ดูแล 

กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมก่อนปรึกษา
หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนอกสาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มที่ 4 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด 

 Conjunctivitis, omphalitis, skin และ 
soft tissue infection 

 Tuberculosis 
 Tetanus neonatorum 
 Healthcare associated infection 
 Listeria monocytogenes  
 Mycoplasma  

- Viral infections 
 Congenital syphilis 
 Rubella 
 Herpes simplex virus  
 Cytomegalovirus 
 Toxoplasmosis  
 Hepatitis B virus  
 Varicella - Zoster virus 
 HIV  
 Zika virus 
 Enterovirus,  
 Coxsackie B 
 Influenza 
 Measles 
 Mumps  

- Fungal infections  
 Candidiasis  
 Pneumocystis carinii 

- Chlamydial infection 
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กลุ่มที่ 1 

ภาวะวิกฤตหิรือฉุกเฉิน 

กลุ่มที่ 2 

ปัญหาและโรคที่ดแูลรักษาเองและ/หรอืประสานงานกับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องเพื่อร่วม
ดูแล 

กลุ่มที่ 3 

ปัญหาและโรคที่สามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมก่อนปรึกษา
หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนอกสาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ 

กลุ่มที่ 4 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด 

- 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 before and after deliveries e.g. infants 
of diabetic mother, thyrotoxic mother 
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ภาคผนวกท ี2 
รายชื่อหัตถการและและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา 

แบ่งระดับของหัตถการต่าง ๆ ที่แพทย์ประจ าบ้านต้องมีประสบการณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ระดับท่ี  1 รู้หลักการโดยการอ่าน หรือชมจาก ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ (Know) 
 ระดับท่ี  2 เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ในหัตถการจริง (Know how) 
 ระดับท่ี  3  ช่วยท าและ หรือ ฝึกท ากับหุ่น (Show how) 
 ระดับท่ี  4 ท าดว้ยตนเอง (Does)  

หัตถการ 
ระดับส าหรับชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
1. Therapeutic and technical procedures   
- Abdominal paracentesis 3-4 4 
- Airway management: laryngoscopy, endotracheal intubation 4  
- Arterial catheterization 3-4 4 

- Neonatal Cardiopulmonary resuscitation 4  
- Central venous catheterization & PICC line insertion: use/care 3-4 4 
- Exchange transfusion ๔  
- Umbilical vessel catheterization 4  
- Pericardial tapping 1 2 
- Peritoneal dialysis 
- Hemodialysis 

1 
 

2 
1 

- Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)  1 
- Subdural tapping  2 
- Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid 3-4 4 
- Respiratory support: Non-invasive & invasive mechanical 

ventilation 
3-4 4 

- Surfactant replacement therapy  4  
- Therapeutic Hypothermia 3-4 4 

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

ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด……………………………………………………………………..........       ชั้นปีที่  F1   F2          ปีการศึกษา............................................. 
 

Therapeutic and technical procedure Expected level Date Date Date ระดับที ่1 = รู้หลักการโดยการอ่าน หรือชมจาก ภาพยนตร์ วดีีทัศน์ (Know)  
ระดับที ่3 = ชว่ยท าและ หรือ ฝึกท ากบัหุ่น (Show how) 

F1 F2 Sign Sign Sign 

1. Airway management: laryngoscopy, endotracheal intubation 4  
   
   

2. Neonatal Cardiopulmonary resuscitation 4  
   
   

3. Exchange transfusion 4  
   
   

4. Umbilical vessel catheterization 4  
   
   

5. Surfactant replacement therapy 4  
   
   

6. Amplitude EEG (aEEG) interpretation 4  
   
   

7. Abdominal paracentesis  3-4 4 
   
   

8. Arterial catheterization 3-4 4 
   
   

9. Central venous catheterization & PICC line insertion: use/care  3-4 4 
   
   

10. Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid  3-4 4 
   
   

11. Respiratory support: Non-invasive & invasive mechanical ventilation  3-4 4 
   
   

12. Therapeutic Hypothermia  3-4 4 
   ระดับที ่2 = เป็นผู้สังเกตการณ

์ (Observer) ในหัตถการจริง (Know how) 
ระดับที ่4 = ท าด้วยตนเอง (Does) 

 

   

13. Pericardial tapping  1 2 
   
   

14. Peritoneal dialysis  1 2 
   
   

15. Hemodialysis   1 
   
   

16. Continuous Renal Replacement Therapy  1 
   
   

17. Subdural tapping   2 
   
   

18. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)   1 
   
   

Diagnostic and screening procedures 
19. Basic neonatal cranial ultrasonography 3-4 4 

   
   

20. Basic Functional Echocardiography 3-4 4 
   
   

21. Visual screening: ROP  2 2 
   
   

22. Hearing screening: TEOAEs, aABR 1-2 2 
   
   

23. Bone marrow aspiration 1-2 2 
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ภาคผนวกที่ 3 
การติดตอ่สือ่สารและการสร้างสมัพันธภาพ 

เมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ตามหัวข้อทักษะ
และระดับชั้นปี ที่ก าหนดในตาราง โดยการประเมินผ่าน EPA และ Direct observation  
  ปีท่ี  1  ปีท่ี  2  
1. การสื่อสารกับครอบครัวของ

ผู้ป่วยในระยะสุดท้าย 
(Palliative  Care  Issues) 

A. Breaking bad news with surrogates and 
patients 

  

B. Communicating palliative care   
C. Understanding dying patients and family   
D. Respect for different values and cultures   
E.  Advance directives with surrogates   
F. Withhold / Withdraw life-sustaining Rx with 
surrogates 

  

G. Communicating as death approach   
2. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน 

(Communication with 
colleagues/teams) 

 

A. Directing the multidisciplinary teams   
B. Conflict resolution with colleagues   
C. Giving supervision for junior colleagues   

3. การสื่อสารในสถานการณ์ที่
ยากล าบาก (Communication 
in challenging situations) 

 

A. Dealing with anger patients/parents   
B. Specific needs patients/parents (Handicap, 
MR,CP LD) 

  

C. Report mistakes to parents   
D. Program/disease campaign 
F. Report mistakes to parents 

  

C. Child advocacy    
4. การสื่อสารในระดับชุมชน 

(Communication with 
community) 

 

A. Program/disease campaign   
B. Child advocacy   

 ควรมีการจัดประสบการณ์เรียนรู้หรือประเมินความรู้ความสามารถในปีดังกล่าว (ถ้าเป็นไปได้)  
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ภาคผนวกที่ 4 
Entrustable Professional Activities (EPA) 

4.1 กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรจะต้องสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการก ากับดูแล 
(Entrustable Professional Activities; EPA) เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

EPA 1. ร่วมวางแผนกับสูติแพทย์ ในการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภ์ที่ผิดปกติ 
EPA 2. ให้การดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีความเสี่ยงสูงเมื่อแรกเกิด 
EPA 3. ให้การบริบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ 
EPA 4. แสดงทักษะในการท าหัตถการในทารกแรกเกิด 
EPA 5. ให้การบริบาลทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต และติดตามต่อเนื่องในระยะยาว 

4.2 สมรรถนะหลักทางวิชาชีพ (Competency) ที่เกี่ยวข้องส าหรับแต่ละ EPA 
สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่พึงประสงค์ EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ++ ++ ++ ++ ++ 
2. การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ++ ++ ++ + ++ 
3. ความรู้พ้ืนฐาน ++ ++ ++ ++ ++ 
4. การบริบาลผู้ป่วย 0 ++ ++ ++ ++ 
5. ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ++ + 0 0 ++ 
6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง + ++ ++ ++ + 
7. ภาวะผู้น า + ++ ++ 0 + 

 

4.3 ระดับความสามารถของแต่ละ EPA ที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในแต่ละระดับชั้นปีพึงมี (Milestone) 

EPA 
Milestone level 

Level 1 (F1) Level 2 (F2) 
EPA 1. ร่วมวางแผนกับสตูิแพทย์ ในการดูแลรักษามารดาและทารกใน
ครรภ์ทีผ่ิดปกต ิ

L2-3 L4-5 

EPA 2. ให้การดูแลทารกแรกเกดิที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อแรกเกิด  L2-3 L4-5 
EPA 3. ให้การบริบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต L2-3 L4-5 
EPA 4. แสดงทักษะในการท าหัตถการในทารกแรกเกดิ ดูภาคผนวก ดูภาคผนวก 
EPA 5. ให้การบริบาลทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต และติดตามตอ่เนื่อง
ในระยะยาว 

L2-3 L4-5 

L1 = สามารถปฏิบตัิงานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารย์อย่างใกลชิ้ด  
L2 = สามารถปฏิบตัิงานไดเ้องภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
L3 = สามารถปฏิบตัิงานไดเ้องโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
L4 = สามารถปฏิบตัิงานไดเ้อง 
L5 = สามารถปฏิบตัิงานไดเ้อง และสอนผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกวา่ 
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4.4 รายละเอียดส าหรับแต่ละ EPA (Format of EPA description) ประกอบด้วย 7 หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อกิจกรรมทางวิชาชีพ  
(Title of the EPA) 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องท าได้และบริบท (สถานที่ ลักษณะผู้ป่วย) 
(Specification and limitations) 

3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง   
(Most relevant domains of competencies) 

4. ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พฤตนิสัย ที่ควรมี   
(Required experience, knowledge, skills, attitude and behavior for entrustment)  

5. วิธีการที่ใช้ในการประเมินระดับความสามารถและติดตามความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
(Assessment information sources to assess progress and ground a summative entrustment 
decision)    

6. ระดับความสามารถของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่ละชั้นปีที่พึงมี 
(Entrustment for which level of supervision is to be reached at which stage of training?) 

7. วันหมดอายุส าหรับผลการประเมิน  (Expiration date)  
 

4.5 รายละเอียดส าหรับแต่ละ EPA 
 
EPA 1 ร่วมวางแผนกับสูติแพทย์ ในการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภ์ที่ผิดปกติ 
หัวข้อที ่ รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม ร่วมวางแผนกับสูติแพทย์ ในการดแูลรักษามารดาและทารกในครรภท์ี่ผิดปกต ิ
2. ข้อก าหนด และข้อจ ากัดของ
กิจกรรม (บริบท สถานท่ี ลักษณะ
ผู้ป่วย 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ รวมถึงทางด้าน
จิตใจ ครอบครัวและสังคมของหญงิตั้งครรภ์จากสูติแพทย ์
2.2. วิเคราะห์และประเมินสาเหต ุปัญหาและความเสี่ยงด้านสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้นกับทารก
ในครรภ์ และระยะหลังเกิด โดยใช้หลักการของเวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ (evidence-
based medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจทาง
คลินิก 
2.3 อภิปราย เสนอทางเลือกในการดูแลทารก และร่วมวางแผนการรักษากับทีมสตูิแพทย์ 
รวมถึงบอกพยากรณโ์รคได ้
2.4 ช้ีแจง ให้ข้อมูลความเสี่ยงของทารกในครรภ์ ข้อดีและข้อจ ากดัของการรักษาที่
วางแผนไว้ ให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวทราบ 
2.5 เคารพและให้เกยีรติกบัหญิงตัง้ครรภ์ และครอบครัว ปฏิบตัิต่อหญิงตั้งครรภ์ด้วยความ
เอาใจใส ่
บริบท 
สถานท่ี: แผนกฝากครรภ์ ห้องรอคลอด หอผู้ป่วยในหญิงตั้งครรภ์ แผนกผู้ป่วยนอก  
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หัวข้อที ่ รายละเอียด 
ผู้เกี่ยวข้อง: ทีมสูติแพทย์ และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ป่วย: หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัว 
ข้อจ ากัด: ด้านภาษา ศาสนา ความเช่ือ มีสภาวะด้านร่างกายและจติใจที่ไม่พร้อมต่อการ
รับรู้ข้อมลู 

3.สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
 ความรู้พื้นฐาน 
 การบริบาลผู้ป่วย 
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ภาวะผู้น า 

4. ข้อก าหนดด้านประสบการณ์ 
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
4.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ทีม่ีผลต่อทารกในครรภ์ 
4.2 ความรู้เกี่ยวกับความพิการแตก่ าเนิด ความผิดปกตดิ้านการเจรญิเติบโต ความผิดปกติ
ของสุขภาพทารกในครรภ ์
4.3 ทักษะการสืบค้นข้อมูล ความรู้ทางทฤษฎี โดยใช้หลักการของเวชศาสตรเ์ชิงประจักษ์ 
(evidence-based medicine)  
4.4 ทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสมัพันธภาพ การให้
ความรู้และ ให้ข้อมูลเพื่อการตดัสนิใจ 
4.5 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ  

5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 สังเกตระหว่างปฏิบัติงานโดยอาจารย์ และประเมินในรูปแบบ mini-cex 
5.2 การประเมินผลต้องผ่านเกณฑ์ ระดับความสามารถข้ันต่ าที่พึงมี อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  

6. ระดับความสามารถตาม EPA 
ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่
ละชั้นป ี

ระดับความสามารถที่พึงมี 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2-3 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในช้ันปีท่ี 1 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L4-5 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในช้ันปีท่ี 2 

7. วันหมดอายุผลการรับรองการ
ประเมิน 

วันหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปีต้องรับการประเมินใหม่  

 
EPA 2 ให้การดูแลทารกที่มีความเสี่ยงสูงเม่ือแรกเกิด 
หัวข้อที ่ รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม ให้การดูแลทารกที่มีความเสีย่งสูงเมื่อแรกเกิด 
2. ข้อก าหนด และข้อจ ากัดของ
กิจกรรม (บริบท สถานท่ี ลักษณะ
ผู้ป่วย 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ รวมถึงทางด้าน
จิตใจ ครอบครัวและสังคมของหญงิตั้งครรภ์ จากสูติแพทย ์
2.2.วิเคราะห์และประเมินสาเหตุ ปัญหาและความเสี่ยงดา้นสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้นกับทารก
ในระยะแรกเกิดที่ห้องคลอด โดยใช้หลักการของเวชศาตรเ์ชิงประจักษ์ (evidence-
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หัวข้อที ่ รายละเอียด 
based medicine) มาประกอบการพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจทาง
คลินิก 
2.3 วางแผน ก ากับดูแล และสามารถให้การกู้ชีพทารกแรกเกดิที่มีความเสี่ยงสูงได้อยา่ง
ถูกต้องตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
2.4 เป็นผู้น าทีมที่มีประสิทธิภาพในการกู้ชีพทารก 
2.5 สามารถให้การดูแลทารกหลังการกู้ชีพให้มีสัญญาณชีพคงที่และปลอดภัยส าหรับการ
เคลื่อนย้าย 
2.6 บริหารจัดการส่งต่อทารกไปยงัสถานพยาบาลอื่น ในกรณีที่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร
สุขภาพ 
2.7 ช้ีแจงให้ข้อมูลปัญหาของทารกแรกเกิด การบริบาลทารกและแผนการรักษาต่อไป 
ให้กับมารดาและครอบครัวทราบ โดยค านึงถึงสถานการณ์และเวลาที่เหมาะสม 
2.8 เคารพ ให้เกียรติ และปฏิบัติกบัมารดาและครอบครัวด้วยความเอาใจใส่ 
บริบท 
สถานท่ี: ห้องคลอด / ห้องผ่าตัด / ห้องฉุกเฉิน ห้องพักฟื้น/ หอผู้ป่วยมารดาหลังคลอด / 
หอผู้ป่วยระยะวิกฤตต่างแผนก (ท่ีดูแลหญิงตั้งครรภ์) 
ผู้เกี่ยวข้อง: สูติแพทย์ พยาบาล แพทย์ต่างสาขา และ บุคลากรวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ป่วย: ทารก มารดาและครอบครวั 
ข้อจ ากัด: 

1. สถานท่ีในการกู้ชีพท่ีมีอุปกรณไ์มพ่ร้อม 
2. สถานการณ์ที่ทารกมีความผดิปกตริุนแรงและคาดว่าไมส่ามารถมีชีวิตรอดหลัง

เกิด 
3. ด้านภาษา ศาสนา ความเชื่อ มสีภาวะด้านร่างกายและจิตใจที่ไม่พรอ้มต่อการ

รับรู้ข้อมลู 
3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
 ความรู้พื้นฐาน 
 การบริบาลผู้ป่วย 
ระบบสุขภาพและการสร้างเสรมิสุขภาพ 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ภาวะผู้น า 

4. ข้อก าหนดด้านประสบการณ์ 
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
4.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ทีม่ีผลต่อการปรับตัวของทารก
แรกเกิด 
4.2 ความรู้เกี่ยวกับความพิการแตก่ าเนิดความผิดปกติของสุขภาพท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกวิธีกู้ชีพ 
4.3 มีภาวะผู้น า มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการท างานเป็นทีม  
4.4 ทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสมัพันธภาพ และให้
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีกู้ชีพ 
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หัวข้อที ่ รายละเอียด 
4.5 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ  

5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 สังเกตระหว่างปฏิบัติงานโดยอาจารย์ และประเมินในรูปแบบ mini-cex 
5.2 การประเมินผลต้องผ่านเกณฑ์ ระดับความสามารถข้ันต่ าที่พึงมี อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  

6. ระดับความสามารถตาม EPA 
ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่
ละชั้นป ี

ระดับความสามารถที่พึงมี 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2-3 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในช้ันปีท่ี 1 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L4-5 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในช้ันปีท่ี 2 

7. วันหมดอายุผลการรับรองการ
ประเมิน 

วันหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปีต้องรับการประเมินใหม่  

 
EPA 3 ให้การบริบาลทารกในภาวะวิกฤต 
หัวข้อที ่ รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม ให้การบริบาลทารกในภาวะวิกฤต 
2. ข้อก าหนด และข้อจ ากัดของ
กิจกรรม (บริบท สถานท่ี ลักษณะ
ผู้ป่วย 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1 สามารถบอกภาวะวิกฤตของทารกได ้
2.2 ให้การดูแลเบื้องต้นเพื่อรักษาให้สัญญาณชีพให้คงท่ี 
2.3 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับทารก 
2.4 วิเคราะห์ ประเมินสาเหตุ และ วางแผนการสืบค้นเพิ่มเติมประกอบการวินิจฉัยภาวะ
วิกฤต 
2.5 วางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้พ้นระยะวิกฤต 
2.6 เป็นผู้น าทีมที่มีประสิทธิภาพในการดูแลทารกวิกฤต 
2.7 ทราบข้อจ ากดัของตนเองและขอความช่วยเหลือ หรือขอค าปรึกษาจากผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญกว่าในเวลาที่เหมาะสม 
2.8 ช้ีแจงให้ข้อมูลปัญหาของทารกแรกเกิด การบริบาลทารกและแผนการรักษาต่อไป 
ให้กับมารดาและครอบครัวทราบ โดยค านึงถึงสถานการณ์และเวลาที่เหมาะสม 
2.9 เคารพ ให้เกียรติ และปฏิบัติกบัมารดา ทารกและครอบครัว ด้วยความเอาใจใส ่
บริบท 
สถานท่ี:หออภิบาลทารกแรกเกิดระยะวิกฤต หอผูป้่วยทารกแรกเกิด ห้องฉุกเฉิน แผนก
ผู้ป่วยนอก 
ผู้เกี่ยวข้อง:ทีมแพทย์และพยาบาล 
ผู้ป่วย: ทารก มารดาและครอบครวั 
ข้อจ ากัด: 

๑. สถานท่ีที่มีอุปกรณ์ไม่พร้อม 
๒. ด้านภาษา ศาสนา ความเชื่อ มสีภาวะด้านร่างกายและจิตใจที่ไม่พรอ้มต่อการ

รับรู้ข้อมลู 
3. สมรรถนะหลักทางวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
 ความรู้พื้นฐาน 
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หัวข้อที ่ รายละเอียด 
 การบริบาลผู้ป่วย 
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ภาวะผู้น า 

4. ข้อก าหนดด้านประสบการณ์ 
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
4.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาวะฉกุเฉินและภาวะวิกฤตของทารกแรกเกิด 
4.2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์ในการรักษาและติดตามอาการของทารก
ในภาวะวิกฤต 
4.3 มีภาวะผู้น า มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการท างานเป็นทีม 
4.4 ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วมงานทุกระดับ 
4.5 ทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสมัพันธภาพ และให้
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม 
4.6 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ  

5. การวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 สังเกตระหว่างปฏิบัติงานโดยอาจารย์ และประเมินในรูปแบบ mini-cex และ case-
based discussion  
5.2 การประเมินผลในรูปแบบ mini-cex และ case-based discussion ต้องผ่านเกณฑ์ 
ระดับความสามารถข้ันต่ าที่พึงมี อย่างน้อยรูปแบบละ  2 ครั้งต่อปี 

6. ระดับความสามารถตาม EPA 
ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่
ละชั้นป ี

ระดับความสามารถที่พึงมี 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2-3 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในช้ันปีท่ี 1 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L4-5 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในช้ันปีท่ี 2 

7. วันหมดอายุผลการรับรองการ
ประเมิน 

วันหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปีต้องรับการประเมินใหม่  

 
EPA 4 แสดงทักษะในการท าหัตถการในทารกแรกเกิด (Demonstrate competence in performing procedures 
in neonates) 
หัวข้อที ่ รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม แสดงทักษะในการท าหัตถการในทารกแรกเกิด 

(Demonstrate competence in performing procedures in neonates) 
2. ข้อก าหนด และ
ข้อจ ากัดของกิจกรรม 
(บริบท สถานท่ี ลักษณะ
ผู้ป่วย 

รายละเอียดของกิจกรรม 
สามารถท าหัตถการในทารกแรกเกิดที่มากกว่าความสามารถของแพทย์ประจ าบ้าน หรือกุมารแพทย ์
ทั่วไปท าได ้

1.1 ท าหัตถการตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 
        ด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) 

1.2 ระบุข้อบ่งช้ี แสดงข้ันตอน วิธีการท า และการติดตามดูแลหลังการท าหัตถการ เพื่อระวัง
ภาวะแทรกซ้อน 
1.3 สามารถสื่อสารกับพ่อแม/่ผู้ปกครอง เพื่อขอความยินยอมในการท าหัตถการ ตลอดจนให้
ค าแนะน า และช้ีแจงภายหลังท าหัตถการ หากมภีาวะแทรกซ้อน 
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หัวข้อที ่ รายละเอียด 
บริบท 
สถานท่ี: หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 
            หอบริบาลทารกป่วย (sick newborn nursery) 
            ห้องคลอด ห้องผ่าตัดคลอด 
ผู้ป่วย: ทารกแรกเกิด 
หัตถการ: ตามภาคผนวกที่ 2 ด้านทักษะพิสัย  
ข้อจ ากัด: ไม่ม ี

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
 ความรู้พื้นฐาน 
 การบริบาลผู้ป่วย 
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง 
 ภาวะผู้น า 

4. ข้อก าหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะเจตคติ ท่ีจ าเป็นต้องมี 
3.1 ความรู้พื้นฐานเรื่องหัตถการที่ท า การเตรียมทารกเพื่อการท าหตัถการ การให้ยาบรรเทาอาการ
ปวดและการท าให้สงบ ขั้นตอนการท าหัตถการ สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม 
ภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาเมือ่มีภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการแปลผลการตรวจ 
3.2 ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การท าหัตถการที่จ าเป็น 
(Technical and procedural skills) และใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาทารก และการ
ดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี) 
3.3 ทักษะการสื่อสาร ให้ข้อมูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก 
ตลอดจนการให้ค าแนะน า และมปีฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างเหมาะสม 
3.4 พฤตินิสัยและเจตคติที่ดตี่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
3.5 การก าหนดความต้องการในการเรยีนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลมุทุกด้านที่จ าเป็น รู้จัก
วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 

3.6 การสังเกตระหว่างการปฏิบตัิงานโดยอาจารย ์
 (ครบตามหตัถการระดับทีส่ามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองเมื่อส าเรจ็การฝึกอบรมตามภาคผนวก) ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดแตล่ะ
ช้ันป ี

ระดับความสามารถท่ีพึงมี (หัตถการที่สามารถปฏิบตัิได้ด้วยตนเองเมื่อส าเร็จการฝึกอบรมตามภาคผนวก) 
-ต้องมีความสามารถท าหตัถการทีส่ามารถปฏิบัตไิดด้้วยตนเองตามภาคผนวก เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมช้ันปี
ที่ 1 
-ต้องมีความสามารถท าหตัถการทีส่ามารถปฏิบัตไิดด้้วยตนเองตามภาคผนวก เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมช้ันปี
ที่ 2 

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน 

วันหมดอายสุ าหรับผลการประเมนิ 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่  
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EPA 5 ให้การบริบาลทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต และติดตามต่อเนื่องในระยะยาว 
หัวข้อที ่ รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม ให้การบริบาลทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต และติดตามต่อเนื่องในระยะยาว 

2. ข้อก าหนด และ
ข้อจ ากัดของกิจกรรม 
(บริบท สถานท่ี ลักษณะ
ผู้ป่วย 

รายละเอียดของกิจกรรม 
การดูแลทารกภายหลังผ่านภาวะวิกฤต เพื่อให้มีการเติบโตที่เหมาะสม ได้รบัการวางแผนก่อนกลับบ้าน และ
ติดตามต่อเนื่องในระยะยาวในทารกกลุ่มเสี่ยง เช่น ทารกเกดิก่อนก าหนด ทารกน้ าหนักน้อยมาก รวมไปถึง
ทารกท่ีมีภาวะพิการแต่ก าเนิด ทารกแรกเกิดเหล่านี้มักมีความผดิปกติในหลายระบบ การดูแลรักษาทารกกลุ่มนี้
ในระยะยาว และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอย่างเหมาะสมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

1.1 อธิบายแผนการดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสม ในรูปแบบทั้ง parenteral และ enteral nutrition 
รวมทั้งให้การวินิจฉัยและดูแลภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขี้น 

1.2 เลือกใช้ non-invasive ventilation ในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสม เมื่อถอนจากเครื่องช่วยหายใจ 
1.3 ประเมินความพร้อมของทารกและครอบครัว ก่อนน าทารกออกจากโรงพยาบาล โดยเฉพาะทารกความ

เสี่ยงสูง  
1.4 สามารถบริหารจัดการให้ทารกไดร้ับการรักษาโดยสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary plan) อย่าง

เหมาะสม 
1.5  สามารถประสานงาน และส่งต่อทารกไปดูแลยังโรงพยาบาลตามระบบบริการสุขภาพ ในรายที่ยัง

ต้องการดูแลต่อเนื่อง 
1.6 สามารถดูแลรักษาและตดิตามทารกในระยะยาวอย่างเหมาะสมในทุกด้าน เช่น ความเจ็บป่วยด้าน

ร่างกาย การให้ภมูิคุ้มกัน (vaccination and prophylaxis) กระตุน้พัฒนาการ เป็นต้น 
1.7 สามารถให้ค าแนะน ารวมถึงสื่อสารกับบิดามารดา ญาตผิู้ป่วย ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริบท 
สถานท่ี: หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 
           หอบริบาลทารกป่วย (sick newborn nursery) 
           คลินิกทารกมีความเสี่ยงสูง (high risk clinic) 
ผู้ป่วย: ทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต 
ข้อจ ากัด: ไม่ม ี

3. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
 ความรู้พื้นฐาน 
 การบริบาลผู้ป่วย 
 ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ภาวะผู้น า 

4. ข้อก าหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะเจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
1.8 มีความรูเ้กี่ยวกับโรคหรือภาวะที่ผูป้่วยเป็น รวมถึงการพยากรณโ์รคซึ่งน าไปสู่การดูแลรักษาผู้ป่วยใน

ระยะยาว 
1.9 ทักษะ 

4.2.1 มีทักษะในการตรวจ และวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่ผู้ป่วยเป็น รวมถึงค้นหาภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

     4.2.2 มีทักษะในการสื่อสารทีเ่หมาะสมกับบดิามารดา และครอบครัวผู้ป่วย 
4.2.3 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยสามารถให้ข้อมูลที่ส าคญัแก่ทีมในการร่วม
ดูแลรักษา 
4.2.4 มีทักษะในการบันทึกข้อมูลที่ส าคัญอย่างถูกต้อง แม่นย า ครอบคลุม และสม่ าเสมอ  
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4.2.5 มีทักษะในการช่วยเหลือทางจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของบิดามารดาและครอบครัวผู้ป่วยเมือ่
ต้องเผชิญกับ ความยากล าบาก อุปสรรค และภาวะแทรกซ้อนในการดูแลผู้ป่วย 

1.10 มีพฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
5. การวัดและการ
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 สังเกตระหว่างปฏิบัติงานโดยอาจารย์ และประเมินในรูปแบบ mini-cex หรือ case-based discussion  

5.2 การประเมินผลในรูปแบบ mini-cex หรือ case-based discussion ต้องผ่านเกณฑ์ ระดับความสามารถ
ขั้นต่ าที่พึงมี อย่างน้อย 2 ครั้งต่อป ี

6. ระดับความสามารถ
ตาม EPA ของแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดแตล่ะ
ช้ันป ี

ระดับความสามารถที่พึงมี  
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L3-4 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมช้ันปีท่ี 1 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L4-5 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมช้ันปีท่ี 2 

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน 

วันหมดอายุส าหรับผลการประเมิน 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่ 
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ภาคผนวกที่ 5 
เกณฑ์การส าเร็จการฝกึอบรมและได้รับวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนสุาขากุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดปริก าเนิด 
ผู้ที่จะส าเร็จการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 

1. ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร 2 ปี 
2. ได้ฝึกทักษะในการท าหัตถการอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิดอย่างน้อยในชนิดหัตถการ 

ทีต่้องปฏิบัติได้ด้วยตนเองแต่ละระดับชั้นปี ดังนี้ 

หัตถการ 
ระดับส าหรับชั้นป ี

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
1. Therapeutic and technical procedures   

- Abdominal paracentesis 3-4 4 

- Airway management: laryngoscopy, endotracheal intubation 4  
- Arterial catheterization 3-4 4 

- Neonatal Cardiopulmonary resuscitation 4  
- Central venous catheterization & PICC line insertion: use/care 3-4 4 
- Exchange transfusion 4  

- Umbilical vessel catheterization 4  
- Thoracentesis, needle, intercostal drainage for air/fluid 3-4 4 

- Respiratory support: Non-invasive & invasive mechanical ventilation 3-4 4 
- Surfactant replacement therapy  4  

- Therapeutic Hypothermia 3-4 4 

- Amplitude EEG (aEEG) interpretation 3-4 4 

2. Diagnostic and screening procedures   
- Basic neonatal cranial ultrasonography 3-4 4 
- Basic Functional Echocardiography 3-4 4 

3. ผ่านการประเมินผลทุกข้อดังต่อไปนี้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริก าเนิดดังต่อไปนี้ 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานในแต่ละชั้นปีโดยอาจารย์ผูดู้แลการฝึกอบรม 
 การประเมิน EPA ทั้งหมด โดยอาจารยผ์ู้ดูแลการฝึกอบรม 
 สมุดบันทึกประสบการณ์การท าหตัถการ ประเมินโดยอาจารยผ์ู้ดูแลการฝึกอบรม  
 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตรงตามก าหนด และผ่านการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
 การประเมินความรู้ทางทฤษฎี (Factual knowledge) โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (MCQ) 
 การสอบปากเปล่าแบบรายสั้น (short case) และรายยาว (long case) 
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ภาคผนวกที่ 6 
แบบประเมินต่าง ๆ 

 
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แบบประเมิน 360 องศา  
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การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แบบประเมิน 360 องศา  
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การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

ผู้ประเมิน  

1. เพศ  ชาย   หญิง             2.อายุ    < 25 ปี        25-35 ปี     36-45 ป ี    > 45 ปี 

3. ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าประถมศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา   อนุปริญญา  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

ข้อมูลของผู้ป่วย 

1. บุตร/ ธิดาของท่านเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วย  
 หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 1 (NICU1)   หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 1 (NICU2) 
 หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 1 (NCCU)   หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 (NS2) 

2. บุตร/ ธิดาของท่านเข้ารับการรักษาที่ รพ.ด้วยสิทธ์ิการรักษาใด 
 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)  ข้าราชการ/ รัฐวสิาหกิจ   จ่ายเอง/ เงินสด    อื่น ๆ  

3. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผู้ดูแลรักษาบุตร/ ธิดาของท่าน (แพทย์ท่ีท่านต้องการประเมิน) 
 นพ.อาทิตย์ สอนไว   พญ.ปิยธิดา จงรักษ์ 

กรุณากรอกข้อมูลประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบตัิงานของแพทย์ โดยการท าเครื่องหมาย  ในช่องทีต่รงหรือใกล้เคียงกับความคดิเห็นของทา่นมากที่สุด 

 1 
น้อยท่ีสุด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากที่สุด 

1. แพทย์ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา      
2. แพทย์สามารถควบคมุอารณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม      
3. แพทย์มีความสัมพันธ์ที่ดตี่อท่านหรือญาต ิ      
4. ท่านมีความเช่ือมั่นต่อแพทย์ในการดูแลรักษาผูป้่วย      
5. ท่านเชื่อมั่นว่าแพทย์ท่ีให้การตรวจรักษาจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย
ของผู้ป่วยให้เป็นส่วนตัวได ้

     

6. ท่านเชื่อมั่นว่าแพทย์ท่ีให้การตรวจรักษามีความรู้ความสามารถตามหลัก
วิชาการที่ทันสมัย 

     

7. ท่านเชื่อมั่นว่าแพทย์ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยอยา่งเต็มความสามารถ      
8. แพทย์รับฟังค า ตอบข้อซักถาม รับค าร้องจากท่านและอธิบายใหท้่านเข้าใจได ้      
9. ท่านเข้าใจค าพูดหรือค าอธิบายของแพทย์ท่ีให้การตรวจรักษาผู้ปว่ย      
10. แพทย์เปิดโอกาสให้ท่านมสี่วนร่วมในการตดัสินใจเกี่ยวกับแผนการดูแล
รักษา 

     

11. แพทย์ยอมรับการตดัสินใจของท่านในการดูแลรักษาผู้ป่วย      
12. แพทย์มีความสุภาพและให้กียรติท่านในฐานะผู้ป่วยหรือญาต ิ      
13. ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นมาเข้ารบัการตรวจรักษากับแพทย์รายนี้หรือไม่      
14. หากบุตร/ ธิดาของท่านเจ็บปว่ยจะกลับมารับการตรวจรักษากบัแพทย์ท่าน
นี้หรือไม ่

     

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 



62 
 

ฉบับที่ 1 โดยสาขาวิชาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563  

 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แบบประเมินการท า Journal club  

วันท่ี……………………….……… เรื่อง………………………………………………………………………………..…………………………… 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด   ………………………………………………………………………………..………....… ปี 1  ปี 2 

อาจารย์ที่ปรึกษา  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ดีมาก  
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

1. ชนิดของ  journal ทีเ่ลือก 
2. เรื่องน่าสนใจเหมาะสมกับการฝึกอบรม 
3. การเตรยีมเน้ือหา powerpoint 

- ความถูกต้องสมบรูณ ์
- ความถูกต้องของตัวสะกด 

    

4. การน าเสนอ powerpoint presentation 
- ถูกต้อง เขา้ใจในเนื้อหาของ journal 
- การใช้ภาษาเข้าใจง่าย 
- สื่อการสอนที่น าเสนอ 

    

5. การทาํ critical appraisal     

6. การสรุปประเด็นที่ส าคัญจากการอ่าน     

7. ความตรงต่อเวลา พอดีกับเวลา 1 
ชั่วโมง 

เกินเวลาไม่เกิน 
10 นาท ี

เกินเวลา 10-20 
นาที 

เกินเวลามากกวา่ 
20 นาท ี

 

ความเห็นอื่น ๆ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ อาจารย์ผู้ประเมิน         …..………………………………..……………………….……… 

(………………………………………………………………) 

วันท่ี................เดือน............................................พ.ศ............... 
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การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แบบประเมินการท า Topic review  

วันท่ี ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...… 

เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด   …………………………………………………………………………………..……..………....… ปี 1  ปี 2 

 ดีมาก  
(4) 

ด ี
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

1. ความน่าสนใจหัวข้อเรื่อง     
2. การเตรยีมเน้ือหา 
 ปรึกษาอาจารย์ล่วงหน้า 
 ใช้ระยะเวลาเหมาะสม 
 สามารถเตรียมเน้ือหาที่ส าคญัได ้

ปรึกษาอาจารย์ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
เตรียมเน้ือหาได้เอง
อย่างครบถ้วนเป็นส่วน
ใหญ่  

ปรึกษาอาจารย์ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
เตรียมเน้ือหาเองได ้
อาจารย์ให้ค าแนะน า
พอควร 

ปรึกษาอาจารย์ใน
ระยะเวลาที่ไม่
เหมาะสม 
เตรียมเน้ือหาได้น้อย
และอาจารย์ต้องให้
ค าแนะน าอย่างมาก 

ไม่ปรึกษา
อาจารย์หรือไม่
ท าตาม
ค าแนะน าของ
อาจารย์เลย 

3. รายละเอียดเนื้อหา (word และ 
PowerPoint) 

 ความถูกต้องสมบรูณ ์
 ความต่อเนื่อง 
 ความถูกต้องของตัวสะกด 

    

4. เนื้อหาทันสมัย     
5. การน าเสนอในห้องประชุม 
 ถูกต้องและมีความต่อเนื่อง 
 การใช้ภาษาเข้าใจง่าย 
 สื่อการสอนที่น าเสนอ 

    

4. การสรุปประเด็นที่ส าคัญ     
5. ความตรงต่อเวลา พอดีกับเวลา 1 ชัว่โมง เกินเวลาไม่เกิน 10 

นาที 
เกินเวลา 10-20 นาท ี เกินเวลามากกวา่ 

20 นาที 
 
ความเห็นอื่น ๆ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ อาจารย์ผู้ประเมิน         …..………………………………..……………………….……… 
                                                             (………………………………………………………………) 

วันท่ี................เดือน............................................พ.ศ............... 
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การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แบบประเมิน Morbidity and mortality conference 

วันท่ี ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...… 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด   ………………………………………………………………………………..………....… ปี 1  ปี 2 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................................................................ 

อาจารย์.................................................................................... 

 (…………..…………………………………………….……………)                     

วันท่ี................เดือน............................................พ.ศ............... 

 

  

 4 3 2 1 

การน าเสนอสถิติผู้ป่วย  ครบถ้วน สมบูรณ์ มีส่วนส าคัญ ต้องซักถามบา้ง ขาดส่วนส าคัญต้องซักถาม
หลายประเด็น 

- 

การเลือก case มาน าเสนอ Case มีปัญหาที่น่าสนใจ มี
ประเด็นในการคิดวิเคราะห์
และมีความส าคัญ  

เลือก case ที่น่าสนใจ แต่
ประเด็นในการวิเคราะห์น้อย  

เลือก case ที่ไม่มีประเด็น
ในการวิเคราะห์ น ามาเสนอ
เพื่อ demonstration เป็น
หลัก 

เลือก case ที่ไม่มีปัญหา
น่าสนใจ 

การน าเสนอ case เป็นขั้นตอนเหมาะสม มี
ข้อมูลที่ส าคัญครบถ้วน เปิด
โอกาสให้ทีป่ระชุมมีส่วนร่วม
ได้ดี 

เป็นขั้นตอนดีพอควร ขอ้มูล
ที่ส าคัญเกือบสมบูรณ์ ถาม
เพิ่มไม่มากนัก เปิดโอกาสให้
ที่ประชุมได้มีส่วนร่วมได้
บางส่วน 

ไม่มีขั้นตอนข้ามไปมา ขาด
ข้อมูลที่ส าคัญ ต้องถาม
เพิ่มเติมหลายข้อ ที่ประชุมมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายน้อย 

ขาดข้อมูลที่ส าคัญ คนฟัง
สับสนต้องถามและเมื่อ
ซักถามไม่ได้เตรียมข้อมูลมา 
ไม่สามารถท าให้ที่ประชุมมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย 

การน าเสนอประเด็นการดูแล
รักษา  

สามารถชี้แจงประเด็นที่
ส าคัญได้ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ 

ชี้แจงประเด็นที่ส าคัญได้บ้าง 
แต่ไม่ครบถ้วน 

ไม่สามารถชี้จุดที่ส าคัญให้
ผู้ฟังเข้าใจ 

คนฟังสับสนต้องถาม หรือ
เมื่อซักถามไม่ได้เตรียม
ข้อมูลมา 

การน าเสนอผล autopsy   น าเสนอโดยแพทย์ทางพยาธิ
วิทยา หรือน าเสนอด้วย
ตนเองและสามารถชี้แจง
ส่วนที่ส าคัญได้ 

น าเสนอด้วยตนเอง ชี้แจง
ส่วนที่ส าคัญไม่ครบถ้วน 

น าเสนอด้วยตนเอง ไม่
สามารถชี้จุดที่ส าคัญให้ผู้ฟัง
เข้าใจ 

น าเสนอด้วยตนเอง คนฟัง
สับสนต้องถาม หรือเมื่อ
ซักถามไม่ได้เตรียมข้อมูลมา 

เวลาที่ใช ้ พอดีกับเวลา 1 ชัว่โมง เกินเวลาน้อยกวา่ 10 นาท ี เกินเวลา 10-20 นาท ี เกินเวลามากกวา่ 20 นาท ี



65 
 

ฉบับที่ 1 โดยสาขาวิชาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563  

 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แบบบันทึกการสังเกตการณ์การให้ค าปรึกษา 

Medical Counseling Checklists 

ช่ือ – นามสกุลผู้ป่วย...................................................................... อายุ..............................    HN......................................... 

วันท่ี................................................. WARD…....................การวินิจฉัย...................................................................................  

ช่ือแพทย.์.................................................................... ...ปีที่........….. อาจารย์   ............................................................ 

  เหมาะสม ไม่เหมาะสม N/A 
A.  เร่ิมต้น (Opening) 

  
  

     1.  ทักทาย/สร้างความคุ้นเคย   
  

  
     2.  แนะน าตนเองและขั้นตอน   

  
  

     3.  ท่าทีผ่อนคลาย   
  

  
     4.  ใส่ใจต่อความสุขสบายของผู้ป่วย   

  
  

     5.  สิ่งแวดล้อม  
  

  
     6.  สอบถามความเข้าใจผู้ป่วย   

  
  

     7.  ให้ความมั่นใจในการเก็บข้อมูลเป็นความลับ (confidentiality) 
  

  
B.  เข้าใจประเด็นปัญหา (Identification of problem) 

  
  

     1.  ถามถึงปัญหาต่าง ๆ (Problem survey) 
  

  
     2.  จัดล าดับความส าคญั  

  
  

     3.  ติดตามเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง   
  

  
     4.  ส ารวจลงลึก   

  
  

     5.  ท าความเข้าใจปัญหาให้กระจ่าง   
  

  
C.  ต้ังเป้าหมาย (Goal setting) 

  
  

     1.  เลือกปัญหาที่แท้จริงที่ต้องการ (Identification the problem) 
  

  
          1.1 การสรุปและน าสู่ประเด็น  

  
  

          1.2 การดึงเข้าประเด็นท่ีต้องการ  
  

  
     2.  สร้างแรงจูงใจ  

  
  

     3.  ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน  
  

  
D.  การแก้ปัญหา (Problem solving) 

  
  

     1.  การให้ข้อมูลทางการแพทย์ (Medical facts) 
  

  
          1.1 ใช้ภาษาง่าย   

  
  

           1.2 เป็นประโยชน์    
  

  
           1.3 ถูกต้อง    

  
  

           1.4 เพียงพอ  
  

  
    2. เสนอทางเลือกที่เหมาะสม และ หารือข้อดีข้อเสียในแตล่ะทางเลือก     

 
 

    3.  การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม (Let counselee make his/her own decision) 
  

  
    4.  การให้ความหวัง  
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    5. สรุปเป็นระยะ (Segment Summary) 
  

  
  เหมาะสม ไม่เหมาะสม N/A 
E.  การจบการสนทนา (Closing) 

  
  

     1.  เปิดโอกาสให้ถาม  
  

  
     2.  แสดงความช่ืนชม  

  
  

     3.  การนัดหมายติดตาม  
  

  
F.  ทักษะตลอดกระบวนการ (Counseling techniques) 

  
  

     1.  การส่งเสริมการสื่อสาร (Facilitation skills) 
  

  
          1.1 การสบตา   

  
  

          1.2 ท่าทาง (Posture, facial expression) 
  

  
          1.3 การสัมผสั    

  
  

          1.4 การใช้ภาษา   
  

  
          1.5 การใช้ความเงียบ  

  
  

          1.6 การสื่อสารสองทาง  
  

  
          1.7 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

  
  

          1.8 การใช้ค าถาม (Questioning-open end)    
           1.9 การฟัง (Active Listening)    
     2.  การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship skills) 

  
  

2.1 มีส่วนร่วมในความรู้สึก (Share of feeling) 
  

  
          2.2 การสะท้อนความรูส้กึ (Acknowledges / reflection: feeling) 

  
  

          2.3 มีส่วนร่วมในความคดิ (Share of thinking) 
  

  
          2.4 การสะท้อนความคดิ (Reflection of thinking) 

  
  

          2.5 การให้ก าลังใจ (Support: positive) 
  

  
          2.6 ความเข้าใจความรูส้ึก (Empathy) 

  
  

           2.7 ท่าทีเป็นกลาง / ไมต่ัดสินผิดถูก (Nonjudgmental, neutral) 
  

  
           2.8 ท่าทางเข้าใจ (Understanding)   

  
  

           2.9 ยอมรับ (Unconditional positive regard, accept)   
  

  
 

 ข้อเสนอแนะ 

........................................... .............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... ...... 

 

 

ลงช่ืออาจารย์....................................................................................... 
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แบบประเมินการเขียนรายงานผู้ป่วยในของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ชื่อผู้ป่วย…………………………………………….……………………………….……HN……………...………………………….……… 
ชื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด………………………………………..………………ปีท่ี……………………………….……………….. 
ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ………………………………………………………….……วันท่ี………………………………..…….……… 

การให้คะแนน : 3  ข้อมูลครบถว้น, 2 ข้อมูลไม่ครบ แต่มีข้อมูลส าคัญ, 1 ข้อมลูไม่ครบ ขาดข้อมูลส าคัญ, 0 ไม่มีข้อมูล , NA ประเมินไม่ได้ 
หัวข้อที่ประเมิน 3 2 1 0 NA 

1. ข้อมูลผู้ป่วย (เพศ  อายุ  ผู้ใหป้ระวตัิและความน่าเช่ือถือ admit ครั้งที่.... รับ refer จาก)      
2. ประวตัิผู้ป่วย 
     2.1  ประวัติปัจจุบัน (ขอ้มูลส าคัญครบถ้วน เรียงล าดับเวลาถูกต้อง) 

     

     2.2  ประวัติอดีต  (การเจ็บป่วยในอดีตและการรักษา โภชนาการการเลี้ยงดู  อุปนิสยั  ประวัติพัฒนาการ/การเรียน 
ประวัติภูมิแพ้ การแพย้า)  
อายุต่ ากวา่ 2 ป ีควรมีประวตัิการฝากครรภ์และการคลอดและพัฒนาการ อายุต่ ากวา่ 5 ป ีควรมีประวตัิการให้วัคซีน 

     

 2.3  ประวัติครอบครัวและสังคม (อาย/ุการศึกษา/อาชีพของบิดามารดา จ านวนพี่น้องและความสัมพันธ์ในครอบครัว 
          การเจ็บป่วยในครอบครัวทั้งด้านการติดเช้ือและพันธุกรรม  เศรษฐานะ การใช้ยาเสพติดและสิ่งแวดล้อม) 

     

     2.4   การทบทวนอาการตามระบบ (ครอบคลุมการเจ็บป่วยทุกระบบอย่างครบถ้วน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน      
3. การตรวจร่างกาย 
     3.1  Vital signs และ blood pressure 

     

     3.2  Nutritional status (weight, height, head circumference)      
     3.3 Positive pertinent and negative pertinent findings      
4. Problem list      
5. Assessment and planning      
6.  การวางแผนในการดแูลรักษา 
     6.1  การวางแผนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษอื่น ๆ 

     

     6.2  แนวทางการให้ค าปรึกษาแนะน าต่าง ๆ      
7. ค าสั่งแพทย ์
    7.1  ค าสั่งทั่วไป (วันที่/เวลา อาหาร V/S I/O, etc.)  

     

    7.2 การใหย้า (ระบุชัดเจน เร่ืองขนาดยา วีการให ้ความถี่)      
8. Progress note 
    8.1 เขียนสม่ าเสมอเหมาะสมกับปัญหา 

     

    8.2  Reassessment เหมาะสมกับปัญหา      
    8.3 บันทึกมีรายละเอียดตาม SOAP      
9. Discharge Summary 
    9.1 มีการวินจิฉยัทั้งโรคส าคัญและขา้งเคียง 

     

    9.2   มีผลการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการที่ส าคัญและหัตถการ      
    9.3   การด าเนินโรค      
    9.4   การให้ยากลับบา้นและการติดตาม      
10. อื่น ๆ ไดแ้ก่ ลายมือทีบ่ันทึก ลายเซ็นชื่อ และรหัส      
11.  ภาพรวมของรายงาน      

ผลการประเมิน ดีมาก ด ี ปานกลาง ต้องปรับปรุง 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม จุดเด่น ................................................................................................................................... 
 จุดที่ต้องพัฒนา ....................................................................................................................... 

 

 

อาจารยผ์ู้ประเมิน......................................................... 

(………………………………………………………) 
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แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 
EPA:  Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) Form 

Trainee’s Information 
ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด………………………………………………........ชั้นปีที่  F1   F2          ปีการศึกษา....................... 
อาจารย์ที่ผู้ประเมิน…………………………………………………สถาบัน…………………………………………..........วันที่ประเมิน………………...................... 

Patient’s Information 
HN………………………………………………Diagnosis………………………………………..Age……………........Gender  male    female 
Setting     NICU  Sick Newborn Unit  LR   OR   ER   OPD   Postpartum ……………………………………. 

ความเห็นอาจารยแ์พทย ์ประเมินความยากของปัญหาผู้ปว่ย    ง่าย   ปานกลาง    ยากและซับซ้อน 
 

 
 

Therapeutic and technical procedure ครั้งที่ Expected level 
F1  F2 

 Airway management: laryngoscopy, endotracheal intubation .............. 4  
 Umbilical vessel catheterization .............. 4  
 Surfactant replacement therapy .............. 4  
 Amplitude EEG (aEEG) interpretation .............. 4  
 Abdominal paracentesis .............. 3-4 4 
 Arterial catheterization .............. 3-4 4 
 Central venous catheterization & PICC line insertion: use/care .............. 3-4 4 
 Thoracentesis, needle, intercostal, drainage for air/fluid .............. 3-4 4 
 Respiratory support: Non-invasive & invasive mechanical ventilation .............. 3-4 4 
 Therapeutic hypothermia .............. 3-4 4   

หัวข้อที่ประเมิน Unsatisfactory Satisfactory Superior Not observed 
1. Demonstrates understanding of indications, relevant 
anatomy, technique of procedures 

1   2   3 4   5   6 7  8  9  

2. Obtains inform consent 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
3. Demonstrates appropriate pre-procedure 
preparation including pain management 

1   2   3 4   5   6 7  8  9  

4. Demonstrates patient safety and risk awareness 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
5. Aseptic technique 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
6. Technical ability 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
7. Seeks help when appropriate 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
8. Post-procedure management 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
9. Communication skills 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
Overall procedure performance 1   2   3 4   5   6 7  8  9  

การประเมินระดับความสามารถโดยภาพรวมของแพทย์ผู้น้ีอยู่ในระดับ 
 ระดับที่ 1 = รู้หลกัการโดยการอ่าน หรือชมจาก ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ (Know)  ระดับที ่2 = เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ในหัตถการจริง (Know how)   
 ระดับที่ 3 = ชว่ยท าและ หรือ ฝกึท ากับหุ่น (Show how)             ระดับที่ 4 = ท าดว้ยตนเอง (Does)   

1. Reflection ของแพทยป์ระจ าบ้าน          
            

2. Feedback โดยอาจารย์  
จุดเด่นของแพทย์ประจ าบา้น (positive feedback)         
โอกาสพัฒนา (constructive feedback)          
3. แนวทางการพัฒนาตนเอง (action plan)           
          
 

อาจารย์ผู้ประเมิน 
............................................................... 
(....................................................... ) 

แพทย์ประจ าบา้นต่อยอด ผู้รบัการประเมิน
............................................................... 

(.......................................................) 
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ฉบับที่ 1 โดยสาขาวิชาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563  

 

แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 
ตามเกณฑ์ Entrustable professional activities (EPA) MINI-CEX 

Trainee’s Information 
ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด………………………………………………........ชั้นปีที่  F1   F2         ปกีารศึกษา.......................ครั้งที่.......... 
อาจารย์ที่ผู้ประเมิน…………………………………………………สถาบัน…………………………………………........วันที่ประเมิน………………...................... 

Patient’s Information 
HN………………………………………………Diagnosis………………………………………..Age……………........Gender  male    female 
Setting     NICU  Sick Newborn Unit  LR   OR   ER   OPD   Postpartum ……………………………………. 

ความเห็นอาจารยแ์พทย ์ประเมินความยากของปัญหาผู้ปว่ย    ง่าย   ปานกลาง    ยากและซับซ้อน 
 

 
 

EPA Expected level 
F1  F2 

 EPA 1. ร่วมวางแผนกับสูติแพทย์ ในการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภ์ที่ผิดปกติ L2-3 L4-5 
 EPA 2. ให้การดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีความเสี่ยงสูงเมื่อแรกเกิด  L2-3 L4-5 
 EPA 3. ให้การบริบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต L2-3 L4-5 
 EPA 5. ให้การบริบาลทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต และติดตามต่อเน่ืองในระยะยาว L2-3 L4-5 

  
MINI-CEX: หัวข้อที่ประเมิน Unsatisfactory Satisfactory Superior Not observed 

1. Data gathering skills 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
2. Physical examination skills 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
3. Communication skill/ Counselling skills 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
4. Professionalisms 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
5. Clinical judgement 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
6. Organization / efficiency 1   2   3 4   5   6 7  8  9  
Overall clinical performance 1   2   3 4   5   6 7  8  9  

การประเมินระดับความสามารถโดยภาพรวมของแพทย์ผู้นี้อยู่ใน Level 
 Level 1 = ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด     Level 2 = ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 Level 3 = ปฏิบัติงานได้เองอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง  
 Level 5 = ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

1. Reflection ของแพทย์ประจ าบ้าน          
             
2. Feedback โดยอาจารย์  
จุดเด่นของแพทย์ประจ าบ้าน (positive feedback)          
           
             
โอกาสพัฒนา (constructive feedback)           
              
         
3. แนวทางการพัฒนาตนเอง (action plan)          
              
         
 

อาจารย์ผู้ประเมิน 
 

............................................................... 
(....................................................... ) 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ผู้รับการประเมิน 

............................................................... 
(.......................................................) 
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แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 
ตามเกณฑ์ Entrustable professional activities (EPA) Case-based discussion (CbD) 

Trainee’s Information 
ชื่อแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด………………………………………………........ชั้นปีที่  F1   F2         ปกีารศึกษา.......................ครั้งที่.......... 
อาจารย์ที่ผู้ประเมิน…………………………………………………สถาบัน…………………………………………........วันที่ประเมิน………………...................... 

Patient’s Information 
HN………………………………………………Diagnosis………………………………………..Age……………........Gender  male    female 
Setting     NICU  Sick Newborn Unit  LR   OR   ER   OPD   Postpartum ……………………………………. 

ความเห็นอาจารยแ์พทย ์ประเมินความยากของปัญหาผู้ปว่ย    ง่าย   ปานกลาง    ยากและซับซ้อน  
 
 

EPA Expected level 
F1  F2 

 EPA 3. ให้การบริบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต L2-3 L4-5 
 EPA 5. ให้การบริบาลทารกแรกเกิดหลังภาวะวิกฤต และติดตามต่อเน่ืองในระยะยาว L2-3 L4-5 

  
CbD: หัวข้อที่ประเมิน Unsatisfactory Satisfactory Superior Not observed 

1. Data gathering 1   2   3 4   5   6 7  8  9  

2. Clinical findings and interpretation 1   2   3 4   5   6 7  8  9  

3. investigation and Management plan 1   2   3 4   5   6 7  8  9  

4. Follow-up and future planning 1   2   3 4   5   6 7  8  9  

5. Professionalism 1   2   3 4   5   6 7  8  9  

Overall judgment and clinical care 1   2   3 4   5   6 7  8  9  

การประเมินระดับความสามารถโดยภาพรวมของแพทย์ผู้นี้อยู่ใน Level 
 Level 1 = ปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด     Level 2 = ปฏิบัติงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
 Level 3 = ปฏิบัติงานได้เองอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง  
 Level 5 = ปฏิบัติงานได้เองและควบคุมผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 

1. Reflection ของแพทย์ประจ าบ้าน          
             
2. Feedback โดยอาจารย์  
จุดเด่นของแพทย์ประจ าบ้าน (positive feedback)          
           
             
โอกาสพัฒนา (constructive feedback)           
              
         
3. แนวทางการพัฒนาตนเอง (action plan)          
              
         
  

อาจารย์ผู้ประเมิน 
............................................................... 
(....................................................... ) 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ผู้รับการประเมิน
............................................................... 

(.......................................................) 
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ภาคผนวกที่ 7 
ตัวอย่างการบันทึกเวชระเบียนที่ดี 

 
ใบสรุปประวัติผู้ป่วย 

ชื่อ-สกุล: ด.ช. มีโชค สกุลดี      เลขที่โรงพยาบาล: 3456789 
วันเดือนปีเกิด: 1 มิถุนายน 2560 เวลา 8:00 น.  สถานที่เกิด: โรงพยาบาลเด็กดี 
น้ าหนักแรกเกิด: 2750  กรัม   
วันที่รับไว้รักษาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่: 1 มิถุนายน 2563  เวลา 23.38 น. 
หอผู้ป่วย: หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด2 (NICU2) 
วันที่จ าหน่ายจากโรงพยาบาล: 2 มิถุนายน 2563  วันทีเ่สียชีวิต: วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.26 น. 
สรุปการวินิจฉัยขณะอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

1. Term male newborn, singleton, GA 38+5 weeks/LMP, AGA 
2. Infant of diabetic mother 
3. Tension pneumothorax   
4. Persistent pulmonary hypertension  
5. Multiorgan failure due to hypoxic insults: 

a. Respiratory failure 
b. Myocardial depression with cardiogenic shock 
c. Disseminated intravascular coagulopathy 
d. Severe refractory metabolic acidosis 
e. Liver injury 

6. Ventricular tachycardia 
สรุปหัตถการขณะอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

1. Needle thoracentesis bilateral lungs 
2. Revision of bilateral intercostal chest tubes  
3. Echocardiograph 
4. Cardiac defibrillation  
5. Neonatal resuscitation (CPR) 

สรุปประวัติก่อนส่งตัว (จากใบส่งตัวและประวัติจากแพทย์ผู้ดูแล) 
ประวัติมารดา: อายุ 31 ปี ตั้งครรภ์ครั้งแรก (G1P0)  อายุครรภ์ 38+5 สัปดาห์  
ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 ทั้งหมด 7 ครั้ง มีประวัติเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ (GDMA1)  
ผลการตรวจเลือดระหว่างตั้งครรภ์: VDRL: non-reactive, Anti-HIV: non-reactive, HBsAg: negative 
มีประวัติน้ าเดิน 10 ชั่วโมงก่อนคลอด น้ าคร่ าใส มารดาได้รับยาแก้ปวด pethidine 45 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดด า ก่อน
คลอด 2 ชั่วโมง 
ประวัติคลอด: คลอดทางช่องคลอดไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอด  
คะแนน APGAR  ที่ 1 นาที = 8, 5 นาที = 8 
ประวัติหลังคลอดและการส่งตัว: 
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หลังคลอด 1 ชั่วโมง ทารกมีอาการหายใจเร็ว ความอ่ิมตัวของออกซิเจนต่ า (desaturation) อัตราการหายใจ 68 ครั้ง/นาที 
SpO2 90% ได้รับการรักษาโดยให้ oxygen box และสังเกตอาการ ต่อมาเม่ืออายุ 3 ชั่วโมงอาการยังไม่ดีขึ้นแม้จะเพ่ิมอัตรา
การไหลของออกซิเจนแล้ว ยังมีอาการหายใจเร็ว ที่อายุ 5 ชั่วโมงทารกได้รับการรักษาโดยใส่ continuous positive airway 
pressure (CPAP)  แต่ยังคงมีอาการหายใจเร็ว และต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจที่ประมาณอายุ 6 
ชั่วโมง   
ต่อมาทารกมี desaturation (SpO2 85%) มีความดันโลหิตต่ า ตรวจพบจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกสงสัยภาวะลมรั่วในช่อง
เยื่อหุ้มปอด (pneumothorax)  
การรักษาก่อนส่งต่อ: 
- Needle thoracentesis และใส่สายสวนระบายลมจากช่องเยื่อหุ้มปอดทั้งสองข้าง  
- NSS 30 mL IV loading in 15 minutes 
- Dopamine IV drip 10 mcg/kg/min 
- Empirical antibiotics: Ampicillin 100 mg/kg/dose IV q 12 hours, Gentamicin 4 mg/kg/dose IV q 24 hours 
สาเหตุการส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ลมรั่วในปอดทั้ง 2 ข้างร่วมกับภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูง (bilateral pneumothorax with persistent 
pulmonary hypertension) 
ตรวจร่างกายแรกรับท่ีหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
Birth weight 2900 g (P50), length 50 cm (P50), HC 32 cm (P50) 
Vital sign: T 37.2C, HR 171 bpm, RR 52/min, BP 75/49(54) mmHg, SpO2 88% (FiO2 1.0) 
General appearance: Term male NB, lethargy, on orotracheal tube No. 3.5, taped at 9 cm  
HEENT: no jaundice, AF 1.5x1.5 cm, PF fingertip, intact lips and palate, no ear anomaly, no caput or 
cephalhematoma, central cyanosis 
Heart: regular rate and rhythm, normal S1S2, no murmurs 
Lungs: clear and equal breath sound both lungs, no retraction, on chest tube bilaterally 
Abdomen: Soft, umbilical venous catheter in place, mild abdominal distention, no hepatosplenomegaly 
Genitalia: normal male genitalia, descended both testes 
Anus: patent anus 
Ext: cold extremities, no deformities 
Back & Spines: deferred examination due to patient’s unstable condition 
สรุปการด าเนินโรคขณะรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 ทารกเพศชายอายุครรภ์ 38+5 สัปดาห์ ส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วย bilateral 
pneumothorax with persistent pulmonary hypertension 

1. Bilateral pneumothorax with persistent pulmonary hypertension 
แรกรับที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ป่วยซึมไม่รู้สึกตัว หายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจ ร่วมกับมีภาวะออกซิเจน

ในเลือดต่ า ตรวจเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉินพบว่า chest tubes ระบายลมได้ไม่ดี จึงท าการปรับต าแหน่งสายสวนก่อนย้ายผู้ป่วย
ไปยังหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต 

การตรวจเพิ่มเติม: 
- Blood gases: pH 7.01, PCO2 98 mmHg, PO2 23 mmHg, HCO3 13.4, BE -18.2  

ทารกมีภาวะ hypoxemia และ severe mixed respiratory and metabolic acidosis 
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- CXR: bilateral pneumothorax, bilateral chest tubes in position (after revision of bilateral chest 
tubes), no cardiomegaly 

- Echocardiogram (during HFOV): TRPG 18mmHg, PFO with right to left shunt, small PDA 
(continuous flow), low cardiac output, LVEF56% (under inotrope – dopamine 20 mcg/kg/min, 
levophed 0.4 mcg/kg/min, adrenaline 1.8 mcg/kg/min) 

การรักษา:  
- เริ่มต้นให้การช่วยหายใจด้วย conventional ventilator และเปลี่ยนเป็น high-frequency oscillatory 

ventilation (HFOV) (setting MAP 11-13 cmH2O, amplitude 40 cmH2O, frequency 11 Hz FiO2 1.0) 
- Revision of bilateral chest tube drainage เนื่องจากไม่สามารถระบายลมได้เพียงพอ หลังปรับต าแหน่ง chest 

tube ติดตามภาพถ่ายรังสีทรวงอกพบว่าปอดขยายดีขึ้น  
- ให้การรักษาความดันหลอดเลือดในปอดสูงด้วยยา 

o Iloprost nebulization ทุก 1 ชั่วโมง 
o Oral sildenafil (1mg/kg/dose) ทุก 8 ชั่วโมง 

2. Multiorgan failure secondary to hypoxic insult 
2.1 Respiratory failure   

ผู้ป่วยมีอาการหายใจล้มเหลว และมี bilateral tension pneumothorax จ าเป็นต้องรับการรักษาด้วยการใช้
เครื่องช่วยหายใจ HFOV ดังกล่าวข้างต้น 
2.2 Myocardial depression with cardiogenic shock  

ผู้ป่วยมีภาวะช็อก ความดันโลหิตต่ า สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดจากการท างานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
เนื่องจาก tension pneumothorax และการขาดออกซิเจน  ผล echocardiograph ดังแสดงด้านบน  
การรักษา:  NSS 10 ml/kg x 2 doses 
  Dopamine IV drip maximum 20 mcg/kg/min 
  Adrenaline IV drip maximum 1.8 mcg/kg/min 
  Levophed IV drip maximum 0.4 mcg/kg/min 
เมื่ออายุประมาณ 17 ชั่วโมง มี ventricular tachycardia  
การรักษา:  Synchronized defibrillation 7 J, adrenaline (1:10,000) 0.3 mL IV x 1 dose, CPR นาน 

10 นาที จากนั้น ROSC HR 110/min, คล าชีพจรได้  
 แก้ไขภาวะเลือดเป็นกรดและเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ 
ผู้ป่วยยังคงมีความดันโลหิตต่ า และไม่ตอบสนองต่อการรักษา ต่อมาที่อายุประมาณ 24 ชั่วโมงมี desaturation 
และ bradycardia ต้องได้รับการ CPR  อีก 4 ครั้ง ก่อนที่บิดาจะตัดสินใจให้การรักษาแบบประคับประคอง 
   

2.3 Disseminated intravascular coagulopathy 
Platelet 73,000/cu.mm, fibrinogen 58.9 mg/dl, D-Dimer 54,342 ng/mL 
การรักษา:  Blood component transfusion 
                  เฝ้าระวังภาวะเลือดออกผิดปกติ 

2.4 Severe metabolic acidosis with electrolyte imbalance  
ผู้ป่วยมีภาวะเลือดเป็นกรด และเกลือแร่ในเลือดผิดปกติตลอดตั้งแต่เข้ารับการรักษาที่ รพ.มหาราชฯ ไม่
ตอบสนองต่อการรักษาท่ีให้ 
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การรักษา:  7.5% sodium bicarbonate IV 
  Calcium gluconate IV   

2.5 Liver injury 
Serum albumin 1.9 g/dl, AST 138 U/L, ALT 23 U/L 
การรักษา: ให้การรักษาตามอาการ 
 

ในระหว่างเข้ารับการรักษาทีมแพทย์ผู้รักษาได้อธิบายและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับความรุนแรง การด าเนินโรค 
แผนการรักษารวมถึงพยากรณ์โรคเป็นระยะ และให้โอกาสผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนการรักษา ซึ่ง
หลังจากท าการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นเวลา 10 ชั่วโมง พบว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
ผู้ปกครองจึงตัดสินใจร่วมกับทีมแพทย์ผู้ดูแลให้รักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง  

ผู้ป่วยเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 11:00 น.  
 
 
      ลงชื่อ........................................................................... 
       (นายแพทย์ XXXXX     XXXXXXX) 
           ว. XXXXX 
        วันที่ 2 มิถุนายน 2563 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึก Progress note
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการทบทวนประวัติผู้ป่วยที่มาตดิตาม high-risk clinic 
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ภาคผนวกที่ 8 
Portfolio 

การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง (authentic assessment) ที่วัดการ
เรียนรู้ขั้นสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือการประเมินการปฏิบัติงานจริง ๆ ไม่ใช่การประเมินด้วยการ
สอบใด ๆ อนุสาขามารกแรกเกิดและปริก าเนิดก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดย
ใช้Portfolioเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในเรื่อง พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ความรู้พ้ืนฐาน ระบบสุขภาพ การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง และภาวะผู้น าโดยผู้เข้าอบรมต้องมีแฟ้มสะสมงานและได้รับการประเมินแฟ้มนี้อย่างเป็นระบบ  

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องท าการบันทึกแฟ้มสะสมผลงานที่ปฏิบัติ รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าของ
การฝึกอบรม ทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติตามสมรรถนะที่ก าหนด ประเมินและมีการสะท้อนตนเอง (self-reflection) 
เป็นระยะอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอย่างทันกาล จ าเพาะ 
สร้างสรรค์และเป็นธรรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคล(preceptor) มีการเซ็นก ากับในใบประเมินและเก็บเป็นหลักฐานใน
Portfolio เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้รับทราบ และปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยปีละ2ครั้ง และน าเสนอแฟ้มสะสมงานนี้
แก่คณะกรรมการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง 

ส่วนประกอบของ Portfolio ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทารกแรกเกิด 

หัวข้อ จ านวนครั้งที่ก าหนด 
- การประเมินกิจกรรมวิชาการในห้องเรียน อย่างน้อย 5  ครั้ง/ปี 
- การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง  2 ราย/2 ปี 
- การประเมินทักษะติดต่อสื่อสาร  2 ครั้ง/ปี 
- การประเมินบันทึกเวชระเบียน   8 รายงาน/2ปี 
- แบบบันทึกหัตถการ ตามตารางท่ีก าหนดในหลักสูตร 
- การประเมิน Entrustable Professional Activities (EPA) ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
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ภาคผนวกที่ 9 
คณาจารย์ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาที่  

1 ผศ.นพ.สมพร  โชตินฤมล 
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Certificate  in Neonatal  and Infantile Screening   
-  อว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด)  

2 รศ.พญ.วัชรี  ตันติประภา 
 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- อว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด  และปริก าเนิด)  

3 ผศ.พญ.วรางค์ทิพย์ คูวุฒยากร 
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- อว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด)  
- Certificate in Neonatology 

4 ผศ.พญ.ฌานิกา  โกษารัตน์ 
  

- วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- Cert. in Neonatology-Perinatal Medicine     
- อว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด)  

5 อ.นพ.สาธิษฐ์  มะโนปัญญา - วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด) 

6 อ.พญ.มัลลิการ์  ป้อมรบ - วว. (กุมารเวชศาสตร์)  
- วว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด) 
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ภาคผนวกที่ 10 
ตารางการฝึกอบรมปีการศึกษา 2563 
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