
        

หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขากุมารเวชศาสตร ทารกแรกเกิด-ปริกําเนิด   
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 (หลักสูตรใหม)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

1. ชื่อหลักสูตร  

(ภาษาไทย) หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา กุมารเวชศาสตร  ทารก
แรกเกิด-ปริกําเนิด 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship  Training in Neonatal-Perinatal Medicine 

2. ชื่อวุฒิบัตร   
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุ

สาขา กุมาร   เวชศาสตร ทารกแรกเกิด-ปริกําเนิด 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Neonatal-Perinatal Medicine 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ  
สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  

4. ผูดูแลหลักสูตร 
    รองศาสตราจารย พญ. พิมล วงศศิริเดช 

หัวหนาสาขาวิชาทารกแรกเกิด 
5. หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตร 
 ปจจุบันแมวาจะมีทารกเกิดใหมในประเทศไทยลดลงเหลือเพียงปละประมาณแปดแสนคน  แต
รูปแบบและวิธีการดูแลรักษาทารกปวยไดเปลี่ยนแปลงอยางมาก เพ่ือที่ทารกจะไดรอดชีวิตเพ่ิมขึ้น  เกิด
ภาวะแทรกซอนนอยที่สุด และเจริญเติบโตเปนเด็กและผูใหญที่แข็งแรงสมบูรณมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป  

ในการนี้ตองใชนวตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูใหมๆ มาใชประกอบในการดูแลรักษา
ทารกแรกเกิดมากขึ้น แพทยทั่วไปและกุมารแพทยสามารถดูแลรักษาเพียงทารกแรกเกิดปกติหรือทารก
ปวยในระยะเบื้องตน ไมสามารถดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่ปวยหนักหรือมีปญหาซับซอนไดอยางมี   
ประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแขนงวิชาทารกแรกเกิดปริกําเนิด สําหรับ
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ทารกที่ปวยหนักเหลาน้ีโดยเฉพาะ  การฝกอบรมแพทยประจําบานสาขากุมารเวชศาสตร ไมสามารถ
ครอบคลุมเนื้อหาความรูตลอดจนการฝกทักษะในระดับผูเชี่ยวชาญได ประกอบกับ แพทยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางสาขาวิชาน้ียังมีจํานวนนอยมากไมเพียงพอกับความตองการของประเทศ ปจจุบันมีอยูเฉพาะบาง
แหง     เทาน้ัน เชน ในโรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทยและในโรงพยาบาลศูนยของกระทรวงสาธารณสุข
บางแหง  สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดเปดการ
ฝกอบรมแพทยเฉพาะทางอนุสาขาทารกแรกเกิด-ปริกําเนิด ตั้งแตป พ.ศ. 2537 มีอัตราการคลอดทารก 
กวา 9,000 รายตอป  มีหอสําหรับทารกแรกเกิด 3 แหง รวมทั้งสิ้น 95 เตียง ประกอบดวย หออภิบาลทารก
แรกเกิดวิกฤติ 15 เตียง หอผูปวยอรรถกระวีสุนทร 30 เตียง และ หอทารกแรกเกิดกลุมเสี่ยง 50 เตียง มี
จํานวน admission 5,000-6,000 ราย ตอป และมีอาจารยประจําสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 6 ทาน มี
เคร่ืองมืออุปกรณการแพทยที่ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ จากศักยภาพดังกลาว สาขาวิชาทารกแรกเกิด
ฯ จัดฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมกุมารแพทยเฉพาะทาง สาขาทารกแรกเกิด-ปริกําเนิดขึ้นเพ่ือสรางแพทย
เฉพาะทางใหปฏิบัติหนาที่ใหการดูแลรักษาทารกแรกเกิดของไทยอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการ
สรางหรือพัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหเปนอาจารยสอนและฝกอบรมกุมารแพทยและพยาบาล ใหมี
ความสามารถในการชวยดูแลรักษาทารกแรกเกิดอยางดีและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและ
เหมาะสมกับปญหาและสภาพการณของประเทศ  

5.  กําหนดการเปดฝกอบรม  
 เริ่มตนการฝกอบรมในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกป  

6.   อาจารย   
6.1  รายชื่ออาจารยประจําหนวยทารกแรกเกิด และคุณวุฒิ 

         ก.  ปฏิบัติงานเต็มเวลา        
   1. ศาสตราจารย นพ. เกรียงศักด์ิ จีระแพทย 
   คุณวุฒิ  -     พบ., วว. กุมารเวชศาสตร 

- อว. ทารกแรกเกิด – ปริกําเนิด 
- MPH (Epidemiology and Preventive Medicine) (Washington, D.C., USA) 
- Certificate in Neonatology (Children’s Hospital of Eastern Ontario, 

Ottawa, Canada) 
- Certificate in Lactation Management Education (Sandiego, California, 

U.S.A.) 
2. รองศาสตราจารย นพ. ธราธิป โคละทัต 

   คุณวุฒิ -      พบ., วว. กุมารเวชศาสตร 
- อว. ทารกแรกเกิด–ปริกําเนิด 
- อว. เวชศาสตรครอบครัว 
- Diploma in Neonatology (University of Alberta, Edmonton, Canada) 
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- Certificate in Lactation Management Education (Sandiego, California, 
U.S.A.) 

3. รองศาสตราจารย พญ. พิมล วงศศิริเดช 
   คุณวุฒิ -      พบ., วว. กุมารเวชศาสตร 

- Certificate in Neonatology (University of Chicago, USA) 
- อว. ทารกแรกเกิด–ปริกําเนิด 
- อว. เวชศาสตรครอบครัว 

4. ผูชวยศาสตราจารย พญ. โสภาพรรณ เงินฉ่ํา 
    คุณวุฒิ -      พบ. , วว. กุมารเวชศาสตร 

- อว. ทารกแรกเกิด–ปริกําเนิด 
- Certificate in Neonatology (University of Alabama at Birmingham, USA) 
- อว. เวชศาสตรครอบครัว 

5. ผูชวยศาสตราจารย พญ. รัชฎา กิจสมมารถ 
   คุณวุฒิ -     พบ. , วว. กุมารเวชศาสตร 

- Certificate in Neonatology (McMaster University, Canada) 
-     อว. ทารกแรกเกิด–ปริกําเนิด 

6. อาจารย พญ. ภาสินี วุฒทราพงษวัฒนา 
   คุณวุฒิ -     พบ. , วว. กุมารเวชศาสตร 

-     วว. ทารกแรกเกิด–ปริกําเนิด 
ข.  ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา              

1. ศ.คลินิก นพ.อุรพล  บญุประกอบ 
   คุณวุฒิ -     พบ. , อว. กุมารเวชศาสตร 

- Certificate in Neonatology (University of Pittsburgh, USA) 
2. รองศาสตราจารย พญ. ประอร ชวลิตธํารง 

   คุณวุฒิ -     พบ. , อว. กุมารเวชศาสตร 
- Dip.  Amer. Board of Pediatrics   
- Cert. in Genetics and Neonatology (Michael Reese Hospital, USA) 

7.   จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  
สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปดรับผูเขา

ฝกอบรมชั้นปละ 4 คน  

8.  คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  
 8.1    ผูสมัครเขารับการฝกอบรม  
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       ผูสมัครเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลวและ
ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี    
8.1.1 เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขากุมารเวชศาสตรทั่วไปแลว  
8.1.2 เปนแพทยประจําบานปสุดทายในสาขากุมารเวชศาสตรทั่วไป 
8.1.3 เปนผูมีสิทธิสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตรทั่วไปในป

การศึกษานั้น  
 8.2    ผูเขารับการฝกอบรม      
 8.2.1    ตองเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขากุมารเวชศาสตรทั่วไปแลว  
 8.2.2    เปนสมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย   

9.  จํานวนปของการฝกอบรม  
 หลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลา  2 ป โดยแตละปมีเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 50 
สัปดาห 

1.10 วัตถุประสงค 
แพทยที่จบการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร ทารกแรกเกิด-ปริกําเนิด  แลว  
จะตองมีความรูความสามารถ ดังน้ี    

1.10.1 มีความรูในการเปลี่ยนแปลงทั้งในสภาพปรกติ และในสภาพที่ผิดปรกติของลักษณะทาง
กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา ชีวเคมีและอิมมูโนวิทยาของทารก ตลอดตั้งแตระยะในครรภ    ในระหวางการ
คลอดและในระยะแรกเกิด ทั้งประเมินสภาพปกติของทารกในระยะเหลาน้ีได   
รวมทั้งมีความรูเรื่องปจจัยสงเสริมและปจจัยรบกวนพัฒนาการปรกติของการเจริญเติบโตและพยาธิวิทยา 
พยาธิสรีรวิทยาของความผิดปรกติ หรือ โรคของทารกทั้งในระยะกอนเกิดและระยะหลังเกิดทั้งจําแนกครรภ
ที่มีความเสี่ยงและทารกที่ผิดปรกติได 

1.10.2 สามารถรวบรวมขอมูล บันทึกอยางเปนระบบ วิเคราะห และประเมินขอมูลเพ่ือการ
วินิจฉัย  บําบัดรักษา  และแกไขปญหาในโรคของทารกแรกเกิดทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพ 

1.10.3 ใหการบริบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและความผิดปรกติในทารก และให
การฟนฟูสภาพแกทารกที่ผิดปรกติ ทั้งในระยะกอนเกิด ระหวางเกิดและแรกเกิด 

1.10.4  มีทักษะในการทําหัตถการการใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการบริบาล และ
อภิบาลทารก  

1.10.5  ทําการวิจัยเก่ียวกับโรคหรือปญหา  ของทารกแรกเกิด-ปริกําเนิดไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ 

1.10.6 รูหลักการในการจัดตั้งและบริหารงาน หอบริบาลและหนวยอภิบาลทารกแรกเกิดระดับ
ตาง ๆ ได 

1.10.7 ใหความรู ใหการปรึกษาแนะนํา และการฝกอบรม หรือถายทอดความรูความสามารถ
ตลอดจนเทคโนโลยีทางเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกําเนิดใหแกผูอ่ืนได  
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 1.10.8 มีทักษะในการประสานงานกับผูอ่ืน ทั้งในระดับบุคคล กลุมชนและองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

1.10.9  มีความรูในหลักการที่จะประยุกตอุปกรณและทรัพยากรที่มีจํากัดในทองถิ่นมาใชให
เหมาะสมกับสังคมและสิ่งแวดลอมของไทย 

1.10.10  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติอันดี  ตอผูปวย  ญาติผูปวย  ผูรวมงาน  เพ่ือนรวม
วิชาชีพ  และชุมชน 

1.11 เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม  
(  ดูรายละเอียดในภาคผนวก 1 ) 

     เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีความรู ความสามารถตาม
เน้ือหาทั้ง 3 ดาน ดังน้ี 
     1.11.1 ความรูดานปญญาพิสัย (Cognitive domain)  
    1.11.1.1 ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน ในสภาวะปกติ และในพยาธิสภาพ 
      (1) สรีรวิทยา เภสัชวิทยา  และชีวเคมีของสตรีขณะตั้งครรภระหวางคลอดและหลั่ง
นํ้านมรวมถึงปจจัยสงเสริมและปจจัยเสี่ยงของสตรีในระยะดังกลาว โดยครอบคลุมถึงสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 
   (2)  พัฒนาการทางกายวิภาค (คัพภวิทยา) สรีรวิทยา ชีวเคมี อิมมูโนวิทยาและ
เภสัชวิทยาของทารกในครรภและรก รวมถึงปจจัยที่เก่ียวของโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม 
   (3)  การปรับตัวของทารกตอการคลอดและการดํารงชีวิตหลังคลอด 
   (4)  พัฒนาการทางกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี อิมมูโนวิทยาและเภสัชวิทยาของ
ทารกแรกเกิดปกติและทารกแรกเกิดที่มีโรค 
   (5)  พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาในโรคทารกในครรภและแรกเกิด 
   (6)  จิตวิทยาของสตรีในการตั้งครรภและการมีบุตรที่ปรกติและผิดปรกติ 
ปฏิสัมพันธแม-ลูก 
   (7)  โภชนาการกับพัฒนาการทั้งทางกายและสมองของทารกในครรภและแรกเกิด 
   (8)  เวชพันธุศาสตรและกลไกการเกิดความพิการแตกําเนิด 
   (9)  ระบาดวิทยาและสถิติพยากรณชีพ (Biostatistics) ในระยะปริกําเนิด 
  (10) หลักกลศาสตรเบื้องตนของอุปกรณทางการแพทยที่ใชเปนประจําในระยะปริ
กําเนิดและระยะแรกเกิด 
   (11) หลักการจัดตั้งองคกรใน Reproductive health care 
   (12) หลักการแพทยศาสตรศึกษา และหลักการบริหารจัดการ 
   (13) หลักในการทําวิจัย 

  1.11.1.2   ความรูความชํานาญทางคลินิกในการอภิบาลชวยเหลือทารกแรกเกิดในระยะ
วิกฤติหรือฉุกเฉินของโรคหรือภาวะที่กําลังคุกคามชีวิต 
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1.11.1.3  ความรูความชํานาญในการบริบาลชวยเหลือทารกแรกเกิดที่มีปญหาตางๆกลุม
โรคที่สําคัญและพบไดบอย และมีความความสามารถเพียงพอ ในกลุมโรคอ่ืนๆที่ไมไดพบบอย โดย
ครอบคลุมถึงความสามารถในการอธิบายคําจํากัดความอุบัติการณ  อาการ สิ่งแสดงการดําเนินโรคแนว
ทางการตรวจคน หลักการวินิจฉัย วิธีประเมินความรุนแรง การรักษา การ ปองกัน การพยากรณโรค และ
สามารถปฏิบัติในการซักประวัติ ตรวจ วินิจฉัย บริบาลรักษา สงปรึกษา และใหการปองกัน รวมไปถึงการให
คําปรึกษาแนะนํา โดยปฏิบัติไดเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
      1.11.2   ความสามารถดานทักษะ  (Psychomotor domain) 
  1.11.2.1 ทักษะในเชิงปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ไดแก เด็ก พอแมญาติพ่ีนองของเด็ก 
ผูรวมงานในระดับตางๆ ในสถาบัน และองคกรของตน และองคกรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

1.11.2.2  ทักษะในเทคนิคการบริบาลและหัตถการตาง ๆ ที่ใชกับทารกแรกเกิด 
 1.11.2.3  ทักษะในการตรวจคนและแปลผล 

   1.11.2.4  ทักษะในการใหคําปรึกษาแนะนําปญหาของทารกแรกเกิดไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในปญหาเฉียบพลัน ปญหาของทารกระยะสุดทาย และใน long-term  
follow-up ของ high-risk infant 

1.11.2.5  ทักษะในการบริหารจัดการ  หออภิบาลผูปวยทารกระดับตาง ๆ เชนregular 
nursery,   newborn special care unit  และ/หรือ  newborn intensive care unit  และ 
การประสานงานกับหนวยอ่ืน  

 1.11.2.6  ทักษะในการจัดประสบการณการเรียนรูและการสอนในวิชาทารกแรกเกิด 
 1.11.2.7  ประสบการณในการทํางานวิจัยในทารกแรกเกิด ไดแก การวางแผน ดําเนินงาน  

ประเมินผล สรุปและรวบรวมเพื่อการตีพิมพอยางนอย 1 เรื่อง 
 1.11.3  ดานเจตคตินิสัย (Affective domain)  

               มีอุปนิสัย เจตคติและคานิยมที่ดีตอวิชาชีพในสาขาเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริ
กําเนิดตอทารกแรกเกิดและผูเก่ียวของ ไดแก พอแม ครอบครัว ญาติ ชุมชนและผูรวมงาน โดยตระหนักถึง
อิทธิพลของโครงสรางสาธารณสุขและสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ 

มีความตระหนักถึงภาระงานหนัก และมีความอดทน มุงม่ันที่จะฟนผาอุปสรรคงานทั้ง
ปวงดวยตนเอง แตก็รูขอบเขตความสามารถของตน, โดยมีการปรึกษาหารือ หรือสงตอผูปวยไปยังผูที่มี
ความรูความสามารถกวา 

มีความใฝรู ใฝปฏิบัติ ทําตนใหมีความรูความสามารถทันตอวิทยาการกาวหนา 
อยูตลอดเวลาและใฝสอนแกผูที่ดอยกวา 

 1.12.  วิธีการฝกอบรม   
 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมมีประสบการณการเรียนรู ดังน้ี  

1.12.1  ภาคทฤษฎี 
1) ศึกษาหาความรูจากตําราและวารสาร 
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2) รวมอภิปราย/ฟงบรรยายเก่ียวกับความรูและเทคนิคใหมๆ ที่เก่ียวของกับทารกแรกเกิด-
ปริกําเนิด  

3) รวมประชุมวิชาการ และรวมจัดประชุมวิชาการ 
- ภายในสถาบันฝกอบรม เชน การประชุมวิชาการภายในสาขา เชน การอาน 

วารสาร (Journal club) ของหนวยทารกแรกเกิด 
- ระหวางภาควิชา (Interdepartmental case conference) เชน ภาควิชาสูติ- 

นรีเวช  ศัลยกรรมเด็ก พยาธิวิทยา รังสีวินิจฉัย และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
                       - ระหวางสถาบันฝกอบรม เชน Interhospital conference ของหนวยทารกแรกเกิด 

1.12.2  ภาคปฏิบัติ  
1) รวมหรือปฏิบัติการในการใหการวินิจฉัย การบริบาลรักษาและแกไข ปญหาของทารก
ตั้งแตระยะในครรภ ระยะคลอด ระยะแรกเกิด และระยะการตรวจติดตามทารก (follow-up) 
อยางตอเน่ืองตลอด 2 ป ของการฝกอบรมใหมีโอกาสในการคิดหาแนวทางชวยเหลือ
ครอบครัวผูปวยในกรณีที่มีปญหาเศรษฐกิจและสังคมดวย 
2) ปฏิบัติงานในหองคลอด หอทารกกลุมเสี่ยง (high risk nursery) หอทารกแรกเกิดเจ็บปวย 

(newborn special care unit) หออภิบาลทารกแรกเกิดปวยวิกฤติ (newborn intensive case unit) 
newborn follow-up clinic และ clinic อ่ืนที่เก่ียวของ เชน หนวยเวชศาสตรปริกําเนิดของหนวยงานสูติ
ศาสตร ฯลฯ  

3) รับปรึกษาปญหาทารกแรกเกิดที่ OPD ที่หอผูปวยในของภาควิชากุมารฯ และภาควิชา
อ่ืนๆ 

4) ทําหัตถการตาง ๆ ที่จําเปนในการดูแลทารกรักษา ทารกแรกเกิด-ปริกําเนิด 
5 )  สั ง เกตการณห รือร วมช วยในการผ าตั ด  การทํ า หัตถการพิ เศษต า ง  ๆ  เช น 

echocardiogram, cardiac catheterization การตรวจศพผูปวยทารกแรกเกิดที่นาสนใจ และฝกปฏิบัติงาน
ในสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

6) ฝกทักษะในการบริหารจัดการ หออภิบาลผูปวยทารกแรกเกิดตาง ๆ  
1.12.3  งานวิจัย ผูรับการฝกอบรมจะตองทํางานวิจัยไมนอยกวา 1 เร่ืองตลอดระยะเวลาการ

ฝกอบรม 
1.12.4 งานสอน มีสวนรวมในการใหคําปรึกษา ชวยสอนนักศึกษาแพทย นักศึกษาพยาบาลและ

แพทยประจําบานที่ผานมาในสาขาวิชา โดยความเห็นชอบของอาจารยผูควบคุม และชวยในการจัดเก็บ
ตัวอยางผูปวยที่นาสนใจเขา Teaching file 

1.12.5 การดูงานนอกสถาบัน 
ผูรับการฝกอบรมสามารถเลือกฝกอบรมนอกสถาบัน เพ่ือใหไดรับประสบการณเพ่ิมเติม โดย

สถาบันเหลาน้ันจะตองเปนสถาบันฝกอบรมที่ได รับการรับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศ
ไทย  

1.13 การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 
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       สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดใหมีการ
ประเมินผูเขารับการฝกอบรมดังน้ี  
 

 1.13.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม  มีการประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมแบบ 
formative ตลอดการฝกอบรม  และ มีการประเมินผลแบบ summative ทุก 6 เดือน และเม่ือส้ินสุดการ
ฝกอบรมแตละป เพ่ือเลื่อนชั้น  

     1.13.2 การประเมิน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  กุมารเวชศาสตร  สาขาทารกแรกเกิด-ปริกําเนิด 

(1) ผูมีสิทธิเขารับการประเมิน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี  
 ผานการฝกอบรมครบ 2 ปตามหลักสูตร 
 ผานการประเมินทั้ง formative และ summative เปนมติเอกฉันทจากอาจารยประจํา
หลักสูตร วาเห็นสมควรใหเขารับการประเมินได  
 มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง  

 (2) วิธีการประเมิน ประกอบดวยการสอบภาคขอเขียน การสอบสัมภาษณ และประเมินผล
งานวิจัย 
 

1.14 การประเมินหลักสูตร 
1.14.1 สถาบันจัดใหแพทยประจําบานตอยอดประเมินการจัดการฝกอบรมทุก 6 เดือน เพื่อ

นํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียนมากข้ึน 
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ภาคผนวก  

เน้ือหาสังเขปของการฝกอบรม 

หลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา กุมารเวชศาสตร ทารกแรกเกิด-ปริกําเนิด จะตองครอบคลุมเน้ือหาดังตอ   ไปน้ี  

1. ความรูดานปญญาพิสัย (Cognitive domain)  
     1.1  ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานในสภาวะปกติและในพยาธิสภาพ  

   ก. สรีรวิทยา เภสัชวิทยาและชีวเคมีของสตรีขณะตั้งครรภระหวางคลอดและ 
       หลั่งนํ้านมรวมถึงปจจัยสงเสริมและปจจัยเสี่ยงของสตรีในระยะดังกลาว 
       โดยครอบคลุมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
   ข. พัฒนาการทางกายวิภาค (คัพภวิทยา) สรีรวิทยา ชีวเคมี อิมมูโนวิทยาและ 
       เภสัชวิทยาของทารกในครรภและรก รวมถึงปจจัยที่เก่ียวของโดยเฉพาะใน 
       เรื่องของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
   ค. การปรับตัวของทารกตอการคลอดและการดํารงชีวิตหลังคลอด 
   ง. พัฒนาการทางกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี อิมมูโนวิทยาและเภสัชวิทยาของ 
      ทารกแรกเกิดปกติและทารกแรกเกิดที่มีโรค 
   จ. พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาในโรคทารกในครรภและแรกเกิด 
   ฉ. จิตวิทยาของสตรีในการตั้งครรภและการมีบุตรที่ปรกติและผิดปรกติ  
        ปฏิสัมพันธแม-ลูก 
   ช. โภชนาการกับพัฒนาการทั้งทางกายและสมองของทารกในครรภและแรกเกิด 
   ซ. เวชพันธุศาสตรและกลไกการเกิดความพิการแตกําเนิด 
   ฌ. ระบาดวิทยาและสถิติพยากรณชีพ (Biostatistics) ในระยะปริกําเนิด 
   ญ. หลักกลศาสตรเบื้องตนของอุปกรณทางการแพทยที่ใชเปนประจําในระยะ 
       ปริกําเนิดและระยะแรกเกิด 
   ฎ. หลักการจัดตั้งองคกรใน Reproductive health care 
   ฏ. หลักการแพทยศาสตรศึกษา และหลักการบริหารจัดการ 
   จ. หลักในการทําวิจัย 
  1.2  ความรูความชํานาญทางคลินิก 
   1.2.1   การอภิบาลชวยเหลือทารกแรกเกิดในระยะวิกฤติหรือฉุกเฉินของโรค 
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    หรือภาวะที่กําลังคุกคามชีวิต 
    ก. Birth asphyxia 
    ข. Cardio respiratory arrest 
    ค. Seizure 
    ง. Shock และ sudden deterioration 
    จ. Respiratory distress 
    ฉ. Cyanosis 
    ช. Pulmonary air leak 
    ซ. Congestive heart failure 
    ฌ. Severe anemia 
    ญ. Massive bleeding (including GI hemorrhage) 
    ฎ. Dehydration 
    ฏ. Hypoglycemia 
    ฐ. Hyperbilirubinemia 
    ฑ.Marked abdominal distension including massive ascites,  
        peritonitis 
    ฒ. Bile stained หรือ severe vomiting 
    ณ. Congenital anomalies requiring emergency management:  
               Airway obstruction, esophageal atresia, diaphragmatic hernia, 
         gastrochisis or rupture omphalocele, exposed neural tube 
         defects, testicular torsion, obstructed hernia และ ambiguous 
         genitalia 
    1.2.2 การบริบาลชวยเหลือทารกแรกเกิดในปญหาเหลาน้ี 
    ก. Respiratory distress, apnea และ respiratory failure 
    ข. Cardiac failure, cardiac arrhythmia และ cyanosis 
    ค. Hypo และ hypertension 
    ง. Fluid, electrolytes, acid-base disturbance และ metabolic  
       disorders 
    จ. Anemia, polycythemia และ bleeding disorders 
    ฉ. Edema และ dehydration และ hydrops fetalis 
    ช. Jaundice 
    ซ. Seizure, muscular hypotonia และ abnormal behavior 
    ฌ. Vomiting, constipation และ diarrhea 
    ญ. Abdominal distension และ abdominal mass 
    ฎ. Anuria, oliguria, hematuria และ renal failure 



 

 

 

11

    ฏ. Ambiguous genitalia 
    ฐ. Feeding โดยเฉพาะ breast feeding และ nutritional problems 
    ฑ. Hepatosplenomegaly 
    ฒ. Low birth weight และ oversized infants  
    ณ. Congenital malformation 
    ด. Infants born to mother with diseases or conditions that may 
         have adverse effects to them before and after deliveries eg, 
         infants of diabetic mother, thyrotoxic mother 
    ต. High risk pregnancies 
    ถ. Abnormal deliveries 
    ท. Newborn surgical conditions ในชวง pre และ postoperative  
    ธ. Hypo, hyperthermia 
    น. Drug intoxication และ withdrawal 

1.2.3 มีความรูความสามารถและความชํานาญในกลุมโรคที่สําคัญและพบไดบอย 
        (กลุม ก) และมีความสามารถอยางพอเพียงในกลุมโรคอ่ืนๆ ที่ไมไดพบบอย  
        (กลุม ข) โดยครอบคลุมถึง ความสามารถในการอธิบายคําจํากัดความ    
        อุบัติการณ  อาการ  สิ่งแสดง การดําเนินโรค แนวทางการตรวจคน  
        หลักการวินิจฉัย วิธีประเมินความรุนแรง การรักษา การปองกัน  
        การพยากรณโรค และสามารถปฏิบัติในการซักประวัติ ตรวจ วินิจฉัย  
        บริบาลรักษา สงปรึกษา และใหการปองกัน รวมไปถึงการใหคําปรึกษา 
        แนะนําโดยปฏิบัติไดเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ก.  กลุมโรคที่ตองมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนอยางดี 
 ก.1  Birth asphyxia และ birth injuries 
 ก.2  ความพิการแตกําเนิดที่พบบอย ๆ เชน 
  ก.2.1  Down syndrome และ Trisomies ชนิดตางๆ  
  ก.2.2  Cleft lips และ palate 
  ก.2.3  Congenital muscular torticollis 
  ก.2.4  Neural tube defect, hydrocephalus, hydranencephaly และ anencephaly 
  ก.2.5  Abdominal wall defects ไดแก gastroschisis, omphalocele, prune - belly  

         syndrome 
  ก.2.6  Esophageal atresia, TE fistula, intestinal stenosis and atresia, congenital 
   megacolon และ imperforate anus 
  ก.2.7  Congenital dislocation of hips, club foot, metatarsus adductus, polydactyly, 
   syndactyly 
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  ก.2.8  Congenital stridor 
  ก.2.9  Diaphragmatic hernia, paralysis และ eventration of diaphragm 
  ก.2.10 Congenital heart diseases 
  ก.2.11 Hemangioma, nevi 
 ก.3  โรคทางระบบหายใจ 
  ก.3.1  Surfactant deficiency : respiratory distress syndrome 
  ก.3.2  Congenital และ neonatal pneumonia 
  ก.3.3  Aspiration syndrome และ meconium aspiration syndrome 
  ก.3.4  Transient tachypnea of the newborn หรือ delayed absorption of lung fluid 
  ก.3.5  Pulmonary air leak syndrome 
  ก.3.6  Persistent pulmonary hypertension of the newborn หรือ persistent fetal  
                             circulation syndrome 
  ก.3.7  Pulmonary interstitial emphysema 
  ก.3.8  Pulmonary hypoplasia 
  ก.3.9  Chronic lung diseases of the neonate ไดแก BPD, WMS และ CPIP 
  ก.3.10 Choanal atresia, congenital stridor 
  ก.3.11 Micrognathia และ glossoptosis 
  ก.3.12 Congenital lung cyst และ congenital labar emphysema 
 ก.4  โรคที่เก่ียวของกับ Bilirubin metabolism ที่พบบอย 
  ก.4.1  Physiologic jaundice 
  ก.4.2  Breast milk jaundice, breast feeding jaundice  
  ก.4.3  Hyperbilirubilinemia in prematurity 
  ก.4.4  Jaundice secondary to concealed hemorrhage 
  ก.4.5  Jaundice secondary to bacterial and viral infection 
  ก.4.6  Red blood cell defects ที่พบเปนปญหาในประเทศไทย 
   - red cell enzyme defect : G6PD deficiency 
   - red cell morphology : spherocytosis 
   - alpha - thalassemia 
  ก.4.7  Blood group incompatibility 
  ก.4.8  Biliary atresia and neonatal hepatitis 
  ก.4.9  Cholestasis due to parenteral nutrition 
  ก.4.10 Congenital hypothyroid 
 ก.5  โรคติดเชื้อ 
  ก.5.1  Bacterial infections 
   - Sepsis 
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   - Meningitis 
   - Pneumonia, ARI (รวม otitis media, pertussis) 
   - Gastroenteritis 
   - Urinary tract infection 
   - Infant born to mother with PROM or Chorioamnionitis 
   - Conjunctivitis, omphalitis, breast abscess, suppurative parotitis, skin 
      และ soft tissue infection 
   - Bone และ joint infection 
   - Tuberculosis 
   - Tetanus neonatorum 
   - Nosocomial infection 
  ก.5.2  Congenital syphilis 
  ก.5.3  Viral infection ในระยะปริกําเนิด 
   - Rubella 
   - Herpes simplex virus  
   - Cytomcgalovirus  
   - Hepatitis B virus  
   - Varicella - Zoster virus 
   - HIV 
  ก.5.4  Fungal infections ในระยะปริกําเนิด 
   - Candidiasis 
  ก.5.5  Chlamydial infection ในระยะปริกําเนิด 
  ก.5.6  Protozoal infection ในระยะปริกําเนิด 
   - Malaria 
   - Pneumocystis carinii 
 ก.6  โรคทางเอนโดไครน และ เมตาบอลิก 
  ก.6.1  Congenital hypothyroidism 
  ก.6.2  Neonatal thyrotoxicosis 
  ก.6.3  Adrenogenital syndrome and abnormal sexual development 
  ก.6.4  Neonatal hypoglycemia และ abnormal CHO metabolism 
  ก.6.5  Disorders of calcium and magnesium metabolism 
 ก.7  โรคในระบบ cardiovascular ที่ทําใหเกิดกลุมอาการ congestive heart failure  
  ก.7.1  Cardiovascular structural disorders 
   - Transposition of the great arteries 
   - Hypoplastic left heart syndrome และ left heart obstructive diseases อ่ืน ๆ 
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   - Pulmonary atresia และ right heart obstructive diseases อ่ืน ๆ 
   - Truncusarteriosus และกลุมที่มีกลไกใหเกิดการผสมของเลือดดําและเลือดแดง 
   - PDA และกลุม left to right shunt อ่ืน ๆ เชน VSD 
  ก.7.2  กลุมที่ไมมี Cardiovascular structural disorders 
   - Myocarditis 
   - Endocardial fibroelastosis 
   - Glycogen storage disease 
   - Congenital heart block และ arrhythmia อ่ืน ๆ 
   - Respiratory diseases with PDA 
   - Anemia และ polycythemia 
   - Systemic และ pulmonary hypertension 
 ก.8  โรคในระบบ GI. 
  ก.8.1   Disorders of sucking and swallowing 
  ก.8.2   Disorders of the esophagus เชน atresia, gastroesophageal reflux, 
   hiatal hernia, achalasia 
  ก.8.3  Disorders of the stomach เชน congenital hypertrophic pyloric stenosis, 
   peptic ulcer 
  ก.8.4   Disorders of the intestinal tract เชน obstruction, malrotation และ 
   duplication 
  ก.8.5   Disorders of the colon เชน obstruction, congenital aganglionic 
   megacolon, meconium plug syndrome 
  ก.8.6   Anorectal anomalies 
  ก.8.7   Necrotizing enterocolitis 
  ก.8.8   Acute gastroenteritis 
  ก.8.9   Abdominal wall defects และ ความผิดปรกติที่สะดือ   
  ก.8.10  Ascites และ peritonitis 
  ก.8.11  Abdominal mass 
 ก.9  โรคในระบบ KUB 
  ก.9.1  Renal failure และ renal insufficiency 
  ก.9.2  Malformation เชน renal agenesis, renal dysplasia, obstructive uropathy 
  ก.9.3  Nephrotic syndrome 
  ก.9.4  Renal tubular acidosis 
  ก.9.5  Urinary tract infection 
  ก.9.6  Tumor and vascular disorders ของไต เชน Wilm’s tumor, renal 
   vein thrombosis 
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 ก.10  โรคในระบบ CNS 
  ก.10.1  Birth trauma ทั้ง mechanical และ hypoxic ischemic encephalopathy  
   รวมถึง intracranial hemorrhage 
  ก.10.2  Neonatal seizure และ hypertonicity 
  ก.10.3  Floppy infant และ hypotonicity 
  ก.10.4  Abnormal head size เชน hydrocephalus, macrocephaly,   
   anencephaly และ microcephaly 
  ก.10.5  Abnormal head shape เชน craniostenosis 
  ก.10.6  Neural tube defect 
 ก.11  โรคและภาวะทาง Orthopedics 
  ก.11.1  Congenital musculoskeletal defects (ดู ก.2.3 และ ก.2.7) 
  ก.11.2  Fractures และ dislocation 
  ก.11.3  Osteogenesis imperfecta 
  ก.11.4  กลุม Chondrodystrophies 
  ก.11.5  Genu recurvatum 
  ก.11.6  Arthrogryposis multiplex congenita 
  ก.11.7  Club foot ชนิดตางๆ เชน calcaneo valgus, calcaneo varus   
 ก.12  Disorders of nutrition รวมถึง vitamins และ trace element 
 ก.13  ภาวะปกติและผิดปกติของผิวหนังในทารก 
  ก.13.1  Genodermatitis 
  ก.13.2  โรคติดเชื้อของผิวหนัง 
  ก.13.3  Nevi, cutaneous tumor และ developmental defects 
  ก.13.4  Infiltrative lesions 
  ก.13.5  Ephemeral lesions 
  ก.13.6  กลุม Skin discoloration และ reaction to toxin, chemical และ 
   physical agents 

ก.14  โรคของนัยนตา 
  ก.14.1  การรบกวนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และ visualization 
  ก.14.2  Retinopathy of prematurity 
  ก.14.3  การติดเชื้อของตา (Conjunctivitis และ chorioretinitis) 
  ก.14.4  เน้ืองอกของตาและของเนื้อเยื่อภายในโพรงลูกตา 
  ก.14.5  Cataract, lens opacity และ corneal opacity 
  ก.14.6  Subconjunctival hemorrhage และ retinal hemorrhage 
  ก.14.7  ความผิดปรกติของ Palpebral fissure, ตําแหนงและขนาดของลูกตา 
  ก.14.8  Glaucoma 
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 ก.15  โรคกลุม Congenital malignant disorders 
 ก.16  ความผิดปกติที่สัมพันธกับอายุครรภและน้ําหนักแรกคลอดไดแก prematurity และ  

        postmaturity   small for gestational age และ  large for gestational age infants  

ข.  กลุมโรคที่ควรมีความรูความสามารถพอควร 
 ข.1 ความพิการแตกําเนิดที่พบไมบอย เชน Achondroplasia, Apert syndrome, Cridu Chat 
      syndrome, Cornelia Delange syndrome, Treacher Collins syndrome, Turner  
      syndrome, Beckwith syndrome, fetal alcohol syndrome, fetal hydantoin syndrome etc. 
 ข.2 โรคทางระบบหายใจที่พบไมบอย เชน pulmonary hemorrhage, pulmonary     
      lymphangiectasia, chylothorax and pleural effusion, chest wall defects 
 ข.3 โรคที่เก่ียวของกับ bilirubin metabolism ที่พบไมบอย 
  ข.3.1  Choledochal cyst 
  ข.3.2  Alpha - 1 - antitrypsin deficiency 
  ข.3.3  Crigler - Najjar syndrome 
  ข.3.4  Toxic hepatitis 
  ข.3.5  Bile plug syndrome 
 ข.4  โรคติดเชื้อที่พบไมบอย หรือยังไมพบในเมืองไทย 
  Listeria monocytogenes 
  Toxoplasmosis 
  Mycoplasma 
  กลุมไวรัส เชน Enterovirus, Coxsackie B, Influenza, Measles, Mumps 
 ข.5  โรคทางพันธุกรรม โรคทาง chromosomal disorders ที่พบไมบอยและ Inborn errors of 
        intermediary metabolism เหลาน้ี 
  ข.5.1  Disorders of amino acid metabolism 
  ข.5.2  Disorders of the metabolism of organic acid 
  ข.5.3  Disorders of lipid metabolism  
  ข.5.4  Disorders of monosaccharide metabolism 
  ข.5.5  Disorders of lysosomal storage 
 ข.6  โรคทางระบบ cardiovascular นอกเหนือจากที่กลาวไวใน ก.7 
 ข.7  โรคทางระบบ GI. นอกเหนือจากที่กลาวไวใน ก.8 อาทิเชน  intractable diarrhea,  
        malabsorption syndrome, โรคเกี่ยวกับ pancreatic disorders, inspissated bile  
        syndrome, intussusception, เปนตน 
 ข.8  โรคทางระบบ KUB นอกเหนือจากที่กลาวไวใน ก.9 อาทิเชน tissue injuries ตอไต, 
       nephritis, renal tubular disorders อ่ืน ๆ (cystinosis, Lowe’s syndrome เปนตน) 
 ข.9  โรคทางระบบ CNS นอกเหนือจากใน ก.10 
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 ข.10 โรคทาง Orthopedics นอกเหนือจากใน ก.11 
 ข.11 โรคผิวหนัง นอกเหนือจากใน ก.13 เชน Seborrheic dermatitis 
 ข.12 โรคของนัยนตา นอกเหนือจากใน ก.14 เชน Nasolacrimal duct obstruction 
   1.2.4  ความรูความสามารถในการประเมินแยกลักษณะและพฤติกรรมที่ปรกติ 
     และผิดปรกติของทารกแรกเกิดที่ครบกําหนดและไมครบกําหนดคลอด 
       สามารถใหการบริบาลและคําปรึกษาและแนะนําในการบริบาลทารก- 
     แรกเกิดได 
       1.2.5  ความรูในเรื่อง monitoring สภาพการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ 
     ในระยะแรกเกิดที่ปวยวิกฤติ และระยะยาวหลังจากแรกเกิดไปแลวเพ่ือ 
     ใหการแทรกแซงชวยเหลือไดอยางทันทวงที 
   1.2.6  ความรูในเรื่องเวชพันธุศาสตรคลินิก ในขั้นที่สามารถใหคําปรึกษา 
     แนะนําได 
   1.2.7 ความรูในเรื่อง prenatal diagnosis และ prenatal management และ 
     neonatal screening 
   1.2.8  ความรูในเรื่องขอมูลหรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่เปนคา 
     ปรกติของทารกแรกเกิด และมีความสามารถในการแปลผลคาที่ผิด 
     ปรกติไดอยางถูกตอง รูหลักการวางแผน ตรวจคนที่ถูกตองและประหยัด 
       1.2.9  ความรูดานประยุกตยาและอุปกรณทางการแพทย ที่ใชใน 
     ทารกแรกเกิด โดยสามารถเลือกใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 2.  ความสามารถดานทักษะนิสัย (Psychomotor domain) 
 2.1 ทักษะในเชิงปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ไดแก เด็ก พอแมญาติพ่ีนองของเด็ก  

        ผูรวมงานในระดับตางๆ ในสถาบัน และองคกรของตน และองคกรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
  2.2 ทักษะในเทคนิคการบริบาลและหัตถการตาง ๆ ที่ใชกับทารกแรกเกิด 
   (1) Vessel puncture/catheterization/cut down/intracath ไดแก heel puncture,  

    venous puncture for blood specimen (antecubital, scalp, external jugular  
    vein) umbilical vein catheterization, central venous catheter placement,  
    percutaneous central venous catheter placement, internal saphenous  
    vein cut down, arterial puncture for arterial blood specimen (superficial  
    temporal, brachial artery, radial artery) umbilical artery catheterization. 

   (2) Tapping various organs/cavities ไดแก suprapubic bladder tap, spinal 
       tap, pleural tap, subdural tap and closed intercostal drainage. 
   (3) Exchange blood transfusion 
   (4) Tracheal intubation 
   (5) Gastric tube feeding, trans-pyloric tube feeding และเทคนิคในการ 
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      สงเสริมและสนับสนุน breast feeding เชนการใช breast pump, siphoning etc. 
   (6) การเตรียมและให parenteral nutrition 
   (7) การใชตูอบทารก Radiant warmer และการขนยายทารก 
   (8) การบริหาร O2, การชวยการหายใจดวย bagging, CPAP และ mechanical  
           ventilation การใชอุปกรณชวยการหายใจ และ inhalation therapy 
   (9) การให parenteral fluid และ medication ดวย syringe, และ infusion pump. 
   (10) Chest physiotherapy 
  2.3  ทักษะในการตรวจคนและแปลผล 
   (1) การตรวจทางกายภาพ 
   (2) การตรวจคนขางเตียง เชน Dextrostix, Apt test, shake test เปนตน 
   (3) การเลือกทํา Imaging ตางๆ เชน x-ray, ultrasound/CT/MRI และการแปลผล   
   (4) การทําและแปลผล transillumination skull, chest and abdomen 
   (5) การทําและแปลผล blood gases 
   (6) การวัดความดันโลหิต การทําและแปลผล EKG การแปลผล EEG 
   (7) การใช Bilirubinometer 
   (8) การใช Ophthalmoscope, otoscope และ laryngoscope 
   (9) การใชอุปกรณตรวจติดตาม (continuous monitoring) เชน vital signs 
       monitoring, apnea monitoring oximetry 
   (10) การชวยทาํ Echocardiogram, cardiac catheterization 
   (11) การทํา Coagulogram, Coomb’s test, mini ESR 
   (12)ประสบการณในการชวยใน Prenatal diagnosis, fetal well being monitoring. 
  2.4  ทักษะในการใหคําปรึกษาแนะนําปญหาของทารกแรกเกิดไดอยางเหมาะสมกับสภาพ 

ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในปญหาเฉียบพลัน และใน long-term follow-up ของ      
high-risk infant 

  2.5  ทักษะในการบริหารจัดการ Regular nursery, newborn special care unit  
                           newborn intensive care unit และการประสานงานกับหนวยอ่ืน 

 2.6  ทักษะในการจัดประสบการณการเรียนรูและการสอนในวิชาทารกแรกเกิด 
 2.7  ประสบการณในการทํางานวิจัยในทารกแรกเกิด ไดแก การวางแผน ดําเนินงาน  

      ประเมินผล สรุปและรวบรวมเพื่อการตีพิมพอยางนอย 1 เรื่อง 

 3.  ดานเจตคตินิสัย (Affective domain)  
  มีอุปนิสัย   เจตคติและคานิยมที่ดีตอวิชาชีพในสาขาเวชศาสตรทารกแรกเกิดและปริกําเนิด 
ตอทารกแรกเกิดและผูเก่ียวของ ไดแก พอแม ครอบครัว ญาติ ชุมชนและผูรวมงาน โดยตระหนักถึงอิทธิพล
ของโครงสรางสาธารณสุขและสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ 
  มีความตระหนักถึงภาระงานหนัก และมีความอดทน มุงม่ันที่จะฟนผาอุปสรรคงานทั้งปวง 
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ดวยตนเอง แตก็รูขอบเขตความสามารถของตน, โดยมีการปรึกษาหารือ หรือสงตอผูปวยไปยังผูที่มีความรู
ความสามารถกวา 
  มีความใฝรู ใฝปฏิบัติ ทําตนใหมีความรูความสามารถทันตอวิทยาการกาวหนาอยูตลอด 
เวลาและใฝสอนแกผูที่ดอยกวา 


