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ค ำน ำ 
 

   ปัจจุบนั การแพทย์เจรญิกา้วหน้าแบบกา้วกระโดด ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกๆ นาท ีการเรยีนรูข้อง
แพทย ์จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งกา้วใหท้นัโลก เชน่เดยีวกบัการดูแลมารดาและทารกในครรภ ์กจ็ าเป็นอยา่ง
ยิง่ทีต่อ้งพฒันาใหท้นัโลก ตอ้งมแีนวทางปฏบิตัติ่างๆ ทีช่ดัเจน เพือ่เป็นประโยชน์กบัแพทยผ์ูศ้กึษาเรยีนรูแ้ละมารดา
ตัง้ครรภ์ทีม่ารบัการดูแล ดงันัน้การทีทุ่กโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงเรยีนแพทยท์ีม่กีารฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้น
และแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมมีาตรฐานเดยีวกนั 
เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
 

   ดงันัน้ ภาควชิาสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมคีวามตัง้ใจอย่างยิง่
ทีจ่ะผลติแพทยผ์ูม้คีวามเชีย่วชาญในทกุๆ สาขา เพือ่มาชว่ยพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้าทดัเทยีมอารยประเทศ 
 
 
 

      ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ดเิทพ  เชาวว์ศิษิฐ 
       หวัหน้าภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
    คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
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บรรณำธิกำรแถลง 
 

สาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด ภาควชิาสตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล  ได้จดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อวุฒบิตัรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและ
ทารกในครรภ์ ตัง้แต่ พ.ศ. 2545 และได้ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ไปเป็นที่ปรกึษาและปฏิบตัิงานเพื่อพฒันา
อนามยัแมแ่ละเดก็ของประเทศ 
 เนื่องจากแพทยสภามนีโยบายใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงหลกัสตูรโดยองิตามเกณฑม์าตรฐานการรบัรอง
คุณภาพสถาบัน ฝึกอบรม Postgraduate Medical Education ตาม World Federation for Medical Education (WFME) 
Global Standard for Quality Improvement คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกใน
ครรภ์   จงึได้มกีารด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรฯ ใหม่ใหส้อดคล้องกบัแนวทางของราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทย์แห่ง
ประเทศไทยทีก่ าหนดไวอ้กีทัง้เพือ่ใหท้นักบัความกา้วหน้าทางการแพทย ์ทีเ่ป็นอยู่ โดยครอบคลุมเนื้อหาและทกัษะที่
ตอ้งรู ้ควรรู ้และน่ารู ้รวมถงึหตัถการต่างๆ ทีจ่ าเป็นใหต้รงตามเกณฑข์อง WFME อยา่งสมบรูณ์ 
 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลยัมหดิล จงึไดจ้ดัหนังสอืเล่มนี้เพื่อก าหนดกฎเกณฑก์ารฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ WFME  คณะจดัท าหนังสอืเล่มนี้จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมและเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผูป่้วยทางเวช
ศาสตรม์ารดาและทารกในครรภต์่อไป 
 
 

รองศาสตราจารยพ์ญัญ ู พนัธบ์รูณะ, บรรณาธกิาร 
หวัหน้าสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด 

ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี

มหาวทิยาลยัมหดิล 
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รองศาสตรารย ์นายแพทยพ์ญัญ ู พนัธบ์รูณะ หวัหน้ากองบรรณาธกิาร 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยธ์วชั  เจตน์สว่างศร ี
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ประกำศควำมรบัผิดชอบและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรฝึกอบรม 
แพทยป์ระจ ำบำ้นอนุสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ์ 

สำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกปริก ำเนิด ภำควิชำสติูศำสตร-์นรีเวชวิทยำ 
โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

 
คณะกรรมการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภม์หีน้าทีร่บัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

 ด าเนินการสอนแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ ทัง้ทางภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพนัธะกจิของการ
ฝึกอบรมของสาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด 

 เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 
 

 จดัอาจารยท์ีป่รกึษาเฉพาะแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ เป็นรายบุคคลตัง้แต่ปีหนึ่งจนจบการศกึษา โดยอาจารยท์ี่
ปรกึษาจะจดัผลดัเปลีย่นหนุนเวยีนกนัไป 

 ด าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรโดยมกีารปรบัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของระบบการฝึกอบรมของโรงพยาบาลรามาธบิด ี
 ประเมนิการฝึกอบรมทัง้ดา้น formative evaluation และ summative evaluation และน าผลการประเมนิมาปรบัปรุง

ขอ้สอบ 
 เฝ้าตดิตามการปฏบิตังิานและงานวจิยัเป็นระยะๆ ในช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ตดิตามการปฏบิตักิารหลงัจบการศกึษาเป็นระยะๆ 
 ด าเนินการคดัเลอืกสอบสมัภาษณ์ผูส้มคัร 
 กรรมการพจิารณาจดัสรรงบประมาณส าหรบัค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและมคีวามโปรง่ใสในการใชง้บประมาณ 
 ปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ใหเ้กดิบรรยากาศทีส่นบัสนุนการฝึกอบรม 
 กรรมการทุกท่านตอ้งไมม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้น (No conflict of interest) 

 
ประกาศ ณ วนัที ่1 มถุินายน พ.ศ.2563 

 
 

(รองศาสตราจารย ์นายแพทยพ์ญัญ ู พนัธบ์รูณะ) 
หวัหน้าสาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด 

 
 

วิจัย
การเรียน

ภาคทฤษฎี

การฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติ

สังคม

การใช้ชีวิต
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ประกาศ 

Advisory and Mentoring System (AMS)  

ส าหรับสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด 

ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด ก าหนดให้มีระบบการดูแลแพทย์ฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและ

ทารกในครรภ์ แบบ one-to-one โดยมีหนา้ที่ดังต่อไปนี ้

1. ก าหนดให้มีอาจารย์หนึ่งทา่นทีท่ าหน้าที่เป็นทัง้อาจารยท์ี่ปรึกษา (advisor) และ อาจารย์พี่เลีย้ง (mentor) ต่อ

ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งคน 

2. ดูแลให้ค าปรึกษาการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด 

3. ดูแลให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยควบคู่ไปกบัอาจารยท์ี่ปรึกษาดา้นวิจัย 

4. ดูแลก ากับเรื่องพฤติกรรมที่เหมาะสม การมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี  

5. ดูแลให้ค าปรึกษาด้านความเป็นอยู่ การด ารงชีพในสังคม 

6. ที่ปรึกษาดา้นการเงิน 

7. ดูแลเรือ่งจิตใจ อารมณ์ ความเครียด โดยประสานงานกับหน่วยงาน SSOS ของคณะ 

8. รายงานเรื่องที่เห็นสมควรแก่คณะกรรมการฝึกอบรมเพื่อช่วยหาทางแก้ไข 

9. ดูแลเรื่องอื่น ๆ ที่จะช่วยเหลือผูฝ้ึกอบรมผ่านพน้อุปสรรคหรือความเครียดไปได้ตามความเหมาะในดุจพินจิของ

อาจารย ์

10. ไม่มี conflict of interest  
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 ช่ือย่อ   
     (ภาษาไทย)  วว. อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์   
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     (ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Maternal and Fetal Medicine 
                        หรอื Dip., Thai Subspecialty Board of Maternal and Fetal Medicine 
 

3. สถำบนัฝึกอบรมได้รบัมอบหมำยให้ก ำกบัดแูลกำรฝึกอบรมและท่ีเก่ียวข้อง 
สาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด ภาควชิาสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
 

4.   ลกัษณะและพนัธะกิจของอนุสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์
 “ปัญญาของแผ่นดนิ(Wisdom of the Land)” เป็นปณิธานทีท่างสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปรกิ าเนิด 
ภาควชิาสตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา โรงพยาบาลรามาธดิยีดึถอืตามแนวปณิธานของ มหาวทิยาลยัมหดิล  
โดยพนัธกจิทีเ่ป็นหนทางมุ่งสู่ผลสมัฤทธิต์ามปณิธานในการฝึกอบรมแพทย์ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภม์ ี4 ดา้น โดยปราศจาก conflict of interest (COI)ไดแ้ก ่ 

▪ มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศด้านการเรยีนการสอน การฝึกอบรมที่เน้นการท างานแบบสหสาขาวิชาชพีและเป็น
ศนูยก์ลางการผลติแพทยอ์นุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ 

▪ มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลศิในการสรา้งสรรคง์านวจิยัดา้นเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ในระดบันานาชาตทิี่
สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

▪ มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลศิในการเป็นศนูย์กลางการใหบ้รกิารทางวชิาการทางดา้นเวชศาสตรม์ารดาและทารกใน
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ครรภร์ะดบัสากล 
▪ มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลศิทางด้านการดูแลสุขภาพอนามยัสตรตีัง้ครรภ์อย่างมอือาชพีในระดบันานาชาตแิละมี

ความเป็นอสิระทางวิชาชพีโดยเน้นการดูแลแบบองค์รวม (holistic care) บนพื้นฐานทีเ่น้นคนไขเ้ป็นหลกั
(patient center) อกีทัง้ยงัเคารพสทิธผิูป่้วย  

 
            ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นับว่ามีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยมีการ
ผสมผสานองค์ความรูจ้ากหลายหลายแขนงทัง้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วทิยาศาสตร์ประยุกต์ และทางการแพทย์
หลายสาขาอกีทัง้ยงัผนวกความรูท้างดา้นระบาดวทิยา สงัคม จรยิธรรมและกฎหมาย เขา้มาประยุกตใ์ชใ้นเวชปฏบิตัิ
ใหส้อดคลอ้งทัง้แนวกวา้งและแนวลกึเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ ส าหรบัประเทศไทย
ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศก าลงัพฒันายงัคงมอีุบตักิารณ์และปัญหาทีส่มัพนัธ์กบัภาวะทุพพลภาพและการตายของทัง้
มารดาและทารกปริก าเนิดยงัคงอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พฒันาแล้ว ซึ่งนับปัญหาหลักทางด้าน
สาธารณสุขของประเทศไทยทีต่อ้งใหค้วามสนใจเป็นอนัดบัแรก ๆ เพือ่เพิม่คุณภาพชวีติของมารดาและทารกในครรภ์
ทีจ่ะคลอดและเจรญิเตบิใหญ่เป็นบุคลากรทีม่คีณุภาพต่อไปในอนาคตตามทฤษฎ ีDOHaD (Developmental origin of 
health and diseases) ทีเ่ชื่อว่าโรคหลากหลายในผูใ้หญ่มรีากฐานมาจากสุขภาพของทารกทีไ่ม่แขง็แรกตัง้แต่อยู่ใน
ครรภ ์
 
           สาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด โรงพยาบาลรามาธบิดไีดต้ระหนักถงึปัญหาของอนามยัแม่และ
เด็กของประเทศไทยจงึจดัเปิดอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์เพื่อเพิม่จ านวน
ผูเ้ชีย่วชาญใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทีม่จี านวนไม่เพยีงพอทีจ่ะใหก้ารดูแลมารดาและทารกใน
ครรภท์ีม่คีวามเสีย่งสงู โดยโครงการฝึกอบรมปรารถนาทีจ่ะเพิม่พนูความรูค้วามสามารถและทกัษะใหส้ตูนิรแีพทยใ์น
เวชปฏบิตัใิหค้รอบคลุมและเหมาะสมกบับรบิทของสาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ โดยเฉพาะมุ่งเน้น
ดา้นการดูแลสตรตีัง้ครรภ์เสีย่งสงูทีซ่บัซอ้นยุ่งยากและตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยกีา้วหน้าอย่างเหมาะสม เพือ่ท าใหผู้้
ทีผ่่านการฝึกอบรมมคีวามสามารถในการท างานแบบมอือาชพีโดยสามารถรว่มกบั สหวชิาชพีหรอืท างานในลกัษณะ
เป็นทมีไดด้ ีรวมไปถงึเพื่อใหผู้ท้ีฝึ่กอบรมในอนุสาขานี้มเีจตนารมณ์และเตรยีมพรอ้มที่จะเรยีนรูต้ลอดชวีติ จงึจะได้
เพิม่ทกัษะในการวจิยัคน้ควา้ในอนุสาขานี้อกีทัง้เป็นแหล่งผลตินวตักรรมใหม่และการวจิยัตัง้แต่ข ัน้พืน้ฐานไปถงึระดบั
ทีซ่บัซอ้นเพือ่เป็นแมแ่บบและเพือ่ชีแ้นะการดแูลรกัษา นอกจากนี้ยงัมกีารฝึกอบรมใหม้พีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมต่อเพือ่น
ร่วมงานทัง้ในวิชาชพีของตนเองและวชิาชพีอื่น ๆ รวมทัง้ผู้ป่วยและญาติ และสามารถช่วยยกระดบัมาตรฐานสูติ
ศาสตรข์องประเทศไทยกา้วหน้าสูส่ากล สอดคลอ้งไปกบัความตอ้งการดา้นสขุภาพของชมุชนและสงัคม 
 
            อนึ่งทางสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิดยงัไดใ้หค้วามส าคญัผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีและใหน้ิยามไว้
ดงันี้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหลกั (principal stakeholder) ทีป่ระกอบด้วยไดแ้ก่ หวัหน้าและอาจารยป์ระจ าสาขาฯ แพทย์
ประจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ กรรมการบรหิารและอนุกรรมการฝึกอบรมอนุสาขา ฯ ของ
ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทย์แห่งประเทศไทย และผูบ้รหิารได้แก่หวัหน้าภาควชิา อดตีคณบด ีมสี่วนร่วมในการจดัท า
พนัธกจิ และก าหนดผลที่พึงประสงค์ตลอดจนปรบัปรุงเนื้อหาในหลกัสูตรทัง้หมด ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่น (other 
stakeholder)ไดแ้กผู่บ้งัคบับญัชา ผูร้บับรกิาร หวัหน้าหน่วยงาน สมาคม ชมรม นกัศกึษาแพทย์ พยาบาล และแพทย์
ประจ าบา้น 
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                 สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิดวางแนวทางการพฒันาฝึกอบรมแบบ Dynamic Program 
Rectification Policy (DPRP) กล่าวคือจะมีการปรบัปรุงแก้ไขการฝึกอบรมแบบมีความยืดหยุ่นและรวดเร็ว
เนื่องจาก สาขาวิชาฯจัดให้มีการประเมินการฝึกอบรมแบบ online evaluation: 360 degree online evaluation, 
EPA/DOPS  online evaluation และ online miniclinical evaluation exercise (miniCEX) ควบคู่ไปกบั CIPP Model 
evaluation คอืการประเมนิ  ดา้นบรบิท (Context), ด้านปัจจยัน าเขา้ (Input), ด้านกระบวนการ (Process) และด้าน
ผลผลติ (Product) ท าใหก้รรมการฝึกอบรมสามารถทราบผลไดท้นัทแีละสามารถน าปัญหาในการฝึกอบรมมาประชุม
แกไ้ขไดใ้นการประชมุก ากบัดูแลการฝึกอบรมประจ าเดอืนระหว่างคณะกรรมการฝึกอบรมและผูฝึ้กอบรม และสามารถ
แกไ้ขไดท้นัทใีนกรณีมเีรือ่งเรง่ด่วน 
 
5. มำตรฐำนควำมรู้ควำมช ำนำญของแพทยเ์ฉพำะทำง 

  แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ทีจ่บการฝึกอบรมในหลกัสตูรนี้ ตอ้งมคีณุสมบตั ิ
ความรูแ้ละทกัษะขัน้ต ่าตามสมรรถนะหลกั 6 ดา้น ดงันี้  

5.1 การบรบิาลผูป่้วย (Patient Care)  
5.2 ความรูแ้ละทกัษะทางการแพทย ์(Medical Knowledge and Skills)  
5.3 ทกัษะระหว่างบุคคลและการสือ่สาร (Interpersonal and Communication Skills)  
5.4 การเรยีนรูแ้ละการพฒันาจากฐานการปฏบิตั ิ(Practice-based Learning and Improvement)  
5.5 วชิาชพีนิยม (Professionalism)  
5.6 การท าเวชปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัระบบสขุภาพ (System-based Practice)  

  รายละเอยีดของสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้นแสดงในภาคผนวกที ่1 (ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/ หลกัสตูรอนุ
สาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ)์ 

 
6. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
6.1 กจิกรรมวิชาชพีที่เชื่อมัน่ได้ (Entrustable Professional Activities, EPAs) ของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวช
ศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์
 การดแูลผูป่้วยตามสมรรถนะของสตูนิรแีพทยอ์นุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์EPAs) คอื 
   EPAs 1 การใหค้ าปรกึษาแกผู่ป่้วยทางเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์(Patient counseling) 
   EPAs 2 การตรวจกรองกอ่นคลอด (Prenatal screening) 

   EPAs 3 การท าการตรวจคลื่นเสยีงความถีส่งูเพือ่ประเมนิและวนิิจฉยัทารกในครรภ ์(Prenatal ultrasound for 
fetal evaluation and diagnosis)  

   EPAs 4 การประเมนิและเตรยีมผูป่้วยกอ่นท าหตัถการวนิิจฉยักอ่นคลอดชนิดรกุล ้า (Pre-invasive prenatal 
diagnosis procedural evaluation and management) 

   EPAs 5 การมทีกัษะทางเทคนิคดา้นการวนิจิฉยักอ่นคลอด (Demonstrate prenatal diagnosis technical 
skills) และการดแูลผูป่้วยหลงัท าหตัถการ (Post-procedural management) 

EPAs 6 การดแูลผูป่้วยหลงัท าหตัถการ (Post-procedural management) 
   EPAs 7 การรกัษาทารกในครรภ ์(Fetal therapy)  
   EPAs 8 การประเมนิสขุภาพทารกในครรภ์ (Fetal surveillance)  
   EPAs 9 การจดัการภาวะวกิฤตของผูป่้วยดา้นเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์(Manage crisis situation) 
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   EPAs 10 การแสดงออกถงึการมคีวามรูแ้ละเขา้ใจจรยิธรรมและกฏหมายในเวชศาสตรม์ารดาและทารกใน
ครรภ ์(Ethico-legal aspect in maternal and fetal medicine) 

   EPAs 11 การมทีกัษะปฏสิมัพนัธก์ารสือ่สาร และการท างานเป็นทมี (Demonstrate communication and 
teamworking skills) 

        EPAs 12 การแสดงออกถงึความเป็นมอือาชพี และมทีกัษะการคดิ ชวีติและสงัคม (Demonstrate 
professionalism and non-technical skills) 

 
6.2 ขัน้ขดีความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรยีนรูข้องขดีความสามารถแต่ละอยา่งเป็น 5 ข ัน้ ดงันี้ 
            ข ัน้ 1 ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ ไม่อนุญาตใหป้ฏบิตักิจิกรรมนัน้ (Not allow to practice the EPAs) 
  ขัน้ 2 ใหป้ฏบิตักิจิกรรมนัน้ภายใตก้ารก ากบัดแูลอยา่งเตม็ทีไ่ด ้(Practice the EPAs with full 

supervision) 
  ขัน้ 3 สามารถให้ปฏิบัติเองได้ภายใต้การก ากบัดูแลเมื่อต้องการ (Practice the EPAs with 

supervision on demand) 
  ขัน้ 4 สามารถใหป้ฏบิตัเิองไดโ้ดยไมต่อ้งก ากบัดแูล (Allow to practice EPAs unsupervision) 
  ขัน้ 5 อาจใหก้ ากบัดแูลผูอ้ืน่ได ้(Supervision task may be given) 

 
6.3 อาจารยผ์ูป้ระเมนิ สรปุผลประเมนิของแพทยผ์ูฝึ้กอบรม ตามระดบัศกัยภาพโดยรวม (Leaarning Ability : L) ดงันี้ 

L1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ  
L2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์
L3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 
L4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคมุผูท้ีป่ระสบการณ์น้อยกว่า 

ระดบัขัน้ขดีความสามารถ (milestones) อาจไมต่รงกบัผลประเมนิศกัยภาพโดยรวม แต่มคีวามใกลเ้คยีงกนั 
ตามภาคผนวกที ่4 

 
ตำรำงท่ี 1 แสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง EPAs และ competency ด้ำนต่ำงๆ 

Competency 
EPA 

1 
EPA 

2 
EPA 

3 
EPA 

4 
EPA 

5 
EPA 

6 
EPA 

7 
EPA 

8 
EPA 

9 
EPA 
10 

EPA 
11 

EPA 
12 

Patient care             
Medical 
Knowledge and 
Skills 

         
   

Interpersonal & 
Communication 
Skills 

         
 

 

 
 

 
 

Practice-based 
Learning & 
Improvement 
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Competency 
EPA 

1 
EPA 

2 
EPA 

3 
EPA 

4 
EPA 

5 
EPA 

6 
EPA 

7 
EPA 

8 
EPA 

9 
EPA 
10 

EPA 
11 

EPA 
12 

Professionalism             
System-based 
Practice 

          
  

 
โดยจะมกีารประเมนิ EPAs (assessment of EPAs) ในแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารก

ในครรภแ์ต่ละชัน้ปีตามตารางที ่2 ซึง่แสดงความสมัพนัธก์บั EPAs ในตารางที ่3 และ/หรอื มกีารประเมนิโดยวธิ ีdirect 
observation procedural skills (DOPs) ในแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชัน้ปีตามตารางที ่4 โดยใชแ้บบประเมนิ EPAs และ 
DOPs ในแต่ละกจิกรรม ตามภาคผนวกที ่4 

 
ตำรำงท่ี 2 กำรประเมินกิจกรรมกำรดแูลผู้ป่วยในแต่ละชัน้ปีตำม EPAs  

หมำยเหตุ 
L1 คอื ประเมนิได ้ระดบั 1 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
L2 คอื ประเมนิได ้ระดบั 2 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
L3 คอื ประเมนิได ้ระดบั 3 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
L4 คอื ประเมนิได ้ระดบั 4 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Activity Fellow 1 Fellow 2 

1 Counseling patients and options for choice of management L3 L4 
2 Detailed obstetrics ultrasound scanning  L3 L4 

3 Perform and interpretation of fetal surviellance L3 L4 

4 Perform invasive prenatal diagnosis technique in all techniques  L3 
5 Manage critical situation in maternal-fetal care  L3 
6 Fetal therapy  L3 
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ตำรำงท่ี 3 แสดงควำมสมัพนัธข์อง EPAs และกำร assessment of EPAs  

No. Assessment 
EPAs

1 
EPAs

2 
EPAs

3 
EPAs

4 
EPAs

5 
EPAs

6 
EPAs

7 
EPAs

8 
EPAs

9 
EPAs

10 
EPAs

11 
EPAs 

12 

1 Counseling 
patients and 
options for 
choice of 
management 

            

2 Detailed 
obstetrics 
ultrasound 
scanning  

            

3 Perform and 
interpretation 
of fetal 
surviellance 

            

4 Perform 
invasive 
prenatal 
diagnosis in 
every 
techniques 

            

5 Manage 
critical 
situation in 
maternal-fetal 
care 

            

6 Fetal therapy             
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ตำรำงท่ี 4 กำรประเมินโดยวิธี Direct observation of procedural skills (DOPs) 

หมำยเหตุ 
L2 คอื ประเมนิได ้ระดบั 2 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
L3 คอื ประเมนิได ้ระดบั 3 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
L4 คอื ประเมนิได ้ระดบั 4 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
 

7. โครงสร้ำงหลกัสตูร/แผนงำนฝึกอบรม 
  หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์ไดแ้ยกตามเวลาทีใ่ชใ้น
การฝึกอบรม 2 ปี โดยผูร้บัการฝึกอบรมตอ้งผา่นหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 
ปฏบิตังิานดา้นเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์ 19  เดอืน 
หน่วยอภบิาลทารกแรกเกดิวกิฤต 1   เดอืน 
หอ้งปฏบิตักิารเซลลพ์นัธุศาสตร ์      1   เดอืน 
หอ้งปฏบิตักิารพนัธุศาสตรโ์มเลกลุ   1   เดอืน 
วชิาเลอืก 2 เดอืน 

    
          
8. เน้ือหำสำระส ำคญัของสำขำ 

          เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมเพื่อเป็นผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์แลว้ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะสามารถปฏบิตังิานดา้นเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ ได้
ด้วยตนเองอย่างมีมาตรฐานตามองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมยัและมีประสิทธิภาพ ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลทัว่ไป  มคีวามสามารถในการท าวจิยัและคน้ควา้เพื่อหาองคค์วามรูใ้หม่ๆ สามารถเผยแพร่ความรูไ้ปสู่
สาธารณะและบุคลากรทางการแพทยอ์นัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารก มคีวามสามารถ
ในการประสานงานและบรหิารจดัการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้พื่อใหผ้ลการด าเนินงานมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มเีจตคตทิีด่ี
ต่อวชิาชพี มคีวามรูค้วามสามารถในการดูแลรกัษาและใหค้ าแนะน าผูร้บับรกิารด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ ์ในหวัขอ้ต่อไปนี้ได ้
   1. การดแูลรกัษาผูท้ีม่ปัีญหาทางสตูศิาสตรท์ีซ่บัซอ้น 
   2. ปัญหาสาธารณสขุทางดา้นอนามยัแมแ่ละเดก็ 
   3. การประเมนิสขุภาพทารกในครรภ์ 

No. Procedure Fellow 1 Fellow 2 

1 Genetic counseling L3 L4 
2 Obstetrics ultrasound  L3 L4 
3 Amniocentesis  L3 L4 
4 Chorionic villi sampling  L3 
5 Cordocentesis L2 L3 

6 Amnioreduction  L2 L3 
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   4. การตรวจกรองและวนิิจฉยักอ่นคลอด 
   5. การตรวจคลื่นเสยีงความถีส่งูทางสตูศิาสตร ์
   6. การรกัษาทารกในครรภ์ 
   7. การตดิตามคน้ควา้องคค์วามรูใ้หมร่วมทัง้การศกึษาวจิยั  
 
    เน้ือหำสงัเขปของกำรฝึกอบรม 

  หลกัสตูรการฝึกอบรมครอบคลุมเนื้อหาดงัต่อไปนี้ 
 

1. วิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้ นฐำนและศำสตร์ ท่ี เก่ียวข้อง (Basic medical and related sciences)
 วตัถุประสงค์ : เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมควรมคีวามสามารถอภปิรายความรู้ทาง
วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นพืน้ฐานในการน าไปประยุกต์ใชใ้นการบรบิาลผูป่้วยในสาขา
เวชศาสตรม์ารดาและทารกได ้รวมทัง้คน้ควา้หาความรูใ้หมแ่ละท าวจิยัได ้ซึง่ไดแ้กห่วัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

1.1.  วทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตัง้ครรภ์ 
1.1.1.    วทิยาต่อมไรท้่อ 
1.1.2.    สรรีวทิยาของการตัง้ครรภแ์ละการคลอด 
1.1.3.    วทิยาเอมบรโิอและสรรีวทิยาของทารกในครรภ ์
1.1.4.    การกอ่วริปู (Teratology) 
1.1.5.     สรรีวทิยาของรกและน ้าคร ่า 
1.1.6.     ชวีเคม ีและเภสชัวทิยา 
1.1.7.     พยาธวิทิยา 
1.1.8.     เวชพนัธุศาสตร ์
1.1.9.     วทิยาภมูคิุม้กนั 
1.1.10. จุลชวีวทิยา 

1.2.  ศาสตรอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.2.1.    วสิญัญวีทิยา 
1.2.2.    ทารกแรกเกดิ 
1.2.3.    การวจิยัและชวีสถติ ิ

 
2. กำรบริบำลครรภเ์ส่ียงสงู (High-risk pregnancy management) 

  วตัถุประสงค:์ เมือ่ผา่นการฝึกอบรม  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ อภปิรายและ ใหก้ารวนิิจฉยัรวมทัง้ดแูล
ภาวะแทรกซอ้นทางอายรุศาสตร ์ศลัยศาสตร ์สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยาทีพ่บบ่อยในสตรตีัง้ครรภไ์ด ้

 
3. กำรประเมินสุขภำพทำรกในครรภ ์(Fetal surveillance) 
 วตัถุประสงค:์ เมือ่ผา่นการฝึกอบรม  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ อธบิายหลกัการ ขอ้บ่งชี ้ขอ้บ่งหา้ม รวมทัง้
แสดงการท าและแปลผลการทดสอบสขุภาพทารกในครรภด์ว้ยวธิตี่าง ๆ  ทัง้ในระยะกอ่นคลอดและระยะคลอด ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งและเหมาะสม   
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4. กำรตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอด (Prenatal screening and diagnosis) 
วตัถุประสงค:์ เมือ่ผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถอธบิายหลกัการ และ/หรอื สามารถกระท าการใน

ประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
1.1 อธบิายพยาธสิรรีวทิยาของภาวะหรอืโรคต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวนิิจฉยักอ่นคลอด โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรค

และกลุ่มอาการ ส าคญัๆดงัต่อไปนี้ 
1.1.1 ความผดิปกตขิองโครโมโซมทีพ่บไดบ้่อย 
1.1.2 โรคธาลสัซเีมยี 
1.1.3 ความผดิปกตทิางโครงสรา้ง 
1.1.4 โรคทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมอืน่ ๆ  เชน่ ฮโีมฟิเลยี เปลอืกต่อมหมวกไตหนา เป็นตน้ 

1.2 อธบิายหลกัวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน ของการตรวจกรองและการวนิิจฉัยกอ่นคลอด   
1.3 มคีวามสามารถในการใหค้ าปรกึษาทางพนัธุศาสตร ์  
1.4 รูห้ลกัการและวธิกีารท ารวมทัง้ สามารถท าการวนิิจฉยัก่อนคลอดไดท้ัง้วธิ ีไมร่กุล ้า(non-invasive technique) 

และวธิรีกุล ้า(invasive technique)  
1.5 สามารถอธบิายหลกัการ วธิกีาร ขอ้บ่งชี ้ขอ้บ่งหา้ม ภาวะแทรกซอ้นและการแปลผลของการวนิิจฉยักอ่นคลอด

วธิตี่างๆ  ทีก่า้วหน้า เชน่ การตรวจดเีอน็เออสิระจากเลอืดมารดา (cell-free DNA in maternal plasma) การ
วนิิจฉยัทางพนัธุกรรมก่อนการฝังตวั (Preimplantation genetic diagnosis) การตรวจดว้ยกลอ้งส่องทารกและการ
ตดัชิน้เนื้อทารก (Fetoscopy and tissue biopsy) เป็นตน้ 

1.6 อธบิายหลกัการและขัน้ตอนในการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีส่ าคญัของการตรวจกรองและการวนิิจฉยัก่อน
คลอด และสามารถเลอืกใชว้ธิกีารตรวจทีเ่หมาะสมและคุม้คา่ เชน่การตรวจสารชวีเคมตี่างๆ ในเลอืดมารดา
(biochemical marker) การตรวจกรองพาหะธาลสัซเีมยีดว้ยวธิตี่างๆ  การวเิคราะหโ์ครโมโซมและวเิคราะหด์เีอน็
เอดว้ยวธิตี่างๆ  

 
5. กำรตรวจคล่ืนเสียงควำมถ่ีสูงทำงสติูศำสตร ์(Obstetric ultrasound) 

      วตัถุประสงค:์ เมือ่ผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถอธบิายความรูท้ ัว่ไป หลกัการ ขอ้บ่งชี ้
      ขอ้จ ากดั วธิกีารตรวจ การเตรยีมผูป่้วย การแปลผลของการตรวจคลื่นเสยีงความถีส่งูทางสตูศิาสตร์ รวมทัง้  
      สามารถแสดงทกัษะในการตรวจคลื่นเสยีงความถีส่งูทางสตูศิาสตรร์ะดบัละเอยีดและการตรวจพเิศษทางคลื่น 
      เสยีงความถีส่งู เชน่  fetal Doppler sonography, fetal echocardiogram, biophysical profile 
 

6. กำรรกัษำทำรกในครรภ ์(Fetal therapy) 
วตัถุประสงค:์ เมือ่ผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ อธบิายหลกัการ ขอ้บ่งชี ้ขอ้บ่งหา้ม แนวทาง 
วธิกีารต่างๆ  ในการรกัษาทารกในครรภ ์ซึง่แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก ่

6.1 การรกัษาทารกในครรภ์ ประเภทที่กระท ากนับ่อยๆแล้ว ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ อธบิาย
หลกัการ ขอ้บ่งชี ้ขอ้บ่งหา้ม แนวทาง วธิกีารต่าง  ๆรวมทัง้สามารถแสดงทกัษะในการรกัษา ไดแ้ก่ การเจาะดูด
น ้าคร ่า (amnioreduction)  การเติมน ้าคร ่า (amnioinfusion) Intrauterine resuscitation  การดูดของเหลวจากช่อง
ต่างๆของร่างกายหรอืถุงน ้าของทารกในครรภ์ การใหย้าแก่ทารกในครรภ์โดยออ้ม เช่น ใหส้เตยีรอยด์เพื่อเร่ง
การเจริญของปอดทารกในครรภ์   ให้ indomethacin เพื่อรักษาภาวะครรภ์แฝดน ้ าที่ไม่ทราบสาเหตุ  
dexamethasone แก่มารดา เพื่อรกัษา congenital adrenal hyperplasia ใหก้รดโฟลคิป้องกนัภาวะท่อประสาทไม่
ปิด เป็นตน้  
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6.2 การรกัษาทารกในครรภ ์ประเภททีเ่ป็นวธิใีหม ่ยงัไมแ่พรห่ลาย หรอื ก าลงัพฒันา หรอื  มแีนวโน้ม
ในอนาคต ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมควรอธบิายหลกัการและแนวทางในการรกัษาทารกในครรภ ์รวมทัง้เทคนิคต่าง ๆ  
ได ้ไดแ้ก่ selective fetocide / fetal reduction การใหเ้ลอืดหรอืสารหรอืยาบางอย่างแก่ทารกในครรภ์โดยตรงเพื่อ
รกัษาอาการของทารก การใส่ท่อระบาย (shunt) ในทารกก่อนคลอด  การผ่าตดัทารกในครรภ์แบบเปิดกรณี ไส้
เลื่อนกระบังลม sacrococcygeal teratoma posterior urethral valve obstruction  การรักษา twin-twin transfusion 
syndrome ดว้ยวธิตี่าง  ๆ การใส่ pacemaker ใหก้บัทารกทีม่ ีcomplete heart block การปลูกถ่ายเซลล์ทารกใน
ครรภ์ (stem cell transplantation) การรกัษาโดยการเปลี่ยนยนี (gene replacement therapy) การผ่าตดัทารกใน
ครรภโ์ดยผา่นกลอ้งขนาดเลก็ เป็นตน้  

 
7. จริยธรรมและกฎหมำยในเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์(Ethico-legal aspect in Maternal and  

Fetal Medicine) 
วตัถุประสงค:์ เมือ่ผา่นการฝึกอบรมผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถอธบิายหลกักฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพี และ ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยโดยค านึงถงึกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

9. กลวิธีกำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ และกำรท ำวิจยั 
a.  กลวิธีกำรฝึกอบรม 

       การฝึกอบรมเพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัหลกัสตูรอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกใน
ครรภข์องราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทยโดยจดัตารางการฝึกอบรมจดัวชิาหลกัและวชิาเลอืกตาม ขอ้ 7 โดย
มกีารมอบหมายใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมแต่ละชัน้ปี มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบแตกต่างกนั เชน่ การฝึกอบรมในปีที่
หนึ่ง อาจารยผ์ูใ้หก้ารอบรมตอ้งควบคมุดแูลอยา่งใกลช้ดิ การฝึกอบรมในชัน้ปีที ่ 2 ใหร้บัผดิชอบงานมากขึน้ โดย
อาจารยค์อยตรวจสอบความถกูตอ้งและใหค้ าแนะน า โดยใหค้รอบคลุมกระบวนการหลกัดงัต่อไปนี้ 

  9.1.1 กิจกรรมทำงวิชำกำร 
      มกีจิกรรมทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ ในลกัษณะวารสาร
สโมสร ประชุมวชิาการ วเิคราะหก์รณีผูป่้วย เสนอบทความฟ้ืนฟูวชิาการ บรรยายทางวชิาการ และสนับสนุนการเขา้
รว่มประชมุทางวชิาการประจ าปีของราชวทิยาลยัสตูฯิ และของ สมาคม ชมรม หรอืองคก์รทีเ่กีย่วกบัเวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภท์ัง้ในและต่างประเทศ ชัว่โมงการท างานทีเ่หมาะสม 

 9.1.2 กำรปฏิบติังำนด้ำนคลินิก 
  สาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีจดัใหม้ี
การหมุนเวยีนปฏบิตัิงานในหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลรกัษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ์ ได้แก่ คลินิกการฝากครรภ์เสี่ยงสูง(high risk ANC) ห้องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรม หน่วยที่
ใหบ้รกิารการวนิิจฉยักอ่นคลอด หน่วยทีบ่รกิารการประเมนิสขุภาพทารกในครรภ ์หน่วยรกัษาทารกในครรภ ์หอผูป่้วย
กอ่นและหลงัคลอดรวมทัง้หอผูป่้วยหนกัทีม่ผีูป่้วยทางเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ หน่วยทีด่แูลทารกแรกคลอด
วกิฤต(NICU) และรบัปรกึษาและรว่มดแูลในกรณีมผีูป่้วยทีม่ปัีญหาซึง่เกีย่วกบัเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์เชน่
การมโีรคร่วมซึง่รกัษาตวัดว้ยปัญหาโรคร่วมทีแ่ผนกอื่นอยู่โดยเฉพาะ ทางอายุรกรรมศลัยกรรมและนรเีวชกรรม เป็น
ตน้ ซึง่มทีกัษะทีเ่กีย่วของในจ านวนทีเ่ป็นเป้าหมายดงัแสดงในตารางที ่ 5 
 ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและการปฏิบัติงานทัง้ในและนอกเวลาราชการ ให้มีการ
ก าหนดใหช้ดัเจนถงึปรมิาณงาน ขอบเขตการท างาน ความรบัผดิชอบ เช่นดา้นกจิกรรมวชิาการมตีารางทีจ่ดัวชิาการ  



 

 
11 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

บทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจน ส่วนในการปฏบิตังิานทางคลนิิกมตีารางปฏบิตังิานทีช่ดัเจนทัง้ในและนอกเวลาราชการ ระบบ
การขอค าปรกึษาจากอาจารย ์เมื่อมปัีญหาในการปฏบิตั ิทัง้นี้มกีารดแูลเรื่องชัว่โมงการท างานและปรมิาณทีเ่หมาะสม 
ในกรณีทีม่กีารลาการปฏบิตัใิหก้ าหนดการฝึกอบรมทดแทนใหค้รอบคลุมครบถว้นตามเกณฑ ์
ตำรำงท่ี 5  เป้ำหมำยทกัษะทำงคลินิก(milestone) ตำมรำยปีและเป้ำหมำยรวมเม่ือส้ินสดุกำรฝึกอบรม 
 

ทกัษะทำงคลินิก  
เป้าหมาย 
ในปีที ่1 
(ราย) 

เป้าหมาย 
เมือ่สิน้สดุการ
ฝึกอบรม (ราย) 

1. กำรบริกำรครรภเ์ส่ียงสงู 

 ภาวะแทรกซอ้นทางสตูศิาสตร ์ 
 ภาวะแทรกซอ้นทางอายรุศาสตร ์ 
 ภาวะแทรกซอ้นทางนรเีวชวทิยา และ/หรอื ศสัยศาสตร ์ 

 
10 
10 
5 

 
20 
20 
10 

2. กำรประเมินสุขภำพทำรกในครรภ ์ 

 ระยะกอ่นคลอด 
o Biophysical profile  
o Doppler study  

 ระยะคลอด 
o Intrapartum FHR monitoring  

 
 
5 
5 
 

10 

 
 
15 
15 
 
20 

3. กำรคดักรองและกำรวินิจฉัยก่อนคลอด  

 Amniocentesis (level 5) 
 Chorionic villus sampling (level 3) 
 Cordocentesis (level 3) 

 
10 
0 
1 

 
30 
1 
3 

4. กำรตรวจคล่ืนเสียงควำมถ่ีสงู 

 First trimester ultrasound examination  
o Nuchal translucency measurement (level 5) 

 Standard second or third trimester ultrasound examination  
o Anomaly scan (level 5) 

 Specialized ultrasound examination  
o Fetal anomaly in detail (level 5) 
o Fetal echocardiogram (level 4)  

 
 
5 
 

10 
 
2 
0 

 
 

10 
 

30 
 

10 
5 

5. กำรรกัษำทำรกในครรภ ์

 Amnioreduction (level 4) 
 Intrauterine blood transfusion (level 1) 
 การรกัษาดว้ยวธิอีืน่ ๆ เชน่ laser therapy (level 1) 

 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
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 9.1.3 กำรปฏิบติังำนร่วมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
  จดัใหม้กีารปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอนัได้แก่ หน่วยพยาธวิทิยา หอ้งปฏบิตักิารที่
เกีย่วขอ้งเชน่ หอ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นเวชพนัธุศาสตรท์ัง้เซลล์พนัธุศาสตร์และพนัธุศาสตรโ์มเลกุล งาน
ดา้นโลหติวทิยา งานดา้นวทิยาภมูคิุม้กนั   
 9.1.4 กำรสอน 
    สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปรกิ าเนิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีจดัให้
ผูร้บัการฝึกอบรมมสี่วนร่วมในการใหค้ าปรกึษา ช่วยสอนนักศกึษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นทีผ่่านมาในสาขาวชิา
   
  9.1.5 กำรท ำวิจยั 
     จดัใหผู้ร้บัการฝึกอบรมมกีารท าวจิยัในสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ทีม่คีุณภาพและถูกตอ้ง
ตามหลกัจรยิธรรมของการท าวจิยั จ านวน 1 เรือ่ง โดยจดัใหผู้ร้บัการฝึกอบรมมเีวลาท างานวจิยัอยา่งเหมาะสมตลอดระยะเวลา
ของการฝึกอบรม โดยผูร้บัการฝึกอบรมเป็นผูว้จิยัหลกัหรอืผูน้ิพนธห์ลกั ภายใตก้ารควบคมุแนะน าของอาจารยป์ระจ าสถาบนั  
    งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย หวัขอ้หลกัดงันี้  
    1. บทคดัยอ่  
    2. วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
    3. วธิกีารวจิยั  
    4. ผลการวจิยั  
    5. การวจิารณ์ผลการวจิยั   
   ขอบเขตความรบัผดิชอบ  
   เนื่องจากการมคีวามสามารถในการท าวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ตอ้งมแีละในการพจิารณาผลการฝึกอบรมนัน้ ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการประเมนิการไดร้บั
วุฒบิตัรฯ ดงันัน้ แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จะต้องเตรยีมโครงร่างการวจิยั จน
สิน้สดุการท างานวจิยัและจดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์หรอืตพีมิพใ์นวารสารทางการแพทยเ์รยีบรอ้ยแล้ว เพือ่น าส่ง
ราชวทิยาลยัฯ   
   คณุลกัษณะของงานวจิยั  
   1. เป็นผลงานทีร่เิริม่ใหม่ หรอืเป็นงานวจิยัทีใ่ชแ้นวคดิทีม่กีารศกึษามาก่อนทัง้ในและต่างประเทศ  
แต่น ามาดดัแปลง ปรบัปรงุหรอืท าซ ้าในบรบิทของสถาบนั  
   2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและอาจารยผ์ูด้ าเนินงานวจิยัทกุคน ผ่านการอบรมดา้นจรยิธรรม การวจิยั
ในคน / หรอื good clinical practice (GCP)   
   3. งานวจิยัทกุเรือ่งตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนั   
   4. งานวิจยัทุกเรื่อง ด าเนินงานวิจยัภายใต้ขอ้ก าหนดของ GCP หรอืระเบียบวิจยัที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกบัค าถามวจิยั   
   5. ใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่  
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กรอบเวลาการด าเนินงาน  
   ไมเ่กนิ 2 ปี โดยสง่นิพนธต์น้ฉบบัหรอืผลงานทีไ่ดร้บัตพีมิพใ์นชว่งเวลาทีก่ าหนด 
   ทัง้นี้ เดอืนทีก่ าหนดขึน้เป็นระยะเวลาทีป่ระมาณการ  อาจจะท าไดเ้รว็กว่าหรอืชา้กว่านี้ได ้โดยให้
แต่ละสถาบนัก าหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิเอง  
 

เดอืนที ่ ประเภท / เป้าหมายของกจิกรรม 
6 จดัเตรยีมค าถามวจิยัและตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา จดัท าโครงรา่งงานวจิยั 
9 ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั  

ขอทนุสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทนุทัง้ภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ)  
10 เริม่ท าวจิยั / เกบ็ขอ้มลู 
15 น าเสนอความคบืหน้างานวจิยั   
18 วเิคราะหข์อ้มลูและสรปุผลงานวจิยัรวมทัง้เตรยีมสง่ตพีมิพ ์(หากท าได)้ 

จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างให้อาจารย์ที่ปรกึษาพจิารณาและแนะน าปรบัแก้ไข(หาก
จ าเป็น) 

23 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯให้ท าการ
ประเมนิผล ส าหรบัประกอบคณุสมบตักิารเขา้สอบเพือ่วุฒบิตัร 

 
   9.1.6 กำรศึกษำด้วยตนเอง 
   จัดให้ผู้รบัการฝึกอบรมมีเวลาและโอกาสในการศึกษาด้วยตนเองและจัดสภาวะการท างานที่
เหมาะสม 
  9.1.7 นวตักรรม 
   - มีนวัตกรรมที่เ น้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความสามารถทีค่รอบคลุมและจ าเพาะเจาะจงมากกว่าความสามารถขัน้พืน้ฐาน 
  9.1.8 ผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม 
   - ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถพฒันาไปสูผู่ม้สีว่นรว่มในการก าหนดทศิทางระบบสขุภาพ 
  9.1.9 ข้อก ำหนด 
   - นโยบายของสถาบนัการฝึกอบรมเรือ่งพฤตนิิสยั และมารยาทแหง่วชิาชพี 
   - ขอ้ก าหนดหรอืระเบยีบปฏบิตัขิองสถาบนัในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กยีวขอ้ง 
   - ประกาศเรือ่งสทิธขิองผูป่้วย 
   - ผลการด าเนินงาน/สรุปรายงานพฤตกิรรม ทีเ่หมาะสม(ได้รบัการชื่นชม) และไม่เหมาะสม (ขอ้
รอ้งเรยีน) รวมทัง้แนวทางการพฒันา 
   
  วิธีกำรให้กำรฝึกอบรมตำมสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ด้ำน 
   1. กำรบริบำลผู้ป่วย (Patient care)  
   การดูแลรกัษาและใหค้ าแนะน าผูป่้วยดา้นเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ ในลกัษณะการท างาน
เป็นทมีและสหวชิาชพีโดยมหีลกัการทัว่ไปดงันี้ 
   แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 มสีมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ที่ไม่
ซบัซอ้น  
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     แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2 มสีมรรถนะในการดแูลผูป่้วยดา้นเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ทีซ่บัซอ้น
มากขึน้ รวมทัง้เป็นหวัหน้าทมีในการดแูลผูป่้วยดา้นเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ 
     แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์  
  2. ควำมรู้และทกัษะหตัถกำรทำงเวชกรรม (Medical knowledge and procedural skills)  
     แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ มคีวามรูแ้ละทกัษะหตัถการ ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นตารางที ่5 ทัง้นี้อาจารยป์ระจ าสถาบนัใหก้ารฝึกอบรมตามระดบัสมรรถนะของผูเ้ขา้ฝึกอบรมดงัทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
     แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี เขา้รว่มในกจิกรรมทางวชิาการ เชน่ การสอนขา้งเตยีง การประชุมวชิาการ 
และวารสารสโมสร เป็นตน้   
  3. ทกัษะระหว่ำงบคุคลและกำรส่ือสำร (Interpersonal and communication skills)  
   แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี  
    - เรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะปฏสิมัพนัธ์และการสือ่สาร  
    - ใหค้ าแนะน าทีถ่กูตอ้งเหมาะสมแกผู่ป่้วยและครอบครวั  
    - มทีกัษะของปฏสิมัพนัธแ์ละการสือ่สารทีด่กีบัผูร้ว่มงาน  

- ปฏบิตังิานสอนนกัศกึษาแพทย ์แพทยเ์พิม่พนูทกัษะและแพทยป์ระจ าบา้นสาขาสตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา  

     - น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาในกจิกรรม วชิาการ เชน่ case conference เป็นตน้  
  4. กำรเรียนรู้และกำรพฒันำจำกฐำนกำรปฏิบติั (Practice-based learning and improvement)  
   แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี  
    - มปีระสบการณ์การเรยีนรูใ้นการดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม และสหวชิาชพี   
    - ปฏบิตังิานสอนนิสตินกัศกึษาแพทย ์แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ และแพทยป์ระจ าบา้นรุน่น้อง  
    - ตอ้งท างานวจิยั โดยเป็นผูว้จิยัหลกั  
    - บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนผูป่้วยไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์  
    - ดแูลรกัษาผูป่้วยบนหลกัการของการใชท้รพัยากรอยา่งสมเหตุผล  
  5. วิชำชีพนิยม (Professionalism)  
   - แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี  
    - เขา้รว่มกจิกรรมการใหค้วามรูท้างดา้นบรูณาการทางการแพทย ์ 
    - พฒันาใหม้เีจตคตทิีด่รีะหว่างการปฏบิตังิานดแูลผูป่้วย  
    - เรยีนรูเ้พือ่ใหม้กีารพฒันาวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
    - ท าใหเ้ชื่อมัน่ได้ว่ามคีวามร่วมมอืกบัรฐับาลและคู่ความร่วมมอือื่นๆ โดยคงความมอีสิระของ
องคก์รตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  
    - ท าใหเ้ชือ่มัน่ไดว้่ามเีสรภีาพทางวชิาการ 
    - มนีโยบาย ทีแ่สดงถงึความรว่มมอืกบัภาคสว่นของรฐับาล องคก์รวชิาชพี แพทยสภา เครอืขา่ย
ภาคสขุภาพต่างๆ รพ.ชมุชน เป็นตน้ 
    - นโยบายของสถาบนัในการแสดงออกเรื่องเสรภีาพทางวชิาการ การแสดงความคดิเหน็ การ
ตพีมิพท์างวชิาการ 
    - รายงานการประชุม/ขอ้ตกลง/input ทีแ่สดงความร่วมมอืกบัรฐับาล แพทยสภา องคก์รวชิาชพี 
กระทรวงสาธารณสุข รพ.ชมุชน และอื่นๆในเรือ่งของการออกแบบหลกัสตูร การคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เป็นตน้ 
(ด ูannotation) 
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  6. กำรท ำเวชปฏิบติัให้สอดคล้องกบัระบบสขุภำพ (System-based Practice)  
   แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ทกุชัน้ปี  
    - มปีระสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ระบบบรหิารความเสีย่งเพื่อ
ความปลอดภยัของผูป่้วยรวมทัง้สทิธผิูป่้วย  
    - มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรกัษา , cost 
consciousness medicine, หลกัการบรหิารจดัการทัว่ไปและระบบสขุภาพของประเทศ 

b.  กลวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
   การประเมนิผลการฝึกอบรมจะมกีารกระท าใน 2 ระดบั ดงัต่อไปนี้ 

1. ระดบัสถาบนั 
    มกีารประเมนิผลผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเป็นระยะๆ ซึ่งจะเป็นการประเมนิผลแบบ  formative เพื่อ
ยนืยนัว่าผูผ้า่นการฝึกอบรมนัน้ มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ และเจตคต ิดงันี้ 

1.1 ดา้นปัญญาพสิยั (cognitive domain) เพื่อประเมนิความรูใ้นวชิาการทางดา้นเวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภแ์ละเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้ 

1.1.1 ความรูท้างวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน 
1.1.2 ความรูท้างคลนิิก 
1.1.3 การแกปั้ญหาผูป่้วย 

 โดยประเมนิจาก 
ก. การสอบขอ้เขยีน 
ข. การวพิากษ์วจิารณ์ วเิคราะห์และแสดงความคดิเหน็ในการดูแลรกัษาผูป่้วยรวมทัง้ในการ
ทบทวนการดูแลรกัษาผูป่้วยโดยประเมนิจาก EPA/DOPS online evaluation และ Miniclinical 
evaluation exercise (MiniCEX) online evaluation 
ค. การวพิากษ์วจิารณ์ วเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ในการประชมุวชิาการ 

1.2 ดา้นจลนพสิยั (psychomotor domain) ประเมนิทกัษะในหวัขอ้ต่อไปนี้ 
1.2.1 การบรบิาลผูป่้วย 
1.2.2 การท าหัตถการต่ า งๆทางด้าน เวชศาสตร์มา รดาและทา รกในครรภ์  เช่ น 
CVS/amniocentesis/cordocentesis online evaluation 
1.2.3 การสือ่สาร การใหค้ าปรกึษา การถ่ายทอดความรูห้รอืขอ้แนะน า 

โดยประเมนิจาก 
ก. สงัเกตจากการปฏบิตังิานในหน้าที ่
ข. การสอบถามและสมัภาษณ์ 
ค.  Miniclinical evaluation exercise (MiniCEX) online evaluation 

1.3 ดา้นเจตคตพิสิยั (affective domain) ประเมนิในหวัขอ้ต่อไปนี้ 
1.3.1 จรยิธรรม 
1.3.2 มารยาทแหง่การประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
1.3.3 ความซื่อสตัยส์จุรติ 
1.3.4 ความรบัผดิชอบ 
1.3.5 การตรงต่อเวลา 
1.3.6 การมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ตี่อผูป่้วย ผูเ้กีย่วขอ้ง และผูร้ว่มงาน 
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1.3.7 การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีและสทิธผิูป่้วย 
   โดยประเมนิจาก 

ก. การเฝ้าสงัเกตพฤตกิรรม 
ข. การประเมนิจากผูป่้วยและผูร้ว่มงาน 
ค. การสอบถามหรอืสมัภาษณ์ 

สาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด ประเมนิแลว้ใหก้ารตดัสนิว่า “ผา่นการประเมนิ” หรอื 
“ไม่ผ่านการประเมนิ” หาก “ไม่ผ่านการประเมนิ” ผูร้บัการฝึกอบรมจะไม่มสีทิธสิมคัรสอบในระดบั
คณะกรรมการส่วนกลางของราชวทิยาลยัฯ   แต่ถา้ “ผ่านการประเมนิ” จะต้องมหีนังสอืรบัรองโดย
หวัหน้าสถาบนั จงึมสีทิธสิมคัรสอบในระดบัคณะกรรมการส่วนกลางของราชวทิยาลยัฯ ภายหลงั
สิน้สดุการฝึกอบรม 

2. ระดบัคณะกรรมการสว่นกลางของราชวทิยาลยัฯ 
    คณะกรรมการสว่นกลาง (คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ-อฝส.ฯ) 

2.1 วิธีกำรประเมิน 
    การประเมนิประกอบดว้ย 

1. การสอบขอ้เขยีนท าการสอบประเภทอตันยั ปรนยั และการวจิารณ์ประเมนิงานวจิยั      
ผลการตดัสนิคอื ผา่นหรอืไมผ่่าน เทา่นัน้ ซึง่ขึน้กบัการตดัสนิของคณะกรรมการ 

2. การสอบปากเปล่า ท าการสอบโดยคณะกรรมการ ผลการตดัสนิคอื ผา่นหรอืไมผ่า่น เทา่นัน้ 
3. งานวจิยั ตอ้งส่งรายงานผลงานวจิยัทีท่ าเสรจ็สิน้แลว้ฉบบัสมบรูณ์ หรอื ผลงานวจิยัทีไ่ดล้ง

ตีพิมพ์ในวารสารที่ราชวิทยาลัยสูติฯ รับรอง โดยจะต้องมีชื่อผู้สมัครสอบเป็นชื่อ
ผู้ท าการวิจัยนั ้นเป็นชื่อแรก หรือ  รายงานวิจัยฉบับซึ่งพร้อมจะเสนอเพื่อตีพิมพ์
(manuscript) พรอ้มจดหมายตอบรบัจากบรรณาธกิารวารสารนัน้ รบัรองว่าจะตพีมิพ ์โดย
ระบุเดอืนและปี ที่จะตีพมิพ์ด้วย การตดัสนิว่าผ่านหรอืไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการสว่นกลาง 

4. สมดุบนัทกึการท าหตัถการและบรบิาลผูป่้วย (logbook) 
5. ใบประเมนิการดูแลรกัษาผูป่้วยและการท าหตัถการตาม EPAs และ DOPs ทีป่ระเมนิจาก

อาจารยข์องแต่ละสถาบนัตามเกณฑใ์นตารางที ่2 และตารางที ่4  
6. คณะกรรมการอาจพจิารณาจดัใหม้กีารสอบรปูแบบอื่นๆทดแทนหรอืเพิม่เตมิจากการสอบ

แบบเดมิ เช่น opened book examination,  dissertation อย่างละเอยีดในหวัขอัทีน่่าสนใจ
โดยใหแ้จง้ต่อผูเ้ขา้สอบกอ่นล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 1 ปี 

2.2 ระยะเวลำท่ีประเมิน 
การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าจะก าหนดโดยคณะกรรมการส่วนกลาง ทัง้นี้ต้อง
ประเมนิผลใหเ้สรจ็สิน้ภายในเดอืนกรกฎาคมของทกุปี 
การวิจัย ต้องส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการส่วนกลางภายในวันที่  31 
พฤษภำคม ของทกุปี 

2.3 ผลกำรประเมิน 
การสอบผ่านเพื่อไดร้บัวุฒบิตัร หมายถงึการสอบและการประเมนิตามขอ้ 2.1 ผ่านทุกส่วนขา้งตน้
หรอืรวมทัง้วธิสีอบหรอืวธิปีระเมนิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการอาจก าหนดขึน้ใหม่ในอนาคต กรณีที่
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สอบไม่ผ่านในบางส่วน สามารถสอบใหม่เฉพาะส่วนที่ไม่ผ่านตามที่คณะกรรมการส่วนกลาง
ก าหนดภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการสว่นกลางก าหนด 
 

2.4 กำรอนุมติัวฒิุบตัร 
ผูท้ีจ่ะไดร้บัวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์ ทัง้นี้ จะมพีธิมีอบวุฒบิตัรในการประชมุวชิาการประจ าปีของราชวทิยาลยั
สตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบเป็นคราวๆไป 
 

เกณฑก์ำรตดัสินกำรประเมินและระยะเวลำกำรคงอยู่ (validity) ของผลกำรประเมิน 
การตดัสนิในแต่ละขัน้ของการประเมนิมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 1. การตดัสนิการประเมนิการสอบขอ้เขยีน ต้องได้คะแนนมากกว่าหรอืเท่ากบั minimal passing 

level (MPL) ของคะแนนสอบขอ้เขยีนรวม จงึถอืว่าผา่น และผลสอบผา่นมอีายกุารคงอยู่ 2 ปี 
 2. การตดัสนิการประเมนิการสอบปากเปล่า ต้องได้คะแนนมากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 70 จงึ

ถอืว่าผา่น และผลสอบผา่นมอีายกุารคงอยู ่2 ปี 
3. การตรวจรายงานการวิจัย ต้องผ่านตามเกณฑ์ที่คณะอฝส. ก าหนดซึ่งผลการประเมิน

งานวจิยัว่าผา่นมผีลในการใชง้านได ้2 ปี 
4. การตรวจสมุดบนัทกึหตัถการมจี านวนครบตามเกณฑ์ และมผีลการประเมนิด้านคุณภาพ

ต้องได้คะแนนมากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 70 รวมทัง้เป็นไปตามจรงิเมื่อมีการสุ่มตรวจบนัทกึเวชระเบยีน จากการ
บนัทกึเลขประจ าตวัผูป่้วยทีบ่นัทกึไวจ้งึถอืว่าผา่น และผลประเมนิผา่นมอีายกุารคงอยู่ 2 ปี 

5. ผา่นการประเมนิ EPAs และ DOPs ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ผลการประเมนิว่าผา่นมอีายกุารคง
อยู ่2 ปี นบัจากสิน้สดุการอบรม  

 6. ผูท้ีส่อบผา่นการประเมนิเพือ่วุฒบิตัรฯ หมายถงึผูท้ีส่อบผา่นทกุสว่น ตามขอ้ 2.1  
 7. ผูท้ีส่อบไม่ผ่านการประเมนิเพื่อวุฒบิตัรฯ หมายถงึ คอืสอบไม่ผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งของการ

สอบหรอืทุกส่วน โดยใหม้สีทิธสิอบแกต้วัได้เฉพาะในส่วนทีส่อบไม่ผ่านและการสอบใหม่ในปีการศกึษาถดัไปทุกครัง้
จะตอ้งช าระคา่สมคัรสอบใหมต่ามเกณฑ ์และตามอตัราทีแ่พทยสภาก าหนด 

 8. การตดัสนิผลการประเมนิทกุขัน้ตอน เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละการพจิารณาของคณะอฝส. 
ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย เพือ่น าเสนอ
ต่อแพทยสภา     

 
10. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของแพทยอ์นุสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ 

10.1 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของแพทยข์ณะท่ีก ำลงัรบักำรฝึกอบรม  
  จดัใหม้กีารประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

     10.1.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการประเมินผล   ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมเมือ่สิน้สดุการฝึกอบรมแต่ละปีเพือ่เลื่อนชัน้ 
     10.1.2 การประเมนิคุณสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัรเขา้รบัการประเมนิ (สอบ) เพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วาม
ช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม   อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ 

   คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัรเขา้รบัการประเมนิ (สอบ) เพือ่วุฒบิตัรฯ 



 

 
18 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

1.เป็นผู้ทีผ่่านการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ของราช
วทิยาลยัสตูฯิ จากโรงพยาบาลหรอืสถาบนัทางการแพทยท์ีร่าชวทิยาลยัสตูฯิ รบัรอง  

2.ไดร้บัวุฒบิตัร หรอืหนงัสอือนุมตั ิแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาสตูิ
ศาสตร-์นรเีวชวทิยา ตามขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนังสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัร เพื่อแสดงความรู้
ความสามารถในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2552 

3. มผีลงานวจิยั 1 เรือ่งทีเ่กีย่วกบัเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ 
4. มสีมุดบนัทกึหตัถการมจี านวนครบตามเกณฑท์ีค่ณะ อฝส. ก าหนด และมคีุณภาพในระดบัคะแนน

ตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป 
5.ผา่นการประเมนิ EPAs และ DOPs โดยสถาบนัฝึกอบรมตามเกณฑท์ีส่ว่นกลางก าหนด 

 การวดัและประเมนิผล จะต้องมกีารแจ้งกระบวนการ การวดัและประเมนิผลใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ไดร้บัทราบ โดยสามารถตรวจสอบและอทุธรณ์ได ้โดยมกีรรมการทีค่ณะ อฝส แต่งตัง้เป็นผูพ้จิารณาการอทุธรณ์ 
   กำรวดัและประเมินผลผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมประกอบด้วย 
 กำรประเมินผลขณะฝึกอบรมและกำรประเมินผลเพ่ือกำรเล่ือนชัน้ปี  
 จดัใหม้กีารประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมครอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคติ
และกจิกรรมทางการแพทยใ์นมติติ่างๆ ดงันี้ 
 มติทิี ่1 ประเมนิสมรรถนะโดยอาจารยใ์นสถาบนัฝึกอบรม ตามหวัขอ้ทีค่ณะอฝส. ก าหนด เช่น การ
ประเมนิโดยวธิ ีEPAs และ DOPs  
 มติทิี ่2 คะแนนสอบจดัโดยสถาบนัและราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทย  
 มติทิี ่3 การรายงานประสบการณ์เรยีนรูจ้ากผูป่้วย 
 มติทิี ่4 การประเมนิรายงานวจิยั 
 เกณฑก์ำรเล่ือนชัน้ปี 

1. ปฏบิตังิานไดไ้มต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาทีก่ าหนด 
2. ผา่นการประเมนิตามมติติ่างๆ ทีก่ าหนดในหลกัสตูร EPAs และ DOPs 
3. ปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยีแก่สถาบนั

ฝึกอบรม 
4. การประเมนิความรู้ประจ าปี ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 กรณีสอบประเมนิความรูข้อง

สถาบนัไมผ่า่นเกณฑ ์ก าหนดใหส้อบไดอ้กี 1 ครัง้ ภายใน 1 เดอืน 
5. กรณีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไมผ่า่นการประเมนิ สามารถอทุธรณ์ผลการประเมนิได้ 
 

                        แนวทำงกำรด ำเนินกำรกรณีไม่ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือเล่ือนชัน้ปีหรือเสนอช่ือเพ่ือสมคัรสอบฯ 
1. ตอ้งปฏบิตังิานเพิม่เตมิในสว่นทีส่ถาบนัก าหนด แลว้ท าการประเมนิซ ้า ถา้ผา่นการประเมนิจงึสามารถ

เลื่อนชัน้ปีได ้
2. ไม่ผ่านการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปีซ ้าตามขอ้ที ่1 หรอืไม่ผ่านการประเมนิเพื่อรบัการเสนอชื่อเขา้

สอบวุฒบิตัร ตอ้งปฏบิตังิานในระยะชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี 
3. หลงัจากปฏบิตังิานซ ้าในชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี แลว้ยงัไมผ่า่นการประเมนิเพือ่เลื่อนชัน้ปี ใหย้ตุกิารฝึกอบรม  

  โดยจะส่งผลการประเมนิแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมภายในวนัที่ 30 มถิุนายน ของทกุปี เพื่อเสนอที่
ประชมุคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ของราชวทิยาลยัฯ 
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10.2 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลงัจำกส ำเรจ็กำรฝึกอบรม  
   สถาบนัฝึกอบรมมกีารตดิตามแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหลงัจากส าเรจ็ฝึกอบรมโดยสถาบนัฝึกอบรม 
ตอ้งแสวงหาขอ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทัง้ดา้นทกัษะ  ความรูก้ารหตัถการ การ
ท างานเป็นทมี การท างานในส่วนรวม รวมทัง้ด้านคุณธรรมจรยิธรรม จากผูใ้ช้บณัฑติและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีหลกั 
รวมถงึการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเกีย่วกบัความสามารถในการปฏบิตังิานของแพทยผ์ูส้ าเรจ็การฝึกอบรมในการประเมนิ
การฝึกอบรมหรอืหลกัสตูร 
 

11. คณุสมบติัและจ ำนวนของผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม 
 11.1 คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมและเป็นสมาชกิของราช
วทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทย และ ตอ้งมคีณุสมบตัอิยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
    1. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรฯ หรอืหนงัสอือนุมตัฯิ ในสาขาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
    2. เป็นแพทยป์ระจ าบา้นปีสดุทา้ยในสาขาวชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา หรอื เป็นแพทยใ์ชท้นุปีสดุทา้ยใน
สาขาวชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา หรอื ก าลงัเป็นผูป้ฏบิตังิานในสาขาสตูนิรเีวชกรรมในปีที่ 5 ทีม่สีทิธสิอบเพือ่วุฒบิตัร
ฯ หรอืหนงัสอือนุมตัฯิ สาขาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สามารถสมคัรเขา้ฝึกอบรมได ้(แต่เมือ่เริม่การฝึกอบรมแลว้ ตอ้ง
สอบไดวุ้ฒบิตัรฯ หรอืหนงัสอือนุมตัฯิ หากไมส่ามารถด าเนนิการดงักล่าวได ้ใหส้ิน้สดุสภาพการฝึกอบรม) 
 11.2 เกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกผูร้บัการฝึกอบรม  
     ผูร้บัการฝึกอบรมจะตอ้งมเีกณฑด์งัในขอ้ 11.1 และไดร้บัการคดัเลอืกจากสถาบนัฝึกอบรมตามเกณฑท์ี่
แต่ละสถาบนัก าหนด โดยประเมนิจากความรู ้ทกัษะการท าหตัถการ การท างานเป็นทมี การท างานส่วนรวม และ
คณุธรรมจรยิธรรม สถาบนัฝึกอบรมจดัใหม้กีารแสดงรายชือ่คณะกรรมการและเกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
โดยวธิกีารยดึหลกัความเสมอภาค โปรง่ใส และตรวจสอบได้ โดยปราศจาก Conflict of Interest (COI) 
     อกีทัง้ไมค่ านึงถงึ เพศ เชือ้ชาต ิศาสนา สภาพ เศรษฐกจิสงัคม ขอ้จ ากดัทางกาย สถาบนัทีจ่บการศกึษา
แพทยศาสตรบ์ณัฑติและสถาบนัทีจ่บแพทยเ์ฉพาะทางสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา 
 
 11.3 ทรพัยำกรกำรฝึกอบรม กำรบริหำรกิจกำร และกำรจดักำร 
     สถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุสาขาวชิาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์ ได้รบัการรบัรองจากราชวทิยาลยัสูตินรแีพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา  โดยเป็น
สถาบนัที่มคีวามพร้อมในการให้บรกิารด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ หรอืแสดงให้เห็นว่าสถาบนันัน้ๆ
สามารถรว่มมอืกบัสถาบนัอื่นในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หค้รบถว้นไดต้ามเกณฑ์ โดยมคีณุสมบตั ิคอื  
  
11.3.1 เกณฑท์ัว่ไปส ำหรบัสถำบนัฝึกอบรม 

1) คณุสมบติัทัว่ไป 
ก. ไดร้บัการรบัรองคณุภาพ หรอืก าลงัด าเนินการพฒันาเพือ่การรบัรองคณุภาพ 
ข. มบีรรยากาศทางวชิาการในลกัษณะสงัคมนักวชิาการ เพื่อเสรมิสรา้งคุณสมบตัใินการใฝ่รูใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้

รบัการฝึกอบรม 
ค. มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีมสีถานที ่เครือ่งมอือปุกรณ์ และจ านวนผูป่้วยทัง้ประเภท  ผูป่้วยในและ

ผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้มสี่วนด าเนินการดูแลรกัษาและ
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ใหบ้รกิารกบัผูป่้วยโดยตรง 
ง. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ร ับผิดชอบ

ด าเนินการ โดยผูบ้รหิารของคณะแพทยศาสตร์ รบัผดิชอบด าเนินการไมม่ผีลประโยชน์ส่วนตวัทีอ่าจ
ขดัขวางการบรหิารและการพฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

จ. มีปณิธานและพนัธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านที่มีความรู้ความสามารถ และ
คุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และมคีวามสามารถในการเป็นนักวชิาการ และทีจ่ะศกึษาต่อเนื่อง
ได ้และมวีตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ 

ฉ. มีระบบบริหารงานที่ชดัเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การ
บรหิารงานทัว่ไป การบรหิารการศกึษา เป็นตน้ ระบบบรหิารงานดงักล่าวใหท้ าเป็นระเบยีบของคณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดปีระกาศใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบทัว่กนั 

2) หน่วยงำนกลำงพื้นฐำน มหีน่วยงานกลางใหบ้รกิาร ดงัต่อไปนี้ 
ก. ห้องปฏิบติักำรส ำหรบักำรชนัสูตร  มกีารให้บรกิารตรวจทางห้องปฏิบตัิการ หรอืติดต่อขอรบั

บรกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารใหค้รอบคลุมการชนัสตูรประเภทพืน้ฐานและประเภทจ าเพาะทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบตัิการมพียาธิแพทย์หรอืแพทย์หรอืบุคลากรอื่นทีม่คีวามรูค้วาม
ช านาญเป็นผูค้วบคมุ 
 ห้องปฏิบติักำรด้ำนพยำธิวิทยำกำยวิภำค สามารถทีจ่ะท าการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิง่

ส่งตรวจทางเซลล์วทิยาทีไ่ดจ้ากการผ่าตดัหรอืการท าหตัถการ สามารถเตรยีมสไลด์ชิน้เนื้อเยื่อ
และสิง่สง่ตรวจเพือ่ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ไดเ้อง พยาธแิพทยม์เีวลา มคีวามสามารถ และเตม็
ใจใหค้ าปรกึษาหารอืหรอืสอนแพทยป์ระจ าบา้นทกุสาขาได ้อตัราการตรวจศพซึง่เปรยีบเสมอืน
ดชันีชี้บ่งความสนใจทางวชิาการและความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ การด าเนินโรค และมกีาร
ประเมนิผลการรกัษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลนัน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนผูป่้วยทีถ่งึ
แก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิตเิวชศาสตร)์ การตรวจศพ การตรวจชิน้เนื้อ และการ
ตรวจทางเซลล์วทิยามกีารกระท าโดยครบถ้วนจนสามารถใหก้ารวนิิจฉัยขัน้สุดทา้ย และตอ้งมี
รายงานการตรวจเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย 

 ห้องปฏิบติักำรด้ำนพยำธิวิทยำคลินิกหรือเวชศำสตรช์นัสูตร สามารถใหบ้รกิารตรวจดา้น
โลหติวทิยา เคมคีลนิิก จุลทรรศนศาสตร ์จุลชวีวทิยา วทิยาภูมคิุม้กนัไดเ้ป็นประจ า รวมทัง้จะมี
การใหบ้รกิารทางดา้นธนาคารเลอืดทีจ่ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรม 

ข. หน่วยรงัสีวิทยำ มรีงัสแีพทยผ์ูท้รงคณุวุฒ ิสามารถตรวจทางรงัสทีีจ่ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรมได้ 
ค. ห้องสมดุทำงแพทย ์มหีอ้งสมดุซึง่มตี ารามาตรฐานทางการแพทย ์วารสารการแพทยท์ีเ่หมาะสม ใน

รปูแบบของอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืรปูเล่ม ส าหรบัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใชไ้ดส้ะดวก 
ง. หน่วยเวชระเบียนและสถิติ จัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตัวซึ่งบันทึกประวัติ ผลการตรวจ

ร่างกาย การสัง่การรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐาน และมรีะบบการจดัเกบ็ คน้หา และการประมวลสถติทิีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

3) หน่วยงำนทำงด้ำนคลินิกท่ีเก่ียวกบักำรดูแลรกัษำผู้ป่วยสำขำท่ีฝึกอบรม มีหน่วยงานทาง
คลินิกทีส่ าคญั ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศลัยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 
เพือ่ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยในสาขาทีฝึ่กอบรมหากจ าเป็น 

4) กิจกรรมวิชำกำร จดัใหม้กีจิกรรมวชิาการสม ่าเสมอ ทัง้ในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในสาขาทีฝึ่กอบรม 
เช่น กจิกรรมวารสารสโมสร (journal club) หรอืกจิกรรมวชิาการระหว่างหน่วยงานหรอืระดบั
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โรงพยาบาล เช่น  perinatal conference, multidisciplinary conference, morbidity mortality 
conference, clinicopathological conference เป็นตน้ 

    นอกจากนี้สถาบนัฝึกอบรมอนุญาตใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไปเรยีนวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน
ประยุกต ์หรอืวทิยาศาสตรค์ลนิิกสมัพนัธ์ และควรสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้ว่มประชุมวชิาการนอกสถาบนั
ฝึกอบรมตามโอกาสสมควร 
 

11.3.2  เกณฑเ์ฉพำะ 
 สถาบนัฝึกอบรมอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีไดร้บั
การรบัรองจากราชวทิยาลยัสูตินรแีพทย์แห่งประเทศไทย โดยมสีถานที ่เครื่องมอื อุปกรณ์ จ านวนผูป่้วย และการ
บรกิาร ผูด้ าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑท์ีอ่นุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารก
ในครรภ ์โดยความเหน็ชอบของราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทย และแพทยสภา ดงันี้ 
 
จ ำนวนผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม (ปีละ ชัน้ละ) 2 คน 
แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (ราย/ปี) 4 คน 
งานบรกิารดา้นการบรบิาลครรภเ์สีย่งสงู (ราย/ปี) 180 
การประเมนิสขุภาพทารกในครรภก์อ่นคลอด เชน่ nonstress test, 
biophysical profile, Doppler velocimetry เป็นตน้ (ราย/ปี) 

120 

การตรวจ electronic fetal heart rate monitoring ขณะคลอด (ราย/ปี) 240 
งานบรกิารดา้น การตรวจคลื่นเสยีงความถีส่งูข ัน้ละเอยีด (ราย/ปี) 150 
งานบรกิารดา้น การตรวจวนิิจฉยักอ่นคลอด  
    - Amniocentesis (ราย/ปี) 100 
    - Chorionic villus sampling และ/หรอื Cordocentesis (ราย/ปี) 20 
การรักษาทารกในครรภ์ เช่น amnioreduction, intrauterine blood transfusion, 
การรกัษาทารกในครรภด์ว้ยวธิอีืน่ ๆ  เป็นตน้  (ครัง้/ปี) 

4 

 
 

11.3.3 มีสถำนท่ีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอส ำหรบังำนบริกำรและกำรฝึกอบรมเวชศำสตร์
มำรดำและทำรกในครรภ ์

 สถาบนัฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มสีถานที่เพยีงพอส าหรบังานบรกิารและการ
ฝึกอบรม รวมทัง้มเีครือ่งมอื อปุกรณ์ดา้นเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภท์ีเ่พยีงพอ และมคีวามจ าเป็นส าหรบัการ
ฝึกอบรม ไดแ้ก ่

- เครือ่งบนัทกึอตัราการเตน้หวัใจของทารกในครรภแ์บบอเิลก็ทรอนิกส์ 
- เครือ่งตรวจคลื่นเสยีงความถีส่งูทีส่ามารถตรวจขัน้ละเอยีด 
- การตรวจกรองหรือการวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์  แบบ non-invasive หรือ invasive เช่น 

thalassemia screening/ Down syndrome screening/ amniocentesis/ chorionic villus sampling/ 
cordocentesis เป็นตน้ 

 สถานทีแ่ละเครื่องมอือปุกรณ์เหล่านี้ มคีวามสามารถทีจ่ะรองรบัผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู และมสีถานทีแ่ละการ
บรหิารจดัการทีจ่ะชว่ยในการคน้ควา้ การท างานวจิยัดว้ย 
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11.3.4 มีจ ำนวนและคณุวฒิุของแพทยผ์ู้ให้กำรฝึกอบรมท่ีเหมำะสม 
 สถาบนัฝึกอบรม คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมแีพทยซ์ึง่ไดร้บัวุฒบิตัร/หนงัสอือนุมตัฯิ อนุสาขา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ หรอืผู้ที่ได้รบัการรบัรองจากราชวิทยาลยัสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเป็น
อาจารย์ ผูส้อนเต็มเวลา 2.75 คน ต่อแพทย์ประจ าบ้าน 1 คน และอาจารย์ผูท้ าหน้าทีห่วัหน้าสถาบนัฝึกอบรมหรอื 
ประธานการฝึกอบรมจะตอ้งปฏบิตังิานทางดา้นเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์แลว้มากกว่า 5 ปี 

11.3.5 มีงำนบริกำรสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภท่ี์มีคณุภำพและจ ำนวนเพียงพอส ำหรบั
กำรฝึกอบรม 

- หน่วยงานบรกิารส าหรบัผูป่้วยครรภ์เสีย่งสงู มารดาในภาวะวกิฤต ิหรอืมภีาวะแทรกซอ้น มกีารวนิิจฉัยก่อน
คลอดระดบัสงู และการตรวจดว้ยเทคโนโลยคีลื่นเสยีงความถีส่งู 

- หน่วยอภิบาลทารกแรกเกดิวิกฤติส าหรบัการดูแลทารกแรกเกดิเสี่ยงสูง ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นทารกแรกเกดิ 

- กมุารศลัยแพทยส์ าหรบัใหค้ าปรกึษาและรว่มดแูลทารกแรกเกดิทีม่ปัีญหาทางศลัยกรรม 
- วสิญัญแีพทยส์ าหรบัใหบ้รกิารวสิญัญทีางสตูกิรรม 
- อายรุแพทยส์ าหรบัใหค้ าปรกึษาและรว่มดแูล ในกรณีการตัง้ครรภท์ีม่โีรคทางอายรุกรรมซบัซอ้น 

11.3.6 ห้องปฏิบติักำร / หน่วยงำนสนับสนุน 
 สถาบนัฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหีอ้งปฏบิตักิารทีส่ามารถใหก้ารสนับสนุนและ
รองรบังานวจิยัทางดา้น  เวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ได ้เชน่ 

- มหีน่วยงานบรกิารทางดา้นเวชพนัธุศาสตร ์หรอืหอ้งปฏบิตักิารทีร่องรบัการวนิิจฉยักอ่นคลอด 
- มพียาธแิพทยท์ีส่ามารถตรวจทางพยาธวิทิยาของมารดาและทารก 
- มหีน่วยงานทางดา้นระบาดวทิยาคลนิิก หรอืมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นระบาดวทิยาคลนิิกทีพ่รอ้มส าหรบัใหค้ าปรกึษา

แนะน าดา้นการวจิยั เป็นตน้ 
11.3.7 ห้องสมดุและระบบบริกำรเวชสำรสนเทศท่ีเหมำะสมกบักำรฝึกอบรม 

 สถาบนัฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหีอ้งสมุด หรอืระบบบรกิารเวชสารสนเทศที่
เหมาะสมกบัการฝึกอบรม เป็นแหล่งคน้คว้าทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านเวชศาสตร์มารดาและ
ทารกในครรภ ์

11.3.8 มีกิจกรรมวิชำกำร 
จดัใหม้กีจิกรรมวชิาการสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ 

(1) วารสารสโมสร (Journal club) เดอืนละ 1 ครัง้ 
(2) การประชุมร่วมระหว่างภาควชิา/ หน่วยงาน เช่น กุมารเวชศาสตร์ เวชพนัธุศาสตร์ เป็นต้น เดอืนละ 1 

ครัง้ 
 

12. คณำจำรยแ์ละบคุลำกรสนับสนุน 
 12.1 อำจำรยผ์ู้รบัผิดชอบแผนงำนฝึกอบรม 

   หมายถึง อาจารย์ประจ าแผนงานฝึกอบรมที่มภีาระหน้าที่ในการบรหิารและพฒันาหลกัสูตรและการ
เรยีนการสอนการฝึกอบรม ตัง้แต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การตดิตามประเมนิผล และการพฒันาหลกัสตูร 
โดยอาจารย์ผู้รบัผดิชอบแผนงานฝึกอบรมอยู่ประจ าแผนงานฝึกอบรมตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการฝึกอบรม อาจารย์
ผูร้บัผดิชอบแผนงานฝึกอบรมมคีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัการฝึกอบรมและประเมนิผลสมัฤทธิข์องผูร้บัการฝึกอบรม 
และมปีระสบการณ์ท าวจิยัหรอืประสบการณ์ประกอบวชิาชพีในสาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด มาแลว้
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ไมน้่อยกว่า 5 ปีภายหลงัไดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัฯิ และมคีวามเขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงาน
ฝึกอบรมนัน้เป็นอยา่งด ีนอกจากนี้ยงัมพียาบาลวจิยัและเลขานุการเป็นบุคลากรในการฝึกอบรม 
  
 12.2 อำจำรยป์ระจ ำแผนงำนฝึกอบรม 
   คณุสมบติัของอำจำรยป์ระจ ำแผนงำนฝึกอบรม 
    1. ไดร้บัวุฒบิตัร หรอืหนังสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุสาขา
เวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ 
    2. เป็นสมาชกิราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทย  
 12.3 จ ำนวนและคณุวฒิุของอำจำรยผ์ู้ให้กำรฝึกอบรม 
    สถาบนัฝึกอบรม คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีจดัใหม้อีาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลา 11 
คน สามารถรบัแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ได ้4 คน ในอตัราอาจารย ์2.75 คน ต่อ
แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ 1 คน  

   นโยบายการคดัเลอืกอาจารยข์องสถาบนัฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิ 
   สถาบนัฝึกอบรมระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ภาระงานของอาจารย ์โดยจดัใหม้สีมดุลระหว่างงานดา้น

การศกึษา การวจิยั และการบรกิาร และจดัใหม้รีะบบการพฒันาอาจารย์ทัง้ด้านการแพทย์และแพทยศาสตร์ศกึษา 
รวมถงึจดัใหม้กีารประเมนิอาจารยเ์ป็นระยะ 

12.4 แนวทำงกำรพฒันำอำจำรย ์
  สถาบนัมแีนวทางการพฒันาอาจารย ์โดยจดัใหม้ ี
 12.4.1 การปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรที่เปิดสอน กระบวนการ
แพทยศาสตรศ์กึษา ตามนโยบายของราชวทิยาลยัและแพทยสภา 
 12.4.2 การส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  ทัง้ด้าน
การแพทย์และแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อส่งเสรมิการฝึกอบรม การวิจัยต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนการทาวิจยั การ
ฝึกอบรม ศกึษาดงูานทางวชิาการและวชิาชพี เขา้รว่มประชมุวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 12.4.3 การเสรมิทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยั ตามกระบวนการแพทยศาสตร์
ศกึษา 
 12.4.4 สว่นรว่มในกจิกรรมบรกิารวชิาการแกช่มุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาองคค์วามรู้ 
 12.4.5 สนบัสนุนการจดัท าผลงานทางวชิาการและวชิาชพี 

 
13. กำรประเมินและกำรประกนัคณุภำพหลกัสตูร/แผนงำนฝึกอบรม และกำรทบทวน/พฒันำแผนงำน

ฝึกอบรม 
  ใหเ้ป็นไปตามแผนการก ากบัดแูลของราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทยทีแ่พทยสภามอบหมาย 

  การประเมนิแผนการฝึกอบรม/ หลกัสตูรครอบคลุมถงึ 
   - พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/ หลกัสตูร 
   - ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค์ 
   - แผนการฝึกอบรม 
   - ข ัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
   - การวดัและประเมนิผล 
   - มกีารประเมนิขอ้สอบประจ าปี 
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   - พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 
   - ทรพัยากรทางการศกึษา 
   - คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

   - ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสขุภาพ 
   - สถาบนัฝึกอบรมรว่ม 
   - ขอ้ควรปรบัปรงุ 

 สถาบนัฝึกอบรม คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีจดัใหม้กีารประกนัคณุภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเนื่อง 
มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทกุ 2 ปี ส าหรบัการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก 
สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งได้รบัการประเมนิคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯอย่างน้อย ทุก 5 ปี การประเมนิหลกัสูตร 
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ ทกุ 5 ปี ตามแบบสอบถามในภาคผนวกที ่5 
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ภำคผนวกท่ี 1 
รำยละเอียดมำตรฐำนควำมรู้ควำมช ำนำญของแพทยเ์ฉพำะทำง 

อนุสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์
สำขำวิชำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกปริก ำเนิด 

ภำควิชำสติูศำสตร-์นรีเวชวิทยำ 
คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลยัมหิดล 
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ภำคผนวกท่ี 1 
มำตรฐำนควำมรู้ควำมช ำนำญของแพทยเ์ฉพำะทำงอนุสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ์ 

 
แพทยท์ีจ่บการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ ตอ้งมคีุณสมบตัิ

และความรูค้วามสามารถขัน้ต ่าตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้นดงันี้ 
 
1. กำรบริบำลผู้ป่วย (Patient care) 

 ก. มคีวามรูค้วามสามารถระดบัสูงในการดูแลปัญหาทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ทีซ่บัซ้อน
อยา่งมมีาตรฐานตามองคค์วามรูท้ีถ่กูตอ้งและทนัสมยั 

 ข. มทีกัษะระดบัสงูในการดแูลปัญหาทางเวชศาสตรเ์วชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ทีซ่บัซอ้นอยา่งมี
มาตรฐานตามองคค์วามรูท้ีถ่กูตอ้งและทนัสมยั  

2. ควำมรู้และทกัษะทำงกำรแพทย ์(Medical Knowledge and Skills) 
ก. เขา้ใจวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานของรา่งกายและจติใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพสตรแีละการตัง้ครรภ์ 
ข. มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพีและเชีย่วชาญในอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์  

3. ทกัษะระหว่ำงบคุคลและกำรส่ือสำร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ข. ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้พทยน์ักศกึษาแพทย ์แพทยป์ระจ าบา้นและบุคลากรทางการแพทย์ 
ค. สือ่สารใหข้อ้มลูแกญ่าตแิละผูป่้วย ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ โดยเคารพการตดัสนิใจ  
    และศกัดิศ์รของความเป็นมนุษย ์
ง. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ที างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
จ. เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าแกแ่พทยแ์ละบุคลากรอืน่ โดยเฉพาะทางเวชศาสตรม์ารดาและทารก   
    ในครรภ ์

4. กำรเรียนรู้และกำรพฒันำจำกฐำนกำรปฏิบติั (Practice-based Learning and Improvement) 
 ก. มีการพฒันาตนเองและการเรยีนรู้จากการปฏิบตัิ (practice-based) ความคดิสร้างสรรค์ตามหลัก

วทิยาศาสตรใ์นการสรา้งความรูใ้หมแ่ละพฒันาระบบบรบิาลสขุภาพ 
 ข. ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได้ 
 ค. วพิากษ์บทความและงานวจิยัทางการแพทย ์
 ง. เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ
5. วิชำชีพนิยม (Professionalism) 
 ก. มคีณุธรรมจรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพีและชมุชน 
 ข. มทีกัษะดา้นทีไ่มใ่ชเ่ทคนิคหรอืทกัษะการคดิ ชวีติและสงัคม (non-technical skills) 

ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ( continuous 
professional development) 

ง. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
จ. ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นรวม 

6. กำรท ำเวชปฏิบติัให้สอดคล้องกบัระบบสขุภำพ (System-based Practice) 
ก. มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพของประเทศ   
ข. มคีวามรูแ้ละมสี่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย โดยสามารถอธบิายกระบวนการ

คณุภาพและความปลอดภยัทางเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์ 
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ค. ใชท้รพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรบัเปลี่ยนการ
ดูแลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรบิาลสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวชิาชพี และสามารถ
จดัการสถานการณ์วกิฤตทางสตูศิาสตรแ์ละเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภไ์ด้ 
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ภำคผนวกท่ี 2 
เน้ือหำวิชำของกำรฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมแพทยป์ระจ ำบำ้นเพ่ือวฒิุบตัรฯ 

อนุสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์
สำขำวิชำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกปริก ำเนิด 

ภำควิชำสติูศำสตร-์นรีเวชวิทยำ 
คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลยัมหิดล 
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ภำคผนวกท่ี 2 
เน้ือหำวิชำของกำรฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จะต้อง
ครอบคลุมเนื้อหาดงัต่อไปนี้ 

 
1. วิทยำศำสตรก์ำรแพทยพื์้นฐำนและศำสตรท่ี์เก่ียวข้อง (Basic medical and related sciences) 
วตัถปุระสงค:์ 
       เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามสามารถอภปิรายความรูท้างวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
ศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 
วิทยาศาสตรก์ารแพทยพ้ื์นฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการตัง้ครรภ ์

1. วิทยำต่อมไร้ท่อ 
1.1 โครงสรา้ง การสงัเคราะห์ และการควบคุมการท างานของฮยัโปธาลามสั ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ 

ต่อมพาราไทรอยด ์ต่อมหมวกไต ตบัออ่น รงัไข ่และรก 
1.2 การท างาน เมตาบอลสิม ของฮอรโ์มนส าคญั เชน่ 

- เอสโทรเจน 
- โพรเจสเทอโรน 
- แอนโดรเจน 
- คอรต์ซิอล 
- ฮอรโ์มนไทรอยด ์
- ฮอรโ์มนจากรก  
- Paracrine hormone  เชน่ พรอสตาแกลนดนิส ์insulin-like growth factors, inhibin เป็นตน้ 
- Cytokines ต่าง ๆ  เชน่  interleukin เป็นตน้ 

2. สรีรวิทยำของกำรตัง้ครรภแ์ละกำรคลอด 
2.1 การปรบัตวัและการเปลีย่นแปลงขณะตัง้ครรภ ์ 

- ระบบหวัใจและหลอดเลอืด 
- ระบบโลหติ 
- ระบบทางเดนิหายใจ 
- ระบบทางเดนิปัสสาวะ 
- ระบบสบืพนัธุแ์ละเตา้นม 
- ระบบทางเดนิอาหาร 
- ระบบภมูคิุม้กนั 
- เมตะบอลสิม 
- ภาวะโภชนาการ  
- สภาพจติใจและอารมณ์ 

2.2 สรรีวทิยาของการเจบ็ครรภค์ลอด  ระดบัโมเลกลุ และความสมัพนัธท์างคลนิิก 
3. วิทยำเอมบริโอและสรีรวิทยำของทำรกในครรภ ์

3.1 พฒันาการทางโครงสรา้งของทารกในครรภต์ัง้แต่ gametogenesis จนถงึระยะคลอด 
3.2 พฒันาการในการท างานของระบบต่าง ๆ ของทารกในครรภ ์ 
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- ระบบต่อมไรท้อ่  
- ระบบหวัใจและหลอดเลอืด  
- ระบบโครงกระดกูและกลา้มเนื้อ 
- ระบบโลหติ 
- ระบบทางเดนิอาหาร  
- ระบบทางเดนิปัสสาวะ  
- ระบบภมูคิุม้กนั 
- ระบบประสาท  

3.3 กลไกการตอบสนองต่อภาวะต่างๆ เชน่ การขาดออกซเิจน การกระตุน้ดว้ยสิง่เรา้ เป็นตน้ 
4. กำรก่อวิรปู (Teratology) 

4.1 ความรูก้า้วหน้าเกีย่วกบัปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ต่อการเกดิความพกิารของทารก 
4.2 กลไกการเกดิความพกิารแต่ก าเนิด 
4.3 สารกอ่วริปู (Teratogen) ทีส่ าคญั เชน่ ไวรสัต่าง ๆ แอลกอฮอล ์โคเคนและยาต่าง ๆ เป็นตน้ 

5. สรีรวิทยำของรกและน ้ำคร ำ่ 
5.1 พฒันาการและการท างานของรก 
5.2 สารทีส่รา้งจากรก 
5.3 การทดสอบการท างานของรก 
5.4 กลไกการสรา้งและควบคมุน ้าคร ่า 
5.5 สว่นประกอบและหน้าทีข่องน ้าคร ่า 

6. ชีวเคมี และเภสชัวิทยำ 
6.1 เมตะบอลสิมของยาหรอืสารต่าง ๆ ทีผ่า่นรก และผลต่อทารก 
6.2 ยาหรอืสารต่าง ๆ ทีม่ผีลกอ่ทารกวริปู 
6.3 ยาและการหลัง่น ้านม 
6.4 ปฏกิริยิาระหว่างยาต่างๆ 

7. พยำธิวิทยำ 
7.1 พยาธวิทิยาของทารกแรกเกดิเชน่ การชนัสตูรศพ การตรวจความพกิารแต่ก าเนิดทีส่ าคญั เป็นตน้ 
7.2 พยาธวิทิยาของรกและสายสะดอื 

8. เวชพนัธศุำสตร ์
8.1 การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมในรปูแบบต่าง ๆ   
8.2 เซลลพ์นัธุศาสตร ์ 

- ความผดิปกตขิองโครโมโซมทัง้จ านวนและโครงสรา้ง 
8.3 พนัธุศาสตรโ์มเลกลุ 
8.4 การใหค้ าปรกึษาทางพนัธุศาสตร ์

9. วิทยำภมิูคุ้มกนั 
9.1 หลกัพืน้ฐานในการตอบสนองทางภมูคิุม้กนั 
9.2 การประยกุตค์วามรูใ้นทางคลนิิก เชน่ Rh isoimmunization หรอืโรคออโตอมิมนู เป็นตน้ 

 
10. จลุชีววิทยำ 

10.1 ระบาดวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาของโรคตดิเชือ้ในระหว่างตัง้ครรภ์ 
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10.2 การวนิิจฉยั การรกัษาและการป้องกนัโรคตดิเชือ้ในระหว่างตัง้ครรภ์ 
ศาสตรที์เ่กีย่วข้อง 

1. วิสญัญีวิทยำ 
1.1 การออกฤทธิแ์ละจลนศาสตรข์องยาทางวสิญัญวีทิยา  

- ยาดมสลบ  
- ยาชาเฉพาะที ่
- ยาระงบัปวด 

1.2 ภาวะแทรกซอ้นทีส่ าคญั  เชน่  
- หวัใจหยดุเตน้ 
- การหยดุหายใจ 
- ปฏกิริยิายาจากยา 
- การสดูส าลกั เป็นตน้ 

1.3 การดแูลและตดิตามผูป่้วยทีไ่มรู่ส้กึตวั ผูป่้วยหนกั 
2. ทำรกแรกเกิด 

2.1 สรรีวทิยาของทารกแรกเกดิ 
2.2 การชว่ยฟ้ืนคนืชพีทารกแรกเกดิ 
2.3 ปัญหาทีพ่บบ่อยในทารกแรกเกดิ  เชน่ 

- ภาวะการหายใจถกูกด 
- เหลอืง 
- ตดิเชือ้ 
- ชกั 
- น ้าตาลต ่า 
- แคลเซยีมต ่า 
- อณุหภมูติ ่า 
- เลอืดออกในสมอง เป็นตน้ 

2.4 ปัญหาทีส่มัพนัธก์บัการคลอดกอ่นก าหนด และทารกแรกเกดิน ้าหนกัน้อย 
2.5 ภาวะพกิารแต่ก าเนิดทีส่ าคญั เชน่ กลุ่มอาการดาวน์ เป็นตน้ 

3. กำรวิจยัและชีวสถิติ 
3.1 วธิอีา่นงานวจิยั 
- การใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร ์
- การอา่นวารสารทางคลนิิก (ธรรมชาตกิารด าเนินโรค พยากรณ์ สาเหตุ การวนิิจฉยั การรกัษา) 
- การอา่นบทความทบทวนทางวชิาการ 
3.2 วธิกีารวจิยั 
- การเขยีนโครงรา่ง 
- การสรา้งค าถามวจิยัและเรยีงล าดบั 
- ชนิดของการวจิยั (descriptive, diagnostic, etiologic, intervention, systematic review) 
- อคตใินการท าวจิยั 
- จรยิธรรมในการวจิยั 
- การบรหิารโครงการ 
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- การตพีมิพบ์ทความทางวทิยาศาสตรใ์นวารสาร 
3.3 การวดัต่าง ๆ (Measurements) 
- ความน่าเชือ่ถอืและความสมเหตุผล 
- เครือ่งมอืและการวดัในทางคลนิิก, การออกแบบสอบถาม, การเฝ้าสงัเกต เทคนิคการสมัภาษณ์ 
3.4 คอมพวิเตอร ์
- การใชค้อมพวิเตอรใ์นการสือ่สาร ไมโครซอฟต ์การบรหิารเอกสารอา้งองิ น าเสนอเนื้อหาและกราฟฟิค 
3.5 เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ (Health economics) 
- ภาพรวม และการวเิคราะห ์
3.6 วทิยาศาสตรส์ขุภาพเชงิสงัคม (Health social sciences) 
- การตรวจวดัสขุภาพและคณุภาพชวีติ การอภปิรายกลุ่มจ าเพาะ การสมัภาษณ์ในรายละเอยีด 
3.7 ชวีสถติ ิ(Biostatistics) 
- ภาพรวม 
- สถติสิ าหรบัการประเมนิทางคลนิิก 
- การรวบรวมขอ้มลูและน าเสนอ โอกาสและการกระจาย การก าหนดความเสีย่ง 
- ประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง, การค านวณขนาดตวัอยา่ง 
- การวิเคราะห์แบบต่างๆ  เช่น analysis of categorial data, survival analysis, nonparametric test, 

correlation & regression, analysis of variance, meta-analysis เป็นตน้  
 
 

2. กำรบริบำลครรภเ์ส่ียงสงู (High-risk pregnancy management) 
วตัถปุระสงค:์ 
เมือ่ผา่นการฝึกอบรม  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ 
1. อภปิรายภาวะแทรกซอ้นทางอายุรศาสตร ์ศลัยศาสตร ์สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยาทีพ่บบ่อยในสตรตีัง้ครรภ์ใน

ประเดน็ต่อไปนี้ 
- ระบาดวทิยา 
- สาเหตุ / ปัจจยัสง่เสรมิ 
- พยาธสิรรีวทิยา 
- ผลของการตัง้ครรภต์่อโรค 
- ผลของโรคต่อการตัง้ครรภ์ 
- อาการและอาการแสดงทางคลนิิก 
- การวนิิจฉยัและการวนิิจฉยัแยกโรค 
- การตรวจคน้เพือ่การวนิิจฉยั 
- การดแูลรกัษา และการป้องกนั 
- พยากรณ์โรคและการตดิตาม 

 
2. ใหก้ารวนิิจฉยัและดูแลรกัษาภาวะแทรกซอ้นทางอายุรศาสตร ์ศลัยศาสตร ์สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยาที ่   พบ

บ่อยในสตรตีัง้ครรภใ์นประเดน็ต่อไปนี้ 
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ภำวะแทรกซ้อนทำงอำยรุศำสตร ์
1. ความดนัโลหติสงู 
2. เบาหวาน 
3. ความผดิปกตขิองระบบต่อมไรท้่ออื่น ๆ เช่น โรคต่อมไทรอยด์ พาราไทรอยด์ ต่อมใตส้มอง ต่อมหมวกไต 

เป็นตน้ 
4. ความผดิปกตทิางโลหติวทิยา เชน่ เลอืดจาง การแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิเกลด็เลอืดต ่า เป็นตน้ 
5. โรคหวัใจและหลอดเลอืด เชน่ 

- โรคหวัใจรมูาตกิ 
- หวัใจพกิารแต่ก าเนิด 
- Infective endocarditis 
- กลา้มเนื้อหวัใจผดิปกต ิ
- หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 
- การเปลีย่นหวัใจ เป็นตน้ 

6. โรคไต  เชน่ 
- การตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะ 
- นิ่วในไต 
- Acute glomerulonephritis 
- Nephrotic syndrome 
- Tubular and cortical necrosis 
- ไตลม้เหลว 
- การเปลีย่นไต เป็นตน้ 

7. โรคระบบทางเดนิอาหาร เชน่ 
- ทางเดนิอาหารอดุตนั 
- ตบัออ่นอกัเสบ 
- ไสต้ิง่อกัเสบ 
- ถุงน ้าดอีกัเสบ 
- แผลในกระเพาะและล าไส ้เป็นตน้ 

8. โรคตบั เชน่ 
- ตบัอกัเสบ 
- Cholestasis 
- Fatty liver 
- ตบัแขง็ เป็นตน้ 

9. โรคปอด  เชน่ 
- หดื 
- วณัโรค 
- การตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ 
- Adult respiratory distress syndrome 
- Pulmonary embolism 
- Aspiration pneumonitis เป็นตน้ 
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10. โรคระบบประสาท เชน่ 
- ลมชกั 
- Myasthenia gravis 
- Guillain-Barre syndrome 
- เนื้องอกในสมอง 
- Migraine 
- โรคหลอดเลอืดในสมอง เป็นตน้ 

11. โรคภมูติา้นทานตนเองและเนื้อเยือ่เกีย่วพนั เชน่ 
- Systemic lupus erythematosus (SLE) 
- Rheumatoid arthritis 
- Antiphospholipid syndrome เป็นตน้ 

12. โรคมะเรง็ เชน่ 
- มะเรง็เมด็เลอืดขาว 
- มะเรง็ต่อมน ้าเหลอืง เป็นตน้ 

13. โรคผวิหนงั  เชน่ 
- Herpes gestationis 
- Impetigo herpetiformis 
- Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy (PUPPP) เป็นตน้ 

14. การใชส้ารเสพตดิ  เชน่ 
- แอลกอฮอล ์
- บุหรี ่
- แอมเฟตามนี 
- โคเคน 
- เฮโรอนี เป็นตน้ 

15. โรคจติประสาท เชน่ 
- ภาวะซมึเศรา้ 
- โรคจติหลงัคลอด เป็นตน้ 

16. โรคตดิเชือ้  เชน่ 
16.1 การตดิเชือ้แบคทเีรยี 

- Group A, B Streptococcus 
- Salmonella 
- Mycoplasma 
- Haemophilus 
- Anaerobic bacteria 
- Syphilis 
- Gonococcus 

16.2 การตดิเชือ้ไวรสั 
- Rubella 
- Herpes simplex 
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- Parvovirus 
- Varicella-Zoster 
- Coxsackie 
- Cytomegalovirus 
- Hepatitis 
- โรคเอดส ์

16.3 การตดิเชือ้ปาราสติ เชน่ 
- Toxoplasmosis เป็นตน้ 

16.4 การตดิเชือ้รา เชน่ 
- Candidiasis เป็นตน้ 

16.5 อืน่ ๆ 
ภำวะแทรกซ้อนทำงศลัยศำสตร ์
1. การดแูลในภาวะวกิฤตแิละการบาดเจบ็ 

- การชว่ยฟ้ืนคนืชพี (CPR) 
- การใหเ้ลอืดและองคป์ระกอบเลอืด 
- การชว่ยเหลอืทางเดนิหายใจ 
- บาดเจบ็ต่าง ๆ (อบุตัเิหตุรถยนต ์การกระแทก ถกูแทง) 

2. ภาวะ acute abdomen เชน่ 
- ไสต้ิง่อกัเสบเฉียบพลนั 
- นิ่วในถุงน ้าด ีถุงน ้าดอีกัเสบ 
- ล าไสอ้ดุตนั เป็นตน้ 

3.  ภาวะเลอืดออกในทางเดนิอาหาร 
4.  กอ้นทมูและโรคมะเรง็ เชน่ มะเรง็เตา้นม  เนื้องอกในสมอง เป็นตน้ 
ภำวะแทรกซ้อนทำงสติูศำสตร ์
1.  คลอดยากจากสาเหตุ เชน่ 

- แรงเบ่งไมด่ ี 
- สว่นน าและทา่ทารกผดิปกต ิ 
- เชงิกรานแคบ เป็นตน้ 

2.  ตกเลอืดจากสาเหตุ เชน่ 
- แทง้บุตร 
- ครรภน์อกมดลกู  
- ครรภไ์ขป่ลาอกุ  
- รกเกาะต ่า  
- รกลอกตวักอ่นก าหนด  
- มดลกูแตก  
- มดลกูไมแ่ขง็ตวั  
- รกคา้ง รกตดิ  
- มดลกูปลิน้  
- ชอ่งทางคลอดฉีกขาด เป็นตน้ 
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3.  ความดนัโลหติสงู: 
- Pregnancy induced hypertension 
- Pregnancy aggravated hypertension 
- Transient hypertension 

4.   การคลอดกอ่นก าหนด / น ้าเดนิกอ่นก าหนด 
5.   ครรภเ์กนิก าหนด 
6.   ทารกโตชา้ในครรภ ์
7.   ครรภแ์ฝด 
8.   การสญูเสยีทารกซ ้า ๆ (Recurrent pregnancy losses) 
9.   ทารกพกิารแต่ก าเนิด 
10.   โรคของรก สายสะดอื และเยือ่หุม้เดก็ 

- เยือ่หุม้เดก็อกัเสบ 
- ครรภแ์ฝดน ้า 
- น ้าคร ่าน้อย 
- รกน้อย  รกบาง เป็นตน้ 
- เนื้อรกตาย 
- ความผดิปกตขิองสายสะดอื  เช่น  เป็นปม บดิ ตบี ถุงน ้า กอ้นเลอืดคัง่ บวม เสน้เลอืดแดงสายสะดอื

เสน้เดยีว เกาะผดิที ่(เชน่ ทีข่อบรก เยือ่หุม้เดก็), vasa previa เป็นตน้ 
ภำวะแทรกซ้อนทำงนรีเวชวิทยำ 

1. โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์เชน่ 
- โรคเอดส ์ 
- ซฟิิลสิ 
- หนองใน 
- คลามเิดยี 
- แผลรมิออ่น 
- เรมิ 
- ทรโิคโมแนส เป็นตน้ 

2. กอ้นทมูและโรคมะเรง็ เชน่ 
- เนื้องอกมดลกู 
- มะเรง็ปากมดลกู เป็นตน้ 

3. โรคของเนื้อรก เชน่ 
- Partial mole เป็นตน้ 

4. ความผดิปกตขิองมดลกูและปากมดลกู เชน่ 
- Bicornuate  uterus 
- Septate uterus 
- Incompetence cervix เป็นตน้ 
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3. กำรประเมินสขุภำพทำรกในครรภ ์(Fetal surveillance) 
วตัถปุระสงค:์ 
เมือ่ผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ  
1. อธบิายหลกัการ ขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มของการทดสอบสขุภาพทารกในครรภ์ดว้ยวธิตี่าง ๆ ทัง้ในระยะก่อนคลอดและ

ระยะคลอดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
2. แสดงและแปลผลการทดสอบสขุภาพทารกในครรภด์ว้ยวธิตี่าง ๆ ทัง้ในระยะกอ่นคลอดและระยะคลอด ไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและเหมาะสม 
หวัข้อกำรฝึกอบรม ดงัต่อไปนี้ 

1. การประเมนิสขุภาพทารกในครรภใ์นระยะกอ่นคลอด 
- Fetal movement count 
- Nonstress test 
- Acoustic stimulation test 
- Contraction stress test 
- Biophysical profile 
- Modified biophysical profile 
- Doppler velocimetry 

2. การประเมนิสขุภาพทารกในครรภใ์นระยะคลอด 
- Electronic fetal heart rate monitoring (external / internal) 
- Acoustic stimulation test 
- Scalp blood pH (optional) 
- Fetal pulse oximetry (optional) 

 
4. กำรตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอด (Prenatal screening and diagnosis) 
วตัถปุระสงค:์ 
เมือ่ผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ 
1. อธบิายหลกัวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน การตรวจกรองและการวนิิจฉยักอ่นคลอด 
2. ตรวจกรองและวนิิจฉยักอ่นคลอดของโรคทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

2.1 ความผดิปกตขิองโครโมโซมทีพ่บไดบ้่อย 
2.2 โรคธาลสัซเีมยี 
2.3 ความผดิปกตทิางโครงสรา้ง 
2.4 โรคทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมอืน่ ๆ เชน่ ฮโีมฟิลเลยี เปลอืกต่อมหมวกไตหนา เป็นตน้ 

 
หวัข้อกำรฝึกอบรม ดงัต่อไปนี้ 

1. กำรตรวจกรองค้นหำครรภท่ี์มีควำมเส่ียง 
1.1 ตรวจกรองครรภ์ทีท่ารกมคีวามเสีย่งต่อการเกดิความผดิปกตขิองโครโมโซมโดยเฉพาะกลุ่มอาการดาวน์ 

โดยใช ้
- ประวตัใินครอบครวัและประวตักิารคลอด 
- อายมุารดา 
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- การตรวจทางชวีเคม ี(biochemical markers) เชน่ 1st trimester screening test (PAPP-A/ hCG or free 
β-hCG), 2nd trimester screening test (triple test/ quadruple test) เป็นตน้ 

- การตรวจดเีอน็เออสิระจากเลอืดมารดา (cell-free DNA in maternal blood) 
- ลกัษณะบ่งชีท้างคลื่นเสยีงความถีส่งู เชน่ nuchal translucency, soft markers เป็นตน้ 

1.2 ตรวจกรองคูส่มรสทีม่คีวามเสีย่งต่อทารกในครรภเ์ป็นโรคธาลสัซเีมยีชนิดรา้ยแรง โดยใช้ 
- Retrospective screening 
- Prospective screening 
- EOFT, MCV, 
- DCIP, HbE screen 
- HbA2, PCR 
1.3 ตรวจกรองความผดิปกตทิางโครงสรา้ง โดยคลื่นเสยีงความถีส่งูข ัน้ละเอยีด 
1.4 ตรวจกรองความเสีย่งต่อโรคจ าเพาะอืน่ ๆ โดยอาศยัประวตัใินครอบครวั เชน่  
- เปลอืกต่อมหมวกไตหนาตวัแต่ก าเนิด 
- Rh isoimmunization 

2. กำรให้ค ำปรึกษำทำงพนัธศุำสตรแ์ละกำรวินิจฉัยก่อนคลอด 
2.1 อธบิายหลกัการ ความส าคญั และวธิกีารใหค้ าปรกึษาทางพนัธุศาสตรแ์ละการวนิิจฉยักอ่นคลอด 
2.2 ใหค้ าปรกึษาทางพนัธุศาสตรแ์ละการวนิิจฉยักอ่นคลอดไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม ไดแ้ก ่

- ขอ้บ่งชี ้(รายทีม่คีวามเสีย่งต่อการมทีารกทีเ่ป็นโรค) 
- รายละเอยีดของโรค 
- ขัน้ตอนในการใหค้ าปรกึษา 
- การซกัประวตัแิละการตรวจรา่งกายอยา่งละเอยีด 
- การตรวจพเิศษทางหอ้งปฏบิตักิาร 
- การบนัทกึประวตัคิรอบครวัเป็นพงศาวล ี
- การประเมนิแบบแผนการถ่ายทอด (AD, AR, X-linked, multifactorial) 
- การประเมนิความเสีย่งต่อการมลีกูเป็นโรค 
- การบอกแนวทางในการหลกีเลีย่งการมลีกูทีเ่ป็นโรค 
- วธิกีารวนิิจฉยักอ่นคลอด ชนิดต่าง ๆ  
- วธิกีารกระท า 
- การปฏบิตัติวักอ่นและหลงัการท าหตัถการ 
- ความเสีย่ง หรอื ภาวะแทรกซอ้น 
- คา่ใชจ้่ายและความคุม้ทนุ 
- ความแมน่ย าของผลการตรวจ 
- การบอกแนวทางในการดแูลรกัษาเมือ่ตรวจพบทารกในครรภเ์ป็นโรค 
- ศลิปะในการใหค้ าปรกึษาแนะน า 

 
3.  หลกักำรและวิธีกำรวินิจฉัยก่อนคลอด 
3.1 อธบิายหลกัการ วธิกีาร ขอ้บ่งชี ้ขอ้บ่งหา้ม ภาวะแทรกซอ้น และการแปลผลของการวนิิจฉยักอ่นคลอดวธิี

ต่างๆ 
3.2 แสดงการท าหตัถการวนิิจฉยักอ่นคลอดวธิตี่าง ๆ ไดแ้ก่ 
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3.2.1 Non-invasive technique 
3.2.1.1 การวนิิจฉยักอ่นคลอดดว้ยคลื่นเสยีงความถีส่งูข ัน้ละเอยีด เชน่ 

- ความพกิารโดยก าเนิดทางโครงสรา้ง 
- มารก์เกอรข์องความผดิปกตทิางโครโมโซม เป็นตน้ 

3.2.1.2 การตรวจสารในเลอืดมารดา เชน่ 
- Anti D titer 
- Rubella titer 
- Alpha-fetoprotein 
- hCG 
- Down syndrome screening test (1st trimester/ 2nd trimester) เป็นตน้ 

3.2.2 Invasive technique 
3.2.2.1 การเจาะดดูน ้าคร ่า (Amniocentesis) 

- Midtrimester amniocentesis 
- Amniocentesis in multifetal pregnancy  

3.2.2.2 การตดัชิน้เนื้อรก (Chorionic villus sampling) 
- Transabdominal 
- Transcervical 

3.2.2.3 การเจาะเลอืดจากสายสะดอืทารกในครรภ ์(Cordocentesis) 
3.3 อธบิายหลกัการ วธิกีาร ขอ้บ่งชี ้ขอ้บ่งหา้ม  ภาวะแทรกซอ้น และการแปลผลของการวนิิจฉัยก่อนคลอด 
วธิตี่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
3.3.1 การตรวจดเีอน็เออสิระจากเลอืดมารดา (cell-free DNA in maternal blood) 
3.3.2 การวนิิจฉยัทางพนัธุกรรมกอ่นการฝังตวั (Preimplantation genetic diagnosis) 
3.3.3 การตรวจดว้ยกลอ้งสอ่งทารกและการตดัชิน้เนื้อทารก (Fetoscopy and tissue biopsy) 
 

4. ควำมรู้ทำงห้องปฏิบติักำรของกำรวินิจฉัยก่อนคลอด 
อธบิายหลกัการและขัน้ตอนในการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีส่ าคญัของการตรวจกรองและการวนิิจฉยักอ่น

คลอด และสามารถเลอืกใชว้ธิกีารตรวจทีเ่หมาะสมและคุม้คา่ ไดแ้ก่ 
- การตรวจทางชวีเคม ี(Biochemical markers) เพื่อตรวจกรองความเสีย่งต่อทารกกลุ่มอาการดาวน์ เช่น 

1st trimester Down syndrome screening test (PAPP-A และ hCG), 2nd trimester Down syndrome 
screening test (triple test, quadruple test) 

- MCV, DCIP, EOFT, HbE screen, Hb typing โดยวธิ ีelectrophoresis หรอื วธิ ีHPLC 
- การวเิคราะหโ์ครโมโซมไดแ้ก ่conventional karyotyping, molecular cytogenetics 
- การวเิคราะหด์เีอน็เอ เชน่ วธิตี่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการวนิิจฉยัธาลสัซเีมยี, array-based comparative genomic 

hybridization (aCGH) หรอื chromosomal microarray (CMA)  
5. พยำธิสรีรวิทยำของภำวะหรือโรคต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรวินิจฉัยก่อนคลอด 

  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถอธบิายพยาธิสรรีวิทยาของภาวะหรอืโรคต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการวินิจฉัยก่อน
คลอด 
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5. กำรตรวจคล่ืนเสียงควำมถ่ีสงูทำงสติูศำสตร ์(Obstetric ultrasound) 
วตัถปุระสงค:์ 
เมือ่ผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ 

1. อธบิายความรูท้ ัว่ไป หลกัการ ขอ้บ่งชี ้ขอ้จ ากดั วธิกีารตรวจ การเตรยีมผูป่้วย การแปลผลของการตรวจ
คลื่นเสยีงความถีส่งูทางสตูศิาสตร ์
2. แสดงทกัษะในการตรวจคลื่นเสยีงความถีส่งูทางสตูศิาสตรร์ะดบัละเอยีด 

หวัข้อกำรฝึกอบรม ดงัต่อไปนี้ 
1. ควำมรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคล่ืนเสียงควำมถ่ีสงู 

- ฟิสกิส ์
- ขอ้บ่งชีแ้ละขดีจ ากดัในการประยกุตใ์ช ้
- ความปลอดภยั 
- ความรูก้า้วหน้าในเทคโนโลยกีารสรา้งภาพ 
- คลื่นเสยีงความถีส่งูชนิดสามมติ ิสีม่ติ ิ
- คลื่นเสยีงความถีส่งูชนิดดอพเพลอร ์
- คลื่นเสยีงสะทอ้นภาพหวัใจทารกในครรภ ์(fetal echocardiography) 
2. First trimester ultrasound examination 

- การวนิิจฉยัการตัง้ครรภใ์นมดลกู 
- การวนิิจฉยัการตัง้ครรภน์อกมดลกู 
- การตรวจหาสาเหตุการตกเลอืด 
- การตรวจเพือ่ประเมนิอาการปวดทอ้งน้อย 
- การตรวจเพือ่ประเมนิอายคุรรภ์ 
- การตรวจวนิิจฉยัครรภแ์ฝด 
- การตรวจยนืยนัการเตน้ของหวัใจทารก 
- การประเมนิความพกิารบางอยา่งของทารกในครรภท์ีม่คีวามเสีย่งสงู เชน่ anencephaly เป็นตน้ 
- การประเมนิกอ้นในอุง้เชงิกรานหรอืความผดิปกตขิองมดลกูของสตรตีัง้ครรภ์ 
- การวัดความหนาของ nuchal translucency เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจกรองความผิดปกติของ

โครโมโซมทารกในครรภ ์
- การประเมนิในรายสงสยั hydatidiform mole 
3. Standard second or third trimester ultrasound examination 

- การตรวจเพือ่ประเมนิอายคุรรภ์ 
- การประเมนิการเจรญิเตบิโตของทารกในครรภ์ 
- การตรวจหาสาเหตุการตกเลอืด 
- การตรวจเพือ่ประเมนิอาการปวดทอ้งน้อย 
- การตรวจประเมนิหรอืตดิตาม cervical insufficiency 
- การตรวจดทูา่ทารกในครรภ์ 
- การตรวจเพือ่วนิิจฉยัครรภแ์ฝด 
- การประเมนิกอ้นในอุง้เชงิกรานหรอืความผดิปกตขิองมดลกูของสตรตีัง้ครรภ์ 
- การประเมนิในรายสงสยั hydatidiform mole 
- การประเมนิในรายสงสยัตัง้ครรภน์อกมดลกู 
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- การประเมนิในรายสงสยัทารกเสยีชวีติในครรภ์ 
- การประเมนิ fetal well-being 
- การประเมนิปรมิาณน ้าคร ่า 
- การประเมนิในรายสงสยัรกลอกตวักอ่นก าหนด 
- ภาวะถุงน ้าคร ่าแตกกอ่นก าหนดหรอืเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นก าหนด 
- การตรวจในรายทีพ่บ abnormal biochemical markers 
- การตรวจตดิตามในรายทารกพกิารแต่ก าเนิด 
- การประเมนิความผดิปกตขิองทารกในครรภ์ 

โดยในการตรวจกายวภิาคของทารกในครรภ ์ควรตรวจในชว่งตัง้แต่อายคุรรภ ์18 สปัดาหเ์ป็นตน้ไป โดยควรดู 
1. ศรีษะ ใบหน้า คอ 

- Cerebellum 
- Choroid plexus 
- Cisterna magna 
- Lateral cerebral ventricles 
- Midline falx 
- Cavum septum pellucidi 
- รมิฝีปากบน 

2. ทรวงอก 
- หวัใจ ประกอบดว้ยการด ู4-chamber view 
- ถา้สามารถท าไดค้วรด ูoutflow tracts ดว้ย 

3. ทอ้ง 
- กระเพาะอาหาร (มหีรอืไม ่ขนาด และต าแหน่ง) 
- ไตทัง้ 2 ขา้ง 
- กระเพาะปัสสาวะ 
- ต าแหน่งเกาะของสายสะดอืทารกในครรภ์ 
- จ านวนเสน้เลอืดในสายสะดอืทารกในครรภ์ 

4. กระดกูสนัหลงั 
- บรเิวณล าคอ อก เอว และกน้ 

5. แขนขา 
- ตรวจดวู่ามหีรอืไม ่ลกัษณะผดิปกตหิรอืไม่ 

6. เพศทารกในครรภ ์
- ในรายครรภแ์ฝด 
- ในรายทีม่ขีอ้บ่งชีท้างการแพทย ์

4. Specialized ultrasound examination 
การตรวจกายวภิาคของทารกในครรภอ์ยา่งละเอยีด เมื่อสงสยัความพกิารของทารกในครรภ ์เชน่ มปีระวตัิ

บ่งชี ้ผลการตรวจทางชวีเคมผีดิปกต ิหรอืการตรวจคลีน่เสยีงความถีส่งูพบความผดิปกตขิองทารกในครรภ ์เป็นตน้ 
การตรวจพิเศษนี้อาจรวมถึงการตรวจ fetal Doppler sonography, fetal echocardiogram, biophysical profile 
หรอืการวดัสดัสว่นอืน่ๆ ของทารกในครรภเ์พิม่เตมิ 
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6. กำรรกัษำทำรกในครรภ ์(Fetal therapy) 
วตัถปุระสงค:์ 
เมือ่ผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ 

1. อธบิายหลกัการและแนวทางในการรกัษาทารกในครรภ ์รวมทัง้เทคนิคต่าง ๆ ทีก่ระท าบ่อย  
2. แสดงทกัษะในการรกัษาทารกในครรภท์ีก่ระท ากนับ่อย ๆ ไดแ้ก่ 

2.1 การเจาะดูดน ้ าคร ่ า  (Amnioreduction) : เช่น บางรายของภาวะครรภ์แฝดน ้ า หรือ twin-twin 
transfusion syndrome เป็นตน้ 

2.2 เตมิน ้าคร ่า (Amnioinfusion) : เช่น  บางรายทีม่นี ้าคร ่าน้อยมากจากการอุดตนัทางเดนิปัสสาวะ หรอื
แกปั้ญหาการกดสายสะดอืระยะคลอด เป็นตน้ 

2.3 Intrauterine resuscitation 
2.4  การดดูน ้าจากรา่งกายหรอืถุงน ้าของทารกในครรภ ์เชน่ ดดูน ้าจากทรวงอกในบางราย  

ของ chylothorax หรอื ถุงน ้ารงัไขท่ีม่ขีนาดใหญ่มาก เป็นตน้ 
2.5  การใหย้าแกท่ารกในครรภโ์ดยออ้ม 

- ใหส้เตยีรอยดเ์พือ่เรง่การเจรญิของปอดทารกในครรภ์ 
- ให ้indomethacin เพือ่รกัษาภาวะครรภแ์ฝดน ้าทีไ่มท่ราบสาเหตุ 
- Dexamethasone แกม่ารดา เพือ่รกัษา congenital adrenal hyperplasia 
- ใหก้รดโฟลคิป้องกนัภาวะทอ่ประสาทไมปิ่ด 

3. อธิบายหลักการและแนวทางในการรกัษาทารกในครรภ์ รวมทัง้เทคนิคต่าง ๆ  ที่ก าลังพฒันาหรือ
แนวโน้มในอนาคต ไดแ้ก่ 

3.1 Selective fetocide / Fetal reduction 
- ฉีดโปแตสเซยีมคลอไรด์ เพื่อท าลายแฝดผดิปกต ิ เพื่อลดความเสีย่งของแฝดปกต ิ  หรอืลดจ านวน

แฝดหลายตวั 
3.2 การใหส้ารบางอยา่งแกท่ารกในครรภโ์ดยตรง 
- การใหเ้ลอืดแกท่ารกในครรภ(์intraperitoneal / intravascular) เชน่รายเริม่บวมน ้าจาก Rh 
isoimmunization เป็นตน้ 
- การใหอ้ลับมูนิแกท่ารกในครรภ ์เชน่ ในรายบวมน ้าโดยไมท่ราบสาเหตุ เป็นตน้ 
- การใหเ้กลด็เลอืด เชน่ ในราย alloimmune thrombocytopenia เป็นตน้ 
- การใหย้าแกท่ารกในครรภโ์ดยตรง 
- Digoxin ในรายหวัใจลม้เหลวทีไ่มท่ราบสาเหตุ 
- Anti-arrhythmic ในรายหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 

3.3 การใสท่อ่ระบาย (shunt) ในทารกกอ่นคลอด เชน่ บางรายของภาวะ 
- น ้าในชอ่งปอด 
- ทางเดนิปัสสาวะอดุตนั เป็นตน้ 

3.4 การผา่ตดัทารกในครรภแ์บบเปิด 
- ไสเ้ลื่อนกระบงัลม 
- Sacrococcygeal teratoma 
- Posterior urethral valve obstruction 

3.5 การรกัษา twin-twin transfusion syndrome 
- การใชเ้ลเซอรท์ าลายเสน้เลอืดทีเ่ชือ่มกนั 
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- ฉีดไฟบรนิเขา้ไปในสายสะดอืทารกในครรภท์ีเ่ป็น acardiac twin 
- รดัสายสะดอืทารกในครรภ ์acardiac twin โดยผา่นกลอ้ง 
3.6  การใส ่pacemaker ใหก้บัทารกในครรภท์ีม่ ีcomplete heart block 
3.7  การรกัษาทีเ่ป็นไปไดส้งูในอนาคต 
- การปลกูถ่ายเซลลท์ารกในครรภ ์(Stem cell transplantation) 
- การรกัษาโดยการเปลีย่นยนี (Gene replacement therapy) 
- การผา่ตดัทารกในครรภโ์ดยผา่นกลอ้งเลก็ ๆ 

 
7. จริยธรรมและกฎหมำยในเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์(Ethico-legal aspect in Maternal and 

Fetal Medicine) 
วตัถปุระสงค:์ 
       เมือ่ผา่นการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ 

1. อธบิายหลกักฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพี 
2. ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยโดยค านึงถงึกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

หวัข้อกำรฝึกอบรม ดงัต่อไปนี้ 
1. ความหมาย ความส าคญั ประวตัคิวามเป็นมาและประเภทของกฎหมาย 
2. สภาพบงัคบัตามกฎหมายและการลงโทษผูฝ่้าฝืน 
3. กฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบญัญตัอิืน่ 
4. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

พระราชบญัญตัอิืน่ 
5. กฎหมายแพง่ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ละพระราชบญัญตัอิืน่ 
6. กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งตามประมวลกฏหมายวธิพีจิารณาความแพ่งและพระราชบญัญตัิ

อืน่ 
7. กฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา 
8. พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525  
9. ขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ.2549 
10. ระเบยีบขอ้บงัคบัของราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 
11. ประกาศสทิธผิูป่้วยของแพทยสภา 
12. ประกาศแพทยสภาเรือ่งมาตรฐานการใหบ้รกิารเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารเจรญิพนัธุ์ 
13. ประกาศแพทยสภาเรือ่งมาตรฐานการใหบ้รกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นสตูนิรเีวชกรรม 

พระราชบญัญตักิารควบคมุการสง่เสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเดก็เลก็ พ.ศ.2560 
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ภำคผนวกท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       แบบประเมินสมดุบนัทึกหตัถกำรอนุสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์
 
                    ช่ือ ........................................................นำมสกลุ......................................................   
 
                    สถำบนัฝึกอบรม.......................................................ชัน้ปีท่ี................................. .....  
 

อนุสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์
สำขำวิชำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกปริก ำเนิด 

ภำควิชำสติูศำสตร-์นรีเวชวิทยำ 
คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลยัมหิดล 
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ทกัษะทำงคลินิกเม่ือจบกำรฝึกอบรม (ส ำหรบัรวมสองปี) เป้าหมาย 
จ านวนทีไ่ด ้

รวม 
ปีที ่1 ปีที ่2 

1. กำรบริกำรครรภเ์ส่ียงสงู 

 ภาวะแทรกซอ้นทางสตูศิาสตร ์ 
 ภาวะแทรกซอ้นทางอายรุศาสตร ์ 
 ภาวะแทรกซอ้นทางนรเีวชวทิยา และ/หรอื ศสัยศาสตร ์ 

 
20 
20 
10 

   

2. กำรประเมินสุขภำพทำรกในครรภ ์ 

 ระยะกอ่นคลอด 
o Biophysical profile  
o Doppler study  

 ระยะคลอด 
o Intrapartum FHR monitoring  

 
 
15 
15 
 
20 

   

3. กำรคดักรองและกำรวินิจฉัยก่อนคลอด  

 Amniocentesis (level 5) 
 Chorionic villus sampling (level 3) 
 Cordocentesis (level 3) 

 
30 
1 
3 

   

4. กำรตรวจคล่ืนเสียงควำมถ่ีสงู 

 First trimester ultrasound examination  
o Nuchal translucency measurement (level 5) 

 Standard second or third trimester ultrasound examination  
o Anomaly scan (level 5) 

 Specialized ultrasound examination  
o Fetal anomaly in detail (level 5) 
o Fetal echocardiogram (level 4)  

 
 

10 
 

30 
 

10 
5 

   

5. กำรรกัษำทำรกในครรภ ์

 Amnioreduction (level 4) 
 Intrauterine blood transfusion (level 1) 
 การรกัษาดว้ยวธิอีืน่ ๆ เชน่ laser therapy (level 1) 

 
1 
1 
1 

   

 
กำรประเมินด้ำนปริมำณส ำหรบัปีท่ีสอง 

สรปุกำรประเมินทำงด้ำนปริมำณ   ผ่ำน    ไม่ผ่ำน 
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กำรประเมินด้ำนคณุภำพส ำหรบัปีหน่ึงและปีท่ีสอง 
 

หวัข้อประเมิน 
คะแนน
เตม็ 

เกณฑผ์่ำน 
(MPL) 

คะแนนท่ี
ได้ 

ค ำแนะน ำ 

ล าดบัการเขยีนประวตั ิการตรวจรา่งกาย 
และ การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

20 14   

การน าเสนอแผนการรกัษา 20 15   
การตรวจรา่งกายทารก การตดิตามและ
การใหน้มมารดา 

10 6   

การตดิตามคนไข ้การคมุก าเนิด  5 3   
สรปุประเดน็จากขอ้มลูทีไ่ดเ้รยีนรู ้และ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

5 3   

สรปุเนื้อหาไดร้ดักมุ ชดัเจน 5 3   
ความน่าสนใจของคนไขท้ีเ่ลอืกมา 5 3   
ส านวนการเขยีน ความถกูตอ้งการใช้
ภาษา ตวัสะกด ความถกูตอ้งการใชต้วั
ยอ่ 

10 7   

การน าเสนอหตัถการไดถ้กูตอ้ง 5 4   
ภาพถ่ายประกอบ และ ภาพอลัตรา
ซาวด ์

10 7   

ความถกูตอ้งทางจรยิธรรม 5 5   
คะแนนรวม 100 70   

 

สรปุกำรประเมินทำงด้ำนคณุภำพ    (เกณฑผ์่ำน 70%)     ผ่ำน    ไม่ผ่ำน 
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ภำคผนวกท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน EPAs ของแต่ละกิจกรรม 
อนุสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์

สำขำวิชำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกปริก ำเนิด 
ภำควิชำสติูศำสตร-์นรีเวชวิทยำ 

คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลยัมหิดล 
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ภำคผนวกท่ี 4 
แบบประเมิน EPAs ของแต่ละกิจกรรม 

 
 แพทย์ผู้ฝึกอบรมจะต้องให้อาจารย์ประเมินการท ากิจกรรมและหตัถการการดูแลผู้ป่วย โดยใช้แบบ

ประเมนิ Entrustable Professional Activities (EPAs) MFM 01 – 07 และ Direct Observation Procedural Skills 
(DOPs) MFM 01 – 05 ของหลกัสตูรเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์(ดงัเอกสารในล าดบัต่อไป) ใหค้รบตามที ่
อฝส. อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ ก าหนดใหค้รบ และส่งมาพรอ้มสมุดบนัทกึหตัถการที่ทางราช
วทิยาลยัฯก าหนด เพื่อใหป้ระเมนิในการสอบวุฒบิตัร หากส่งไม่ครบตามเกณฑ์ขัน้ต ่าทีก่ าหนดและ/หรอืส่งแบบ
ประเมนิ EPAs และ DOPs ไมค่รบ จะไมม่สีทิธิส์อบขอ้เขยีน และสอบปากเปล่าในขัน้ตอนต่อไป 

ค าแนะน าในการใชใ้บประเมนิ EPAs และ DOPs 
-  แพทยผ์ูฝึ้กอบรมจะตอ้งใหถ้กูประเมนิในชว่งเวลาทีก่ าหนดในแต่ละกจิกรรม อยา่งน้อย 1 ครัง้ และ

สง่ใบประเมนิมายงั อฝส. ราชวทิยาลยัฯ ดว้ย (แบบประเมนิดงักล่าวจะอยูใ่นสมดุบนัทกึหตัถการ) 
-  แพทยผ์ูฝึ้กอบรมจะตอ้งสง่แบบประเมนิ EPAs และ DOPs ใหค้รบทกุกจิกรรม  (ทกุใบประเมนิ)    และมี

ลายเซนตอ์าจารยผ์ูป้ระเมนิครบถว้นสมบรูณ์ 
-  ความหมายของสญัลกัษณ์  

 L2#1 คอื การท ากจิกรรมระดบัขัน้ขดีความสามารถ 2 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
 L3#1 คอื การท ากจิกรรมระดบัขัน้ขดีความสามารถ 3 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
 L4#1 คอื การท ากจิกรรมระดบัขัน้ขดีความสามารถ 4 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
 L5#1 คอื การท ากจิกรรมระดบัขัน้ขดีความสามารถ 5 อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

- การประเมนิ EPAs และ DOPs จะประเมนิในกรณีทีแ่พทยผ์ูฝึ้กอบรมท ากจิกรรมในระดบั   ขัน้ขดี
ความสามารถมากกว่าหรอืเทา่กบั 2 ขึน้ไป (ระดบัขัน้ขดีความสามารถ 1 ไมต่อ้งประเมนิ) 

- อาจารยผ์ูป้ระเมนิ สรปุผลประเมนิของแพทยผ์ูฝึ้กอบรม ตามระดบัศกัยภาพโดยรวม ดงันี้ 
1 =  สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
2 =  สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์
3 =  สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 
4 =  สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคมุผูท้ีป่ระสบการณ์น้อยกว่า 

- ระดบัขัน้ขดีความสามารถ (milestones) โดยจ าแนกผลการเรยีนรูข้องขดีความสามารถแต่ละอยา่ง
เป็น 5 ขัน้ ดงันี้ 

  ระดบัขัน้ 1 ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์เทา่นัน้ ไมอ่นุญาตใหป้ฏบิตักิจิกรรมนัน้ (not allow to practice 
the EPAs) 

   ระดบัขัน้ 2 สามารถใหป้ฏบิตักิจิกรรมนัน้ภายใตก้ารก ากบัดแูลอยา่งเตม็ที ่(practice the EPAs 
with full supervision) 

   ระดบัขัน้ 3 สามารถใหป้ฏบิตัเิองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดแูลเมือ่ตอ้งการ (practice the EPAs with 
supervision on demand) 

  ระดบัขัน้ 4 สามารถใหป้ฏบิตัเิองไดโ้ดยไมต่อ้งก ากบัดแูล (“unsupervised” practice allowed) 
  ระดบัขัน้ 5 อาจใหก้ ากบัดแูลผูอ้ืน่ได ้(supervision task may be given) 
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ระดบัขัน้ขดีความสามารถ (milestones) อาจไมต่รงกบัผลประเมนิระดบัศกัยภาพโดยรวม แต่มคีวามใกลเ้คยีงกนั 
ตามตารางเปรยีบเทยีบ ดงันี้ 

 

ระดบัขัน้ขีดควำมสำมำรถ (milestones) ระดบัศกัยภำพโดยรวม 

            ระดบัขัน้ 1                 - 

            ระดบัขัน้ 2              ระดบั 1 

            ระดบัขัน้ 3 
           ระดบั 2, 3 

            ระดบัขัน้ 4 

            ระดบัขัน้ 5              ระดบั 4 

 
 อาจารยผ์ูป้ระเมนิ EPAs และ DOPs ใหส้รปุผลการประเมนิแพทยผ์ูถ้กูประเมนิว่าผา่นหรอืไม ่ถา้ “ผา่น” 

มรีะดบัศกัยภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัใด ในใบประเมนิดว้ย โดยแพทยผ์ูถ้กูประเมนิจะตอ้งมรีะดบัศกัยภาพโดยรวม
ไมต่ ่ากว่าทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละกจิกรรม 

 ระดบั EPAs และ DOPs ในแต่ละชัน้ปีใดทีอ่ยูใ่น L1 (milestone ระดบัขัน้ 1 ใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์เทา่นัน้ 
ไมอ่นุญาตใหป้ฏบิตักิจิกรรมนัน้) ไมต่อ้งสง่การประเมนิ EPAs หรอื DOPs ของหตัถการนัน้ 



 

 50 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  
สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

อฝส.เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ EPA MFM : 01 
EPA MFM : 01 การใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่ผูป่้วยทางเวชศาสตรม์ารดาและทารก (Patient counseling)   
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบัที ่3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบัที ่4 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้น......................................................ชัน้ปีที.่........... 
วนัที.่....................................................... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 

 Fetal anomaly (specify: ………………………….…….)      Down’s syndrome 
 Thalassemia     Others (specify:………………………………….)     

 

 

หวัข้อกำรประเมิน 
ไม่ถกูต้อง       
/ ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้อง
บำงส่วน / ไม่
สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. กำรรวบรวมข้อมูลท่ีจ ำเป็นก่อนให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

 ไดข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละกลุ่มโรค/สภาวะ ครบถว้นมากพอทีจ่ะใชใ้นการแนะน า    

2. กำรจดัเตรียมสภำพแวดล้อมของกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
 จดัตามหลกัการ เช่น เป็นส่วนตวั สอบถามความตอ้งการใหผู้เ้กีย่วขอ้งอยูด่ว้ย

หรอืไม ่มอุีปกรณ์หรอืสือ่ทีจ่ะใชป้ระกอบการท าความเขา้ใจ 
   

3. กำรให้ข้อมลูเก่ียวกบัโรค 

 การอธบิายลกัษณะหรอืรายละเอยีดของโรค    

 อธบิายแนวทางการดแูลรกัษาโรคนัน้ๆอย่างเหมาะสม     

 การบอกโอกาสเสีย่งทีจ่ะเกดิโรค    

4. กำรให้ข้อมลูเก่ียวกบักำรสืบค้นเพ่ิมเติม 

 รายละเอยีดวธิต่ีางๆ ขอ้ด ีขอ้เสยี รวมถงึภาวะแทรกซอ้นของแต่ละวธิ ี    

 ควรบอกทุกวธิทีีม่อียู่ บอกขอ้จ ากดัของบางวธิใีนสถานการณ์ทีอ่ยู่    

5. เสนอแนวทำงกำรดแูล กำรรกัษำได้อย่ำงเหมำะสม 

 เสนอแนวทางโดยอา้งองิแนวทางการดแูลตามมาตรฐาน    

 บอกความเป็นจรงิ ความเป็นไปไดใ้นสถานการณ์ได ้    

6. กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพ่ือวำงแผนแนวทำงกำรรกัษำหลงัทรำบผลกำรตรวจ 

 บอกแนวทางการดแูลหลงัจากทราบผลการตรวจทัง้ผลเป็นโรคหรอืไมเ่ป็น    

7. Communication & interpersonal skills 

 กบัผูป่้วยและ/หรอืญาต ิ    

 กบัผูร้่วมงาน    

8. Professionalism 
 การตระหนกัถงึสถานการณ์ การใหก้ าลงัใจ การใชค้ าพดูทีเ่หมาะสมรวมทัง้ถูก

หลกัการของ genetic counseling เช่น non directive  
   

 การตรงต่อเวลา และการท างานเป็นทมี     

 

  

 
 

 

กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……..…......…...……… 
 
ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    
 
อำจำรยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลำยเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

 51 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  
สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

อฝส.เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ EPA MFM : 02 
EPA MFM : 02  Antepartum care high risk pregnancy  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้น......................................................ชัน้ปีที.่........... 
วนัที.่....................................................... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 
 

 

หวัข้อกำรประเมิน 
ไม่ถกูต้อง  /  
ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้อง
บำงส่วน /     
ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. History taking 

 การบรหิารเวลาในการซกัประวตัเิหมาะสมกบัสถานะการณ์    

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการซกัประวตั ิถูกตอ้ง ครบถว้น    

2. Physical examinations 

 ตรวจร่างกายทีจ่ าเป็นทัง้หมดครบถว้น    

 การเลอืกเครือ่งมอื กระบวนการ และเทคนิคในการตรวจร่างกายถูกตอ้ง    

3. Plan of investigation (ถ้ำต้องมีกำรตรวจวิเครำะหเ์พ่ือวินิจฉัยโรคหรือประเมิน) 

 เลอืกการตรวจวเิคราะหเ์พือ่การวนิิจฉยัโรคหรอืประเมนิอย่างเหมาะสม เป็นล าดบัขัน้    

 แปลผลการตรวจวเิคราะหต่์าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง    

4. Diagnosis and plan of management 

 วนิิจฉยัโรคไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสมกบัขอ้มลูทีไ่ดท้ัง้หมด    

 วางแผนการดแูลรกัษาไดเ้หมาะสม เป็นขัน้ตอน มทีางเลอืกการรกัษา     

 ค านึงถงึความตอ้งการของผูป่้วย สทิธกิารรกัษา และค่าใชจ้่าย    

 ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวั นดัตรวจตดิตามฟังผล    

5. Medical record  

 บนัทกึไดส้มบรูณ์ ถูกตอ้ง อ่านออก    

6. Communication & interpersonal skills 

 กบัผูป่้วยและ/หรอืญาต ิ    

 กบัผูร้่วมงาน    

7. Professionalism: ตระหนกัถงึสถานการณ์ ตรงต่อเวลา 

 การตระหนกัถงึสถานการณ์ และใหก้ าลงัใจตลอดจนการใชค้ าพดูทีเ่หมาะสม    

 การตรงต่อเวลา และการท างานเป็นทมี     

 

  

 
 

 
 
 
 

กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……..…......…...……… 
 
ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    
 
อำจำรยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลำยเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง)                  
         
  



 

 52 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  
สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

อฝส.เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ EPA MFM : 03 
EPA MFM: 03 กำรดแูลผูป่้วยก่อนและหลงัท ำหตัถกำรวินิจฉัยก่อนคลอดชนิดรกุล ำ้ (Pre and Post invasive prenatal diagnosis 
procedural care)  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้น......................................................ชัน้ปีที.่....................... 
วนัที.่....................... Diagnosis...................................HN………………….………….  

 

หวัข้อกำรประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้อง
บำงส่วน / ไม่
สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. กำรรวบรวมข้อมูลท่ีจ ำเป็นก่อนท ำหตัถกำร 

 ทราบและยนืยนัขอ้บ่งชี ้ ทบทวนขอ้บ่งหา้ม    

 ทราบภาวะแทรกซอ้นหลงัการท าหตัถการและแนวทางแกไ้ขเบือ้งตน้    

 แจง้ผูป่้วยในเรือ่งสทิธกิารรกัษา ค่าใชจ้่าย    

2.อธิบำยหรือแจ้งให้ผู้ป่วยทรำบถึงส่ิงท่ีผูป่้วยจะได้รบัทรำบจำกกำรตรวจอีกครัง้ 

 แจง้ว่าจะท าอะไร     

 แจง้ว่าจะไดร้บัผลการตรวจอะไร ความแมน่ย า     

3.ขัน้ตอนกำรปฏิบติัก่อนกำรท ำหตัถกำร 

 บอกขัน้ตอนการปฏบิตั ิ    

 บอกสิง่ทีจ่ะใหผู้ป่้วยปฏบิตัติวัระหว่างการท า    

4.ขัน้ตอนกำรปฏิบติัหลงักำรท ำหตัถกำร 

 ท าการประเมนิผูป่้วยเพือ่ประเมนิภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้    

 ท าการประเมนิทารกในครรภด์ว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งู    

 แจง้ผูป่้วยถงึผลการท าหตัถการ(ไดผ้ล / ไมไ่ดผ้ล)    

 ใหผู้ป่้วยพกักอ่นกลบับา้น    

5.ขัน้ตอนปฏิบติัก่อนให้ผูป่้วยกลบับำ้น 

 ประเมนิผูป่้วยและทารกในครรภอ์กีครัง้ก่อนกลบับา้น     

 อาการทีต่อ้งกลบัมาพบแพทยก์่อนนดั    

 นดัผูป่้วยเพือ่รบัฟังผลการตรวจ    

6. Communication & interpersonal skills 

 กบัผูป่้วยและ/หรอืญาต ิ    

 กบัผูร้่วมงาน    

7. Professionalism:  

 การตระหนกัถงึสถานการณ์ และใหก้ าลงัใจตลอดจนการใชค้ าพดูทีเ่หมาะสม    

 การตรงต่อเวลา และการท างานเป็นทมี     

 

  

 
 

 

กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารย์อย่างใกลช้ดิ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารย์ใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคมุผูท้ ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……..…......…...……… 
 
ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    
อำจำรยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลำยเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

 53 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  
สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

อฝส.เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ EPA MFM : 04 
EPA MFM : 04 การรกัษาทารกในครรภ ์( Medical / Procedural fetal therapy eg. IUT, laser in TTTS, RFA, fetal shunt, etc.)  
เมื่อสิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมื่อสิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชื่อแพทยป์ระจ าบา้น......................................................ชัน้ปีที.่........... 
วนัที.่..................................... Diagnosis……………………HN………………….………….  

 

หวัข้อกำรประเมิน   
ไม่ถกูต้อง /    
ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบำงส่วน / 
ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบูรณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Patient evaluation 

 รวบรวมประวตักิารตัง้ครรภ ์การตรวจร่างกาย การตรวจ ultrasound    

 ทกัษะการตรวจอลัตราซาวน์    

 สามารถสรุปปัญหา ความรุนแรง/รบีด่วนของปัญหา    

 ประเมนิปัญหาแบบองคร์วม (holistic approach)    

2. Plan of treatment/alternative 

 แนวทางการสบืคน้ การรกัษาและทางเลอืกที่มทีัง้หมด     

 สามารถวางแผนการรกัษาไดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอนทีถ่กูตอ้ง    

 การประสานงานหรอืขอค าปรกึษาแพทยส์าขาอื่นหากจ าเป็น (เชน่ pediatric endocrinologist, 
cardiologist, pediatric surgeon, etc.) 

   

 มแีนวทางตดิตามหลงัการรกัษาหรอืแผนการคลอดทีช่ดัเจน    

3. Patient counselling 

 การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโรค     

 การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการสบืคน้เพิม่เตมิ    

 การใหข้อ้มลูเกีย่วทางเลอืก และความเสีย่งของการรกัษา ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้    

4. Pre-procedural, Pre-treatment management 

 การเตรยีมและ/หรอือธบิายแก่ผูป่้วย     

 การเตรยีมทมีและเครื่องมอื รวมทัง้สิง่จ าเป็นทีต่อ้งใช ้เชน่ เลอืด (IUT) ยา    

5. Intra-procedural management (กรณีท่ีเป็น surgical intervention) 

 ความสามารถในการท าหตัถการ     

 ความสามารถในการป้องกนั แก้ไขภาวะแทรกซอ้น    

6. Post-procedural, Post-treatment management  

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

 การดแูลต่อเนื่องหลงัการรกัษา    

7. Communication & interpersonal skills 

 กบัผูป่้วยและ/หรอืญาต ิ    

 กบัผูร้่วมงาน    

8. Professionalism:  

 การท างานเป็นทมี    

 การขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม     

 
อฝส.มะเรง็วิทยำนรีเวช  EPA GO : 02 

 
 

 

กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……..…......…...……… 
ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    
 
อำจำรยผ์ู้ประเมิน    .............................................. (ลำยเซน็) 
 
                              .............................................. (ตวับรรจง) 



 

 54 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  
สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

อฝส.เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ EPA MFM : 05 
EPA MFM : 05 กำรประเมินสขุภำพทำรกในครรภ ์(Fetal surveillance)  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้น......................................................ชัน้ปีที.่........... 
วนัที.่....................................................... 
HN………………….…………. Diagnosis……………………………………………… 
 

 

หวัข้อกำรประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /   
ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้อง
บำงส่วน / ไม่
สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. กำรรวบรวมข้อมูลท่ีจ ำเป็นก่อนท ำกำรตรวจ 

 ทราบและยนืยนัขอ้บ่งชี ้    

 ทบทวนขอ้บ่งหา้ม    

2.อธิบำยหรือแจ้งให้ผู้ป่วยทรำบถึงส่ิงท่ีผูป่้วยจะได้รบัทรำบจำกกำรตรวจ   

 ขออนุญาตแจง้ว่าจะท าอะไร    

 แจง้ว่าจะไดร้บัผลการตรวจอะไร ความแมน่ย า ค่าใชจ้่าย    

3.ขัน้ตอนกำรปฏิบติั  

 บอกขัน้ตอนการปฏบิตั ิ    

 บอกสิง่ทีจ่ะใหผู้ป่้วยปฏบิตัติวัระหว่างการท า    

4. แปลผลกำรตรวจ 

 แปลผลการตรวจถูกตอ้ง    

 อธบิายผลการตรวจนัน้ได ้และวำงแผนกำรดแูลต่อได้    

5.ขัน้ตอนกำรปฏิบติัหลงักำรตรวจ  

 แจง้และอธบิายผลการตรวจแก่ผูป่้วย    

 นดัผูป่้วยเพือ่มารบัการตรวจซ ้า(หากจ าเป็น)    

6. Communication & interpersonal skills 

 กบัผูป่้วยและ/หรอืญาต ิ    

 กบัผูร้่วมงาน    

7. Professionalism:  

 การตระหนกัถงึสถานการณ์ และใหก้ าลงัใจตลอดจนการใชค้ าพดูทีเ่หมาะสม    

 การตรงต่อเวลา และการท างานเป็นทมี     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……..…......…...……… 
 
ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    
 
อำจำรยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลำยเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

 55 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  
สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

อฝส.เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ EPA MFM : 06 
EPA MFM : 06 Intrapartum and  postpartum care high risk pregnancy  
เมื่อสิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมื่อสิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชื่อแพทยป์ระจ าบา้น......................................................ชัน้ปีที.่...........วนัที.่..............................
Diagnosis……………………………..... HN………………….…… 

 

หวัข้อกำรประเมิน 
ไม่ถกูต้อง  /  
ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบำงส่วน 
/ ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Patient evaluation 

 ประวตั ิตรวจรา่งกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร    

 สามารถสรปุปัญหาผูป่้วยได ้    

2. Initial plan of labor management:   

 การเตรยีมผูป่้วย     

 การเตรยีมทมีชว่ยคลอดและเครื่องมอื    

 Active management vs expectant management    

 Timing and route of delivery    

3. Management of special consideration 

 Obstetric consideration    

 Non-obstetric consideration    

4. Intrapartum management 

 การตรวจตดิตามสภาวะของมารดา      

 การประเมนิความกา้วหน้าของการคลอด    

 การตรวจตดิตามสุขภาพทารกในครรภ ์    

 ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขภาวะแทรกซอ้น    

5. Postpartum management 

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

 การดแูลในระยะหลงัคลอด    

 การวางแผนการดูแลต่อเนื่อง การคมุก าเนิด  การใหน้มบุตร     

6. กำรบนัทึกเวชระเบียน 

 บนัทกึไดส้มบูรณ์ ถกูตอ้ง อา่นออก    

7. Communication & interpersonal skills 

 กบัผูป่้วยและ/หรอืญาต ิ    

 กบัผูร้ว่มงาน    

8. Professionalism  
 การตระหนกัถงึสถานการณ์ และใหก้ าลงัใจตลอดจนการใชค้ าพดูทีเ่หมาะสม    

 การตรงต่อเวลา และการท างานเป็นทมี     

 

  

 
 
 

 

กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน า
เพิม่เตมิ …………………………………......…...……..…......…...……… 
ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    
อำจำรยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลำยเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 
 
 
 
 



 

 56 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  
สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

อฝส.เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ EPA MFM : 07 
EPA MFM : 07 Cesarean hysterectomy  
เมื่อสิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมื่อสิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชื่อแพทยป์ระจ าบา้น......................................................ชัน้ปีที.่........... 
วนัที.่............................... Diagnosis………………………… HN………………….…… 

 

หวัข้อกำรประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบำงส่วน 
/ ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Patient evaluation 

 สามารถสรปุปัญหาผูป่้วยได ้     

 ทราบขอ้บ่งชีข้องการผา่ตดั      

 ประเมนิทารกในครรภ ์    

2. Plan of treatment 

 Details of surgery e.g. position, skin incision, uterine incision    

 Extent of surgery     

 Multidisciplinary team    

3. Special consideration 

 Case specific consideration: ทราบขอ้ควรระวงั เทคนคิในการผา่ตดั    

4. Pre-procedural management 

 การใหค้ าแนะน าผูป่้วยและญาต ิก่อนการผา่ตดั    

 การเตรยีมผูป่้วยก่อนผา่ตดั      

 การเตรยีมทมีผา่ตดั เครื่องมอื (Briefing) blood components และวธิกีารอื่นๆเชน่ 
intervention radiology 

   

5. Intra-procedural management   

 ความสามารถในการท าหตัถการ หรอื ประเมนิแลว้ใหป้รกึษาทมีทีม่ศีกัยภาพกว่า    

6. Post procedural management   

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา     

 การใหค้ าแนะน าผูป่้วยหรอืญาตหิลงัการผา่ตดั    

 การดแูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั     

 การวางแผนการดูแลต่อเนื่อง     

7. Communication & interpersonal skills 

 กบัผูป่้วยและ/หรอืญาต ิ    

 กบัผูร้ว่มงาน    

8. Professionalism:  

 การตระหนกัถงึสถานการณ์ และใหก้ าลงัใจตลอดจนการใชค้ าพดูทีเ่หมาะสม    

 การตรงต่อเวลา และการท างานเป็นทมี     

 

  

 

กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามช่วยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……..…......…...……… 
ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    5 
อำจำรยผ์ูป้ระเมิน    …............................................... (ลำยเซน็) 
 
                                 …............................................... (ตวับรรจง) 



 

 57 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  
สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

 
อฝส. เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ DOP_MFM : 01 

DOP_MFM : 01 การท าการตรวจคลื่นเสยีงความถีส่งูในไตรมาสแรกของการตัง้ครรภ ์(First trimester ultrasound evaluation : GA 11-13+6 weeks)  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 

ชือ่แพทยป์ระจ าบา้น......................................................ชัน้ปีที.่........... 
วนัที.่............................... Diagnosis………………………… 
HN………………….…… 

 

หวัข้อกำรประเมิน 
ไม่ถกูต้อง / 
 ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบำงส่วน / 
 ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-examination 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้แจง้ขอ้จ ากดัของการตรวจ    

 การปรบัตัง้เครือ่งมอื (setting) ใหเ้หมาะสม    

2. Examination 

 Orientation ultrasound probe และการปรบัภาพใหม้คีุณภาพทีเ่หมาะสม
กบัการตรวจ 

   

 บอกจ านวนของทารก การเตน้ของหวัใจ อตัราการเตน้ของหวัใจ    

 ประเมนิอายุครรภ ์    

 ตรวจ fetal anatomical assessment ตามมาตรฐาน ISUOG guideline     

 ตรวจกรอง ultrasound marker ต่างๆตามความเหมาะสม เช่น วดั Nuchal 
translucency  

   

 ตรวจ maternal pelvic structures    

3. Post-examination 

 การอธบิายผลการตรวจ    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

4. Communication and Interpersonal skills 

 กบัผูป่้วยและญาต ิ    

 กบัผูร้่วมงาน    

5. Professionalism 

 การขอความยนิยอมผูป่้วย    

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 
 

 

  

  

กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……......…...……… 
 
ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    
 
อำจำรยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลำยเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

 
58 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

อฝส. เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ DOP_MFM : 02 
DOP_MFM : 02 การท าการตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูเพือ่ประเมนิความผดิปกตขิองทารก (Ultrasound for evaluation fetal anomaly)  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้น..................................................................ชัน้ปีที.่........... 
วนัที.่............................. Diagnosis………………………… HN………………….…… 

 

หวัข้อกำรประเมิน 
ไม่ถกูต้อง  / 
 ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบำงส่วน /  
 ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-examination 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้แจง้ขอ้จ ากดัของการตรวจ    

 การปรบัตัง้เครือ่งมอื (setting) ใหเ้หมาะสม    

2. Examination 

 Orientation ultrasound probe และการใชเ้ครือ่ง    

 บอกจ านวนของทารก การเตน้ของหวัใจ อตัราการเตน้ของหวัใจ    

 Fetal biometry     

 ตรวจ fetal anatomical assessment ตามมาตรฐาน ISUOG Guideline  
(ตามเอกสารแนบ) 

   

 การวดั cervical length ในรายทีม่คีวามจ าเป็น    

 ประเมนิ น ้าคร ่า รก และ chorionicity    

 Doppler study เมือ่มขีอ้บ่งชี ้    

 ตรวจ maternal pelvic structures(เท่าทีท่ าได)้    

3. Post-examination 

 การอธบิายผลการตรวจ    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

4. Communication and Interpersonal skills 

 กบัผูป่้วยและสาม ี    

 กบัผูร้่วมงาน    

5. Professionalism 

 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 

 
 
 
 
 

 
 

กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……......…...……… 
 
ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    
 
อำจำรยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลำยเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

 
59 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

อฝส. เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ DOP_MFM : 03 
DOP_MFM : 03 กำรเจำะน ้ำคร ำ่เพ่ือส่งตรวจ(Amniocentesis)  
เมื่อสิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมื่อสิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชื่อแพทยป์ระจ าบา้น..................................................................ชัน้ปีที.่...........วนัที.่........................ Diagnosis………………………… HN………………….…… 

หวัข้อกำรประเมิน 
ไม่ถกูต้อง /  
ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบำงส่วน  
/  ไม่สมบรูณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-procedural management 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้แจง้ขอ้จ ากดัของการตรวจ    

 การเตรยีมเครื่องมอื และอปุกรณ์ทีต่อ้งใช ้    

 เตรยีมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ทบทวนการ
ประสานงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ปรมิาณ วธิกีารตรวจ วธิกีารน าส่ง 

   

 การเตรยีมผูท้ าหตัถการ ผูช้ว่ย universal precaution    

 ตรวจประเมนิจ านวนทารก อายคุรรภ ์การเตน้ของหวัใจ anatomical scan 
ต าแหน่งรกและ cord insertion 

   

 เลอืกต าแหน่งทีเ่หมาะสมในการแทงเขม็เจาะ    

2. Intra-procedural management (with important steps) 

 ท าความสะอาดหน้าทอ้งดว้ย antiseptic solution ดว้ยเทคนิคปราศจากเชือ้    

 แทงเขม็ขนาด 20-22 G โดย ultrasound guide เขา้ pocket ของน ้าคร ่าทีไ่มม่สี่วน
ของทารกหรอืสายสะดอื  

   

 ดูดน ้าคร ่า 1-2 มล.แรกทิง้ จากนัน้ดดูเกบ็ปรมิาณทีเ่หมาะสมตามขอ้บ่งชี ้    

 ขณะท าหตัถการ พยายามไมเ่จาะผา่นรก หากผา่นรกควรเจาะต าแหน่งทีเ่หมาะสม  
หลกีเลีย่งขอบรก ต าแหน่ง cord insertion ท าหตัถการดว้ยความระมดัระวงั 

   

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาระหวา่งท าหตัถการ(หากม)ี     

3. Post-procedural management 

 ตรวจการเตน้ของหวัใจของทารกทนัทหีลงัท าหตัถการ     

 สงัเกตอาการ/อาการแสดงเพื่อดูภาวะแทรกซอ้นจากการท าหตัถการ รวมทัง้ตรวจ
ดว้ย ultrasound ก่อนกลบัตามความจ าเป็น 

   

 อธบิายผลการท าหตัถการ    

 ตรวจสอบความถกูตอ้ง ชื่อ-นามสกลุของผูป่้วย ที ่specimen ทีส่่งตรวจ      

 ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวั สงัเกตอาการ อาการทีต่อ้งกลบัมาพบแพทยแ์ละนดั
ตรวจตดิตามฟังผล   

   

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

4. Communication and Interpersonal skills 

 กบัผูป่้วย    

 กบัผูร้ว่มงาน    

5. Professionalism 
 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคมุของอาจารย์อย่างใกลช้ดิ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชี้แนะของอาจารย์  
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารย์ใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคมุผูท้ ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

 บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……......…...……… 

 ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    
 
 อำจำรยผ์ูป้ระเมิน    ………............................................... (ลำยเซน็) 
                                  ………............................................... (ตวับรรจง) 



 

 
60 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

อฝส. เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ DOP_MFM : 04 
DOP_MFM : 04 การตดัชิน้เนื้อรก(Chorionic villi sampling)  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ ์..................................................................ชัน้ปีที.่........... 
วนัที.่........................... Diagnosis……………………..HN………………………  

 
 

หวัข้อกำรประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 
 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบำงส่วน  
/  ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-procedural management 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition     

 การเตรยีมอุปกรณ์ท าหตัถการ    

 การประเมนิต าแหน่งทีจ่ะท าหตัถการ     

2. Intra-procedural management (with important steps) 

 Adequate pain management    

 Correct steps:   
- มกีารท า negative pressure ตลอดเวลาในระหว่างการเกบ็ชิน้เนื้อ
รก 
- เขม็อยู่ภายในเนื้อรกตลอดเวลาขณะท า negative pressure 

   

 มคีวามระมดัระวงัไมใ่หเ้จาะเขา้ gestational sac    

 มกีารประเมนิว่าได ้specimen เพยีงพอ    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management   

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

 การบนัทกึเวชระเบยีน    

 การใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการปฏบิตัติวัหลงัท าหตัถการและอาการทีต่อ้ง
กลบัมาพบแพทย ์

   

4. Communication and Interpersonal skills 

 กบัต่อผูป่้วย    

 กบัผูร้่วมงาน    

5. Professionalism 

 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 

 
 
 

กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
2 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……......…...……… 
 
ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
อำจำรยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลำยเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 



 

 
61 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

อฝส. เวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์ DOP_MFM : 05 
DOP_MFM : 05 : กำรเจำะเลือดจำกสำยสะดือทำรกในครรภ(์Cordocentesis)  
เมือ่สิน้สุด 12 เดอืน (จบชัน้ปีที ่1 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 3 : 1 ครัง้ 
เมือ่สิน้สุด 24 เดอืน (จบชัน้ปีที ่2 ) ตอ้งไดผ้ลประเมนิอย่างน้อยระดบั 4 : 1 ครัง้ 
ชือ่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกใน
ครรภ ์..................................................................ชัน้ปีที.่........... 
วนัที.่.........................Diagnosis………………………….HN…………………………….  

 

หวัข้อกำรประเมิน 
ไม่ถกูต้อง 
 / ไม่ปฏิบติั 

ถกูต้องบำงส่วน  
/  ไม่สมบูรณ์ 

ถกูต้องสมบรูณ์ 
แก้ปัญหำได้ (ถ้ำมี) 

1. Pre-procedural management 

 การเตรยีมผูป่้วย ระบุตวั ขอ้บ่งชี ้prerequisite condition    

 การเตรยีมอุปกรณ์ท าหตัถการ    

 การประเมนิต าแหน่งทีจ่ะท าหตัถการ    

2. Intra-procedural management (with important steps) 

 Adequate pain management    

 Correct steps:  ขณะแทงเขม็ตอ้งเหน็ปลายเขม็และสายสะดอือยู่ในระนาบ
เดยีวกนัตลอดเวลา 

   

 Technical skill    

 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและภาวะแทรกซอ้นระหว่างท าหตัถการ    

3. Post procedural management   

 การสงัเกตอาการ/อาการแสดงเพือ่ดภูาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา    

 การบนัทกึเวชระเบยีน ถูกตอ้ง ครบถว้น    

 การใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการปฏบิตัติวัหลงัท าหตัถการและอาการทีต่อ้ง
กลบัมาพบแพทย ์

   

4. Communication and Interpersonal skills 

 กบัต่อผูป่้วย    

 กบัผูร้่วมงาน    

5. Professionalism 

 ขอความยนิยอมผูป่้วย    

 ตระหนกัถงึสถานการณ์    

 ขอความชว่ยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม    

 
 
 

 
 
 

 

กำรประเมินระดบัศกัยภำพโดยรวม 
1 = สามารถปฏบิตังิานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
2= สามารถปฏบิตังิานไดเ้องภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์ 
3 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องโดยมอีาจารยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเมื่อตอ้งการ 
4 = สามารถปฏบิตังิานไดเ้องและควบคุมผูท้ี่มปีระสบการณ์น้อยกวา่ 

บนัทกึค าแนะน าเพิม่เตมิ …………………………………......…...……......…...……… 
 
ผลกำรประเมินศกัยภำพโดยรวม   1    2     3     4    5 
 
อำจำรยผ์ูป้ระเมิน    .............................................. (ลำยเซน็) 
 
                                 .............................................. (ตวับรรจง) 
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สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

แบบประเมิน Mini-Clinical Evaluation Exercise (miniCEX) 
ของแพทยป์ระจ ำบ้ำนอนุสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์

สำขำวิชำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกปริก ำเนิด 
ภำควิชำสูติศำสตร-์นรีเวชวิทยำ คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบดี 

 
วนัที.่..........เดอืน..........................พ.ศ.............เวลา............. 

 
ชื่อ..............................................................นามสกุล............................................................... 
แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที.่.............. 
Clinical setting: 
…………………………………………………………………………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Title of procedure: ………………………………………………………………………………………………………… 
 New case   Follow-up case 
Focus of clinical encounter: 
 History taking   Physical examination    Diagnosis 
 Counseling   Management/procedure 
Number of times patient seen before by trainees……………………………times 
Complexity of a case:  complicated    Not complicated 
Assessor’s role: Observer / Assistant 
 

Area 
Insufficient 
evidence 

9-point rating scale 
Unsatisfactory 

(1-3) 
Satisfactory 

(4-6) 
High satisfactory 

(7-9) 
History taking     
Physical examination skills     
Communication skills     
Clinical judgement     
Professionalism     
Organization / efficiency     
Overall clinical care     

 
Good point performance……………………………………………………………………………………. 
Suggestion for development……………………………………………………………………………… 
Agreed action……………………………………………………………………………………………………… 
Time taken for observation……………………….mins 
Time taken for feedback……………………………mins 
Assessor’s name………………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวกท่ี 5 
กำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมด้วยตนเอง  

(SELF ASSESSMENT of PROGRAM EVALUATION) 
อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์
สาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด 

ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
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สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

ค ำน ำ 
 

 สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปรกิ าเนิดมคีวามประสงค์ที่จะท าการปรบัปรุงการฝึกอบรมทุกสองปีซึ่ง
จ าตอ้งมกีารประเมนิโครงการฝึกอบรม (Program Evaluation) ซึง่เป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มลูยอ้นกลบัอย่างเป็น
ระบบ จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) ทัง้หมด การประเมนิโครงการฝึกอบรมถกูก าหนดใหเ้ป็นหวัขอ้หลกัหนึ่ง
ตามมาตรฐาน WFME 2015 การประเมินโครงการฝึกอบรม (Program Evaluation, PE) ยึดหลักการ สร้าง
แบบสอบถามตาม CIPP model คอื  ด้านบรบิท (Context), ด้านปัจจยัน าเขา้ (Input), ด้านกระบวนการ (Process) 
และดา้นผลผลติ (Product) ซึง่ทางสถาบนัการฝึกอบรมเชื่อว่าการประเมนิตนเอง (self assessment)สามารถเป็นหนึ่ง
ในวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการประเมนิหลกัสตูรและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิของราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พญัญ ูพนัธบ์รูณะ 
ประธานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ 

สาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด 
ภาควชิาสตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา 

โรงพยาบาลรามาธบิด ี
 
 
 
 
 

  
             
Main stakeholdersหมายถงึผูก้ าหนดนโยบายสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข)/ ผูอ้นุมตัโิครงการ (แพทยสภา) /ผูด้ าเนินโครงการ (สาขาเวช
ศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด ภาควชิาสตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา โรงพยาบาลรามาธบิด)ี/ ราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย (รวสนท.) 
ผูบ้รหิารสถาบนัฝึกอบรม / อาจารยผ์ูส้อน / ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม / ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 
Associate stakeholdersหมายถงึผูแ้ทนอนุสาขาอื่นๆ ในราชวทิยาลยั /ผูแ้ทนราชวทิยาลยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง /ผูแ้ทนสาขาวชิาชพีอืน่ๆ/ ผูป่้วย/
ผูร้บับรกิาร / ผูร้่วมงาน / แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ / นิสตินกัศกึษาแพทย ์
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สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

1. กำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมฯ ในด้ำนบริบท (Context) 
 

สาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิดไดท้ าการฝึกอบรมแพทย์ผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพี
เวชกรรมสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ มมีาตัง้แต่ปี พ.ศ.2545 และนบัเป็นหนึ่งในสบิของสถาบนัฝึกอบรมทางดา้น
นี้ทัว่ประเทศ เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธบิดเีป็นระดบัโรงเรยีนแพทยจ์งึมศีกัยภาพความพรอ้มซึง่ปัจจยัเกือ้หนุนทัง้ทางดา้น
วชิาการ เทคโนโลย ีและการเงนิสนับสนุน      ทางสถาบนัฝึกอบรมไดม้กีารปรบัปรุงหลกัสตูรเพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐาน 
WFME 2015 เพื่อเป็นมาตรฐานคุณวุฒคิวามรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม (มคว.1) อนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ ์ฉบบั พ.ศ. 2562  

 

หวัข้อกำรประเมิน 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก น้อย 
น้อย
ทีส่ดุ 

ไมส่ามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
1. ความส าคญัของแพทยด์า้นเวชศาสตรม์ารดาและ
ทารก ต่อระบบสาธารณสขุของประเทศ 

      

2. ศกัยภาพการผลติแพทยด์า้นเวชศาสตรม์ารดา
และทารก ของสาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารก
ปรกิ าเนิด คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี
ในปัจจุบนัมจี านวนทีเ่หมาะสม (2 คนต่อปี) 

      

3. ความส าเรจ็ของโครงการฝึกอบรมฯ ทีผ่่านมา       
4. ความน่าเชื่อถอืของในภาพรวมโครงการฝึกอบรม
ฯ ในชว่งเวลาทีผ่่านมา 

      

5. ความสามารถของแพทยผ์ูส้ าเรจ็การฝึกอบรมใน
การปฏบิตังิาน 

      

6. โครงการฝึกอบรมฯ ตอบสนองเชงิประจกัษ์ต่อ
ความตอ้งการของประเทศ 

      

7. สาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมคีวามเป็น
ผูน้ าดา้นการฝึกอบรม 

      

8. โครงการฝึกอบรมฯ มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงเวลาทีผ่่านมา 
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2. กำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมฯ ในด้ำนปัจจยัน ำเข้ำ (Input) 
 

 

หวัข้อกำรประเมิน 

มาก

ทีส่ดุ 
มาก น้อย 

น้อย

ทีส่ดุ 

ไมส่ามารถ

ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

2.1 โครงกำรฝึกอบรมได้รบักำร

สนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงไรบำ้ง 

      

2.1.1 ดา้นนโยบาย       

2.1.2 ดา้นก าลงัคน       

2.1.3 ดา้นงบประมาณ       

2.1.4 ดา้นสถานที ่       

2.1.5 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ       

2.1.6 ดา้นอืน่ๆ       

2.2 โครงกำรฝึกอบรมได้รบัควำม

ร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงไรบำ้ง 

      

2.2.1 กระทรวงสาธารณสขุ       

2.2.2 แพทยสภา       

2.2.3 โรงเรยีนแพทย/์สถาบนัฝึกอบรม       

2.2.4 แพทยสมาคม       

2.2.5 ราชวทิยาลยัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง       

2.2.6 สมาคมวชิาชพีอืน่ๆ       
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3. กำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมฯ ในด้ำนกระบวนกำร (Process) 
 
 กระบวนการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุ
สาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ ของ ภาควชิาสตูศิาสตร ์นรเีวชวทิยา โรงพยาบาลรามาธบิดีมกีารปรบัปรุงอยู่
เสมอเพื่อให้ทนัยุคสมยัและรองรบัระบบสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทัง้มจีุดมุ่งหมายให้แพทย์ผู้ได้รบัการฝึกอบรมมี
ความรูค้วามช านาญทีท่ดัเทยีมกบันานาประเทศ ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะและเจตคต ิรวมถงึใหค้วามส าคญัของธรรมาภบิาลตลอด
กระบวนการฝึกอบรม  
 กระบวนการฝึกอบรมในปัจจุบนัใช้ระยะเวลา 2 ปี โดยมปีระเดน็ใหม่ส าหรบัฝึกอบรมตาม มคว .1 ฉบบั พ.ศ.2562 
เช่นการก าหนดผลลพัธข์องการฝึกอบรมใหค้รอบคลุมกบัเกณฑม์าตรฐาน WFME 2015 และใชว้ธิปีระเมนิทกัษะทางคลนิิกผ่าน
แบบประเมนิชนิด EPAs (entrustable professional activities) และ DOPS (direct observation of procedural skills) รวมทัง้
มกีารระบุ milestonesหรอืเกณฑใ์นการประเมนิผ่านในแต่ละชัน้ปีใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 ด้วยเหตุที่กระบวนการฝึกอบรมได้มีการปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงในหลายประการตามที่ทางราชวทิยาลยัสูตินรี
แพทย์แห่งประเทศไทยแนะน า จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการทบทวนและประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมในประเด็นของ
กระบวนการฝึกอบรมทัง้หมด เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิน้ีมาใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการฝึกอบรมใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
 

หวัข้อกำรประเมิน 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก น้อย 
น้อย
ทีส่ดุ 

ไมส่ามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

3.1 สถำบนัฝึกอบรมและเกณฑก์ำรรบัผู้

ฝึกอบรม(recruitment) 

      

3.1.1 ความเหมาะสมของจ านวนสถาบนั
ฝึกอบรม (หนึ่งสถาบนัหลกัไม่มสีถาบนั
สมทบ) 

      

3.1.2 ความเหมาะสมของคณุภาพสถาบนั       
3.1.3 ความเหมาะสมของแนวทางพฒันา
คณุภาพของสถาบนัฝึกอบรม 

      

3.1.4 ความเหมาะสมของเกณฑใ์นการ
อนุมตัเิปิดสถาบนัฝึกอบรม 

      

3.1.5 ความเหมาะสมของเกณฑใ์นการรบัผู้
เขา้ฝึกอบรมในสถาบนั 

      

3.2 อำจำรยผ์ู้ให้กำรฝึกอบรม (trainer)       

3.2.1 ความเหมาะสมของจ านวนอาจารย ์       
3.2.2 ความเหมาะสมของคณุภาพอาจารย ์       
3.2.3 ความเหมาะสมของแนวทางพฒันา
คณุภาพอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
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หวัข้อกำรประเมิน 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก น้อย 
น้อย
ทีส่ดุ 

ไม่สามารถ
ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
3.2.4 ความเหมาะสมของบรรยากาศของ
กระบวนการฝึกอบรม 

      

3.2.5 ความเอาใจใสข่องผูใ้หก้ารฝึกอบรม       
3.2.6 ความเหมาะสมของทรพัยากรทาง
การศกึษา 

      

3.3 ผูร้บักำรฝึกอบรม (trainee)       

3.3.1 คุณภาพและความพรอ้มของผูร้บัการ
ฝึกอบรม 

      

3.3.2 การเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะของผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงั
เขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรม 

      

3.3.3 คุณภาพชวีติของผูร้บัการฝึกอบรมใน
ระหว่างฝึกอบรม 

      

3.3.4 ความสามารถของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ในการพฒันาและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

      

3.4 วิธีประเมินผลกำรฝึกอบรม       

3.4.1 ความเหมาะสมของวธิปีระเมนิผล       
3.4.2 ความสามารถในการจ าแนกคุณภาพผูร้บั
การฝึกอบรม 

      

3.4.3 ความโปรง่ใส ยตุธิรรม และธรรมาภบิาล
ของวธิปีระเมนิในปัจจุบนั 

      

3.4.4 ความมสีว่นรว่มของผูป้ระเมนิผลจาก
ภายนอกสถาบนั (external examiner) 

      

3.5 ภำพรวมของกระบวนกำรฝึกอบรม        

3.5.1 ความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม
ทัง้หมดในภาพรวม 

      

3.5.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการ
ฝึกอบรม (ปัจจุบนั คอื 2 ปี) 

      

3.5.3 ความเหมาะสมของเน้ือหาวชิาการทาง
เวชศาสตรม์ารดาและทารก 
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4. กำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมฯ ในด้ำนผลผลิต (Product) 

 
ผลลพัธข์องการฝึกอบรมในมาตรฐานคุณวุฒคิวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม (มคว.1) 

ระบุว่าแพทยป์ระจ าบา้นทีจ่บการฝึกอบรมในหลกัสตูรนี้ตอ้งมคีุณสมบตั ิความรูแ้ละทกัษะตามสมรรถนะหลกั 6 ดา้น ดงันี้ 
1. การบรบิาลผูป่้วย (Patient Care) ทางเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์
2. ความรูแ้ละทกัษะหตัถการทางเวชกรรม (medical knowledge and procedural skills) 
3. การเรยีนรูแ้ละการพฒันาจากฐานการปฏบิตั ิ(Practice-based Learning and Improvement)  
4. ทกัษะระหว่างบุคคล และการสือ่สาร (interpersonal and communication skills) 
5. วชิาชพีนิยม (professionalism)มคีุณธรรมจรยิธรรมและเจตคตอินัดต่ีอผูป่้วย ญาต ิผูร้่วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี 

และชุมชน มทีกัษะดา้น non-technical skills มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ค านึงถงึผลประโยชน์
ส่วนรวมรวมถึงสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ เรียนรู้ ต่อเนื่ องตลอดชีวิต ( continuous professional 
development) 

6. การท าเวชปฏบิตัิให้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพ (system-based practice) มคีวามรู้เกี่ยวกบัระบบสุขภาพของ
ประเทศ มสีว่นร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย ใชท้รพัยากรสขุภาพอย่างเหมาะสมและสามารถ
จดัการสถานการณ์วกิฤตทางเวชศาสตรม์ารดาและทารกได ้

 

หวัข้อกำรประเมินผูส้ ำเรจ็กำรฝึกอบรม 

(โดยภำพรวม) 

มาก

ทีส่ดุ 
มาก น้อย 

น้อย

ทีส่ดุ 

ไม่สามารถ

ตอบได ้ ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 

4.1 ความสามารถในการดแูลผูป่้วยในสาขาเวช

ศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์

      

4.2 ความสามารถในการดแูลผูป่้วยในสาขาที่

เกีย่วขอ้งเช่น ศลัยศาสตร ์รงัสรีกัษา 

      

4.3 ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละฝึกทกัษะดว้ย

ตนเอง 

      

4.4 ความสามารถในการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูอ้ื่น       

4.5 ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น       

4.6 ความสามารถในการวางแผนแกไ้ขปัญหาทาง

สาธารณสขุ 

      

4.7 ท างานโดยเหน็ประโยชน์สว่นรวมเป็นหลกั       

4.8 ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน       

4.9 ความภาคภมูใิจทีส่ าเรจ็การฝึกอบรมในสาขานี้       

4.10 ผูท้ีส่ าเรจ็การฝึกอบรมจะแนะน าใหผู้อ้ื่นมารบั

การฝึกอบรมในสาขานี้ 
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ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นบรบิท 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นปัจจยัน าเขา้ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นกระบวนการ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ขอ้เสนอแนะการประเมนิโครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นผลผลติ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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ภำคผนวกท่ี 6 
แบบสอบถำม และแบบประเมิน 

ผูก้ ำลงัฝึกอบรมและส ำเรจ็กำรศึกษำอนุสำขำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกในครรภ ์
อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์
สาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด 

ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
72 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

ภาคผนวกที ่6 
แบบการประเมนิผลการปฏิบตักิารแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 

สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ภาควชิาสูตศิาสตร์ นรีเวชวทิยา 
 
 
ช่ือ____________________________________ แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ช้ันปีที ่__________ 
ปฏิบัตงิานด้าน________________________________ตั้งแต่วนัท่ี______________________ถึง_________________ 
สถานทีฝึ่กปฏิบัตงิาน____________________________________________________________________________     
 
เน้ือหาการประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
ความรู้ (cognitive) 
ความรู้ทางวชิาการ 
การตดัสินใจ 

 
15 
15 

 

ทกัษะ(skill) 
ความสามารถในการปฏิบติังาน 
ความสามารถในการแสดงออก 

 
20 
10 

 

เจตนคติ (affective) 
ความรับผิดชอบในหนา้ท่ี 
ความสนใจในการปฏิบติังาน 
มนุษยสมัพนัธ์ มารยาท 
ความคิดริเร่ิม 

 
15 
10 
10 
5 

 

รวม   
 
การประเมินผลน้ีไดจ้ากผูใ้หค้ะแนน________________ คน 
ความเห็นอ่ืน ๆ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...................................................................................................................................................................................................  
 

ผูป้ระเมิน.............................................. 
ต าแหน่ง................................................ 
วนัท่ี.......................เดือน....................พ.ศ.......... 

 
รูปถ่าย 



 

 
73 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

แบบสอบถามความคิดเห็นแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ปี พ.ศ.2552 
แบบสอบถามมี 3 ส่วนไดแ้ก่            
ส่วนท่ี  1 : ขอ้มูลทัว่ไป      ส่วนท่ี  2 : ขอ้มูลการปฏิบติังาน   ส่วนท่ี  3 : ความคิดเห็นต่อโครงการฝึกอบรม  
ขอให้ระบายสีในวงกลมในช่องที่ต้องการ 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลท่ัวไป   

1.  เพศ       ชาย  หญิง 

2. อาย ุ    26-30 ปี          31-35 ปี 

  36-40 ปี          > 40 ปี 

3. สาขาท่ีส าเร็จการฝึกอบรมระบุ............................................................        มีตน้สังกดั                อิสระ 

     ตน้สังกดัระบุ.................................................................................  

4. ปฏิบติังานในฐานะหัวหนา้กลุ่มงาน        ใช่  ไม่ใช่ 

5. ปฏิบติังานในฐานะหัวหนา้กลุ่มงานใด ระบุ............................................................................................................... 
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลการปฏิบัติงาน  

(ก)   สถานท่ีท่ีท่านปฏิบติังานใน 

       ขณะน้ี 

 รพ.อ าเภอ ……………  ขนาดจ านวนเตียง…………เตียง 

 รพ.จงัหวดั  …………… ขนาดจ านวนเตียง…………เตียง 

 รพ.ศูนย ์ …………… ขนาดจ านวนเตียง…………เตียง 

 รพ.ของรัฐในกรุงเทพฯ/ ปริมณฑล ระบุ………………………. 

 โรงเรียนแพทย ์ระบุ.......................................................................... 

  สถานพยาบาลเอกชน ระบุ…………………………………………………. 

  อ่ืนๆระบุ......................................................................................................... 

    ขณะน้ียงัไม่ไดป้ฏิบติังาน  เหตุผล................................................................................................................... 
 
 
(ข)   ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน          
1 = นอ้ย   ;   2 = ค่อนขา้งนอ้ย   ;   3 = ปานกลาง   ;   4 = ค่อนขา้งมาก   ;   5 = มาก   0= ประเมินไม่ได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส่วนที่ 3 :    ความคิดเห็นต่อโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  โดยรวม 
1 = นอ้ย   ;   2 = ค่อนขา้งนอ้ย   ;   3 = ปานกลาง   ;   4 = ค่อนขา้งมาก   ;   5 = มาก     0= ประเมินไม่ได ้

หวัข้อท่ีสอบถำม ระดบัความคิดเห็น 

0 1 2 3 4 5 

1. การประเมินและการวินิจฉัยผูป่้วย       

2. ทกัษะการท าหัตถการท่ีจ าเป็น       

3. การให้การดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ       
4. การให้ค าแนะน าเพ่ือป้องกันการเกิดโรคและ การดแูลต่อเน่ือง    
    (เช่นหลงัผ่าตดัหรือจ าหน่ายกลบับ้าน) 

      

5. งานบริหาร  (การบริหารบคุลากร,การบริหารทรัพยากร,    งานพัฒนาคุณภาพ)       
6. ความสามารถในการด าเนินงานวจิยั       
7. การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน       
8.  ปัญหา อุปสรรคท่ีท่านพบจากการท างาน กรุณาระบุเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ............................................................................ 



 

 
74 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

หวัข้อท่ีสอบถำม ระดบัความคิดเห็น 
0 1 2 3 4 5 

1. ท่านคิดวา่ ท่านไดรั้บความรู้/ประสบการณ์ จากการ       
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภเ์พียงพอใน
การปฏิบติังาน ปัจจุบนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

      

2. โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจต่อการ 
      

ฝึกอบรมแพทยจ์ากอนุสาขาท่ีฝึกอบรมมากนอ้ยเพียงใด 
3.  ภาพรวมท่านมคีวามพึงพอใจในการเป็นบัณฑิตรามาธิบดมีากน้อยเพียงใด       
4. ท่านคิดวา่ส่วนดอ้ยท่ีสุดของการจดัประสบการณ์   ดา้นความรู้ 
   การเรียนรู้ในโครงการฝึกอบรม คือ ดา้นใด  ดา้นทกัษะและหัตถการท่ีจ าเป็น 
    (เลือกตอบ 1 ด้าน)  ดา้นการให้การรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
     ความสามารถในการด าเนินงานวิจัย  
  ด้านการให้ค าแนะน าและทักษะการติดต่อส่ือสาร 
  ดา้นบริการวชิาการ 
  ดา้นงานบริหาร การบริหารบุคลากร และทรัพยากร  

     งานพฒันาคุณภาพ 
5. ท่านคิดวา่จุดเด่นท่ีสุดของการจดัประสบการณ์   ดา้นความรู้ 
   การเรียนรู้ในโครงการฝึกอบรม คือ ดา้นใด  ดา้นทกัษะและหัตถการท่ีจ าเป็น 
    (เลือกตอบ 1 ด้าน)  ดา้นการให้การรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
  ความสามารถในการด าเนินงานวิจัย  
  ด้านการให้ค าแนะน าและทักษะการติดต่อส่ือสาร 
  ดา้นบริการวชิาการ 
  ดา้นงานบริหาร การบริหารบุคลากร และทรัพยากร  

     งานพฒันาคุณภาพ 
 
6.  ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในแต่ละดา้น  

ดา้นความรู้.................................................................................................................. .................................... 

ดา้นทกัษะและหัตถการท่ีจ าเป็น....................................................................................................................... 

 ดา้นการให้การรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ....................................................................................................... 

 ความสามารถในการด าเนินงานวจิยั................................................................................................................ 

ดา้นการให้ค  าแนะน าและทกัษะการติดต่อส่ือสาร.............................................................................................. 

 ดา้นบริการวชิาการ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ดา้นงานบริหาร การบริหารบุคลากร และทรัพยากร งานพฒันาคุณภาพ..............................................................  
7.  ท่านอยากเสนอให้จดักิจกรรมนอกหลกัสูตรอะไรบา้ง 
................................................................................................................................................................................... ................ 
8.  จุดเด่นของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด โรงพยาบาลรามาธิบดี  
......................................................................................................................................................................... .......................... 
9.  จุดดอ้ยของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคืออะไร  
............................................................................................................................................................................... ....................  
10. ท่านอยากให้หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด โรงพยาบาลรามาธิบดี 
.................................................................................................................................................................... ............................... 
11. หากท่านมีโอกาสไดแ้นะน าแพทยรุ่์นนอ้งมาสมคัรเรียนต่อในสาขาเดียวกบัท่านจะแนะน าสถาบนัฝึกอบรมใด 
       โปรดเรียงล าดบั ดงัน้ี 
       อนัดบั  1...................................................                 จุดเด่นคือ........................................................................................................................................... 
       อนัดบั  2……………………………………            จุดเด่นคือ........................................................................................................................................... 
       อนัดบั  3.....................................................               จุดเด่นคือ.........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 



 

 
75 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

ส าหรับใต้บังคับบัญชา 
แบบสอบถาม 

 ความพงึพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา    
ต่อการปฏิบัติงานของแพทย์เฉพาะทางที่ส าเร็จการศึกษา 

จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ประจ าปีการศึกษา  2552 

ค ำช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา/นายจา้ง/ผูร่้วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อการปฏิบติังานของแพทย์ประจ าบ้านอนุ
สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ส าเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นปีการศึกษา 2552 (กลบัไปปฏิบติังานเม่ือ มิถุนายน  2552)  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่าน
จะน าไปสู่การวางแผนพฒันาหลกัสูตร     ตลอดจนการเรียนการสอนเพื่อผลิตแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภท์างให้มีคุณภาพดียิง่ข้ึน   ทั้งทางดา้น
วชิาการและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์    เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน  สังคม    และประเทศชาติต่อไปในอนาคต  พร้อมน้ี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจนครบถว้น 
 แบบสอบถามชุดนีป้ระกอบด้วยค าถามทั้งหมด  3  ตอน  ดงัต่อไปนี ้ 
  ตอนท่ี 1     ข้อมลูทั่วไปของผู้ประเมิน 

ตอนท่ี    2   ความคิดเห็นของผู้ประเมิน  
  ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  และคุณลกัษณะของ 
  (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................................  
                 (ในแบบสอบถามนี ้ จะเรียกแทนด้วยค าว่า “บณัฑิต”) 
ท างานในหน่วยงานของท่านในต าแหน่ง ................................................................... 
ตอนท่ี  1    ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ประเมิน 
ค าช้ีแจง  โปรดระบายทึบในวงกลม ด้วยดินสอ  2B หรือปากกา ในหัวข้อที่ตรงกับความเห็นของท่าน  
1.  ผูต้อบแบบสอบถาม  เป็น   
   ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้/นายจา้งโดยตรงผูถู้กประเมินระบุต าแหน่ง.................................................................. 
   ผูร่้วมงานในฐานะ        เพื่อนแพทย ์    เภสัชกร     พยาบาล     ผูช่้วยพยาบาล 

  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา/อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................................... 
2.  ลกัษณะหน่วยงานของท่าน 
  หน่วยงานของรัฐ    หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ   หน่วยงานเอกชน บริษทั/ห้างร้าน/ห้างหุ้นส่วน 
  อ่ืนๆ  โปรดระบุ ……………………………………….... 
ตอนที ่2   ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานและคุณลกัษณะ ของบัณฑิต 
ค าช้ีแจง แบบส ารวจน้ีตอ้งการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบติังานของแพทยท่ี์ปฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน เน้ือหาของค าถามจะเก่ียวขอ้งกบัความรู้

ความสามารถในวชิาชีพตามลกัษณะงานในสาขานั้น  ๆ ความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน  อีกทั้งคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพของบณัฑิต 
 
โปรดระบายทึบในวงกลม ด้วยดินสอ  2B หรือปากกา ในหัวข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด   
ระดับคะแนน 5   = มากที่สุด 4   = มาก 3   = ปานกลาง 2   = นอ้ย 
  1   = ควรปรับปรุงแกไ้ข 0   = ประเมินไม่ได ้(เช่น ไม่เก่ียวกบัลกัษณะงาน ฯลฯ) 

คุณลักษณะ 

 

ความพอใจของท่านต่อบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี 
ความพอใจต่อบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี  

เทียบกับสถาบันอ่ืนๆ 

มาก 
ท่ีสุด 

 
(5) 

 
มาก 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

 
น้อย 

 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได้ 
(0) 

ดีกว่า
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ดีกว่า
มาก 

 
(4) 

ดีพอๆ 
กัน 

 
(3) 

ดีกว่า
น้อย 

 
(2) 

ด้อย
กว่า 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได้
(0) 

1. ความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ /    
   วิชาชีพ 

            

1.1 ความรอบรู้ในสาขาวชิาชีพ             
1.2 ความสามารถในการใชว้ชิาความรู้ในการ 
      ปฏิบติังาน 

            

1.3 ความสามารถแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
      อยา่งเป็นระบบ 

            

1.4 ความกระตือรือร้น สนใจศึกษาหาความรู้ 
      เพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอ 

            

1.5 ความสามารถในการน าองคค์วามรู้ใหม่ 
      มาใชพ้ฒันางาน 

            



 

 
76 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

คุณลักษณะ 

 

ความพอใจของท่านต่อบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี 
ความพอใจต่อบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี  

เทียบกับสถาบันอ่ืนๆ 

มาก 
ท่ีสุด 

 
(5) 

 
มาก 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

 
น้อย 

 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได้ 
(0) 

ดีกว่า
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ดีกว่า
มาก 

 
(4) 

ดีพอๆ 
กัน 

 
(3) 

ดีกว่า
น้อย 

 
(2) 

ด้อย
กว่า 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได้
(0) 

2. คุณธรรม / จริยธรรม             
2.1 ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน             
2.2 การอุทิศเวลาให้กบังาน             
2.3 การเคารพต่อกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ 
      หน่วยงาน 

            

3. การครองตนและมนุษยสัมพนัธ์             
3.1 ความมีอธัยาศยัดี /มีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่             
3.2 บุคลิกภาพและความเหมาะสมในการวางตวั             
3.3 การท างานเป็นทีม / การยอมรับความ 
      คิดเห็นของผูอ่ื้น 

            

3.4 ความสามารถในการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ             
4.  ความพงึพอใจโดยรวม             

ตอนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

ค าช้ีแจง    ท่านมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ   ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพของบณัฑิตในดา้นต่างๆ   ต่อไปน้ีอยา่งไร 

1. ดา้นความรู้ ความสามารถในวชิาชีพแพทย  ์

ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะ............................................................................................................................................................................................................................... 

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

2. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................... 

3. ดา้นความรู้  ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน 

ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................... 

4. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................. 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดก้รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
77 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
ส าหรับใต้บังคับบัญชา 

แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา   

ต่อการปฏิบัติงานของแพทย์เฉพาะทางที่ส าเร็จการศึกษา 
จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ประจ าปีการศึกษา  2552 

ค ำช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา/นายจา้ง/ผูร่้วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อการปฏิบติังานของแพทย์ประจ าบ้านอนุ
สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ส าเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นปีการศึกษา 2552 (กลบัไปปฏิบติังานเม่ือ มิถุนายน  2552)  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่าน
จะน าไปสู่การวางแผนพฒันาหลกัสูตร     ตลอดจนการเรียนการสอนเพื่อผลิตแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภท์างให้มีคุณภาพดียิง่ข้ึน   ทั้งทางดา้น
วชิาการและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์    เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน  สังคม    และประเทศชาติต่อไปในอนาคต  พร้อมน้ี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจนครบถว้น 
 แบบสอบถามชุดนีป้ระกอบด้วยค าถามทั้งหมด  3  ตอน  ดงัต่อไปนี ้ 
  ตอนท่ี 1     ข้อมลูทั่วไปของผู้ประเมิน 

ตอนท่ี    2   ความคิดเห็นของผู้ประเมิน  
  ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  และคุณลกัษณะของ 
  (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................................  
                 (ในแบบสอบถามนี ้ จะเรียกแทนด้วยค าว่า “บณัฑิต”) 
ท างานในหน่วยงานของท่านในต าแหน่ง ................................................................... 
ตอนท่ี  1    ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ประเมิน 
ค าช้ีแจง  โปรดระบายทึบในวงกลม ด้วยดินสอ  2B หรือปากกา ในหัวข้อที่ตรงกับความเห็นของท่าน  
1.  ผูต้อบแบบสอบถาม  เป็น   
   ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้/นายจา้งโดยตรงผูถู้กประเมินระบุต าแหน่ง.................................................................. 
   ผูร่้วมงานในฐานะ        เพื่อนแพทย ์    เภสัชกร     พยาบาล     ผูช่้วยพยาบาล 

  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา/อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................................... 
2.  ลกัษณะหน่วยงานของท่าน 
  หน่วยงานของรัฐ    หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ   หน่วยงานเอกชน   บริษทั/ห้างร้าน/ห้างหุ้นส่วน
   อ่ืนๆ  โปรดระบุ ……………………………………….... 
ตอนที ่2   ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานและคุณลกัษณะ ของบัณฑิต 
ค าช้ีแจง แบบส ารวจน้ีตอ้งการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบติังานของแพทยท่ี์ปฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน เน้ือหาของค าถามจะเก่ียวขอ้งกบัความรู้

ความสามารถในวชิาชีพตามลกัษณะงานในสาขานั้น  ๆ ความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน  อีกทั้งคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพของบณัฑิต 
 
โปรดระบายทึบในวงกลม ด้วยดินสอ  2B หรือปากกา ในหัวข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด   
ระดับคะแนน 5   = มากที่สุด 4   = มาก 3   = ปานกลาง 2   = นอ้ย 
  1   = ควรปรับปรุงแกไ้ข 0   = ประเมินไม่ได ้(เช่น ไม่เก่ียวกบัลกัษณะงาน ฯลฯ) 
 
 

คุณลักษณะ 

ความพอใจของท่านต่อ 
บัณฑิตแพทย์รามาธิบด ี

ความพอใจต่อบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี  
เทียบกับสถาบันอ่ืนๆ 

มาก 
ท่ีสุด 

 
(5) 

 
มาก 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

 
นอ้ย 

 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได ้
(0) 

ดีกว่า
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ดีกว่า
มาก 

 
(4) 

ดีพอๆ 
กัน 

 
(3) 

ดีกว่า
น้อย 

 
(2) 

ด้อย
กว่า 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได้ 
(0) 

1. ความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ /    
   วิชาชีพ 

            

1.1 ความรอบรู้ในสาขาวชิาชีพ             
1.2 ความสามารถในการใชว้ชิาความรู้ในการ 
      ปฏิบติังาน 

            

1.3 ความสามารถแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
      อยา่งเป็นระบบ 

            



 

 
78 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

คุณลักษณะ 

ความพอใจของท่านต่อ 
บัณฑิตแพทย์รามาธิบด ี

ความพอใจต่อบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี  
เทียบกับสถาบันอ่ืนๆ 

มาก 
ท่ีสุด 

 
(5) 

 
มาก 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

 
นอ้ย 

 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได ้
(0) 

ดีกว่า
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ดีกว่า
มาก 

 
(4) 

ดีพอๆ 
กัน 

 
(3) 

ดีกว่า
น้อย 

 
(2) 

ด้อย
กว่า 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได้ 
(0) 

1.4 ความกระตือรือร้น สนใจศึกษาหาความรู้ 
      เพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอ 

            

1.5 ความสามารถในการน าองคค์วามรู้ใหม่ 
      มาใชพ้ฒันางาน 

            

2. คุณธรรม / จริยธรรม             
2.1 ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน             
2.2 การอุทิศเวลาให้กบังาน             
2.3 การเคารพต่อกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ 
      หน่วยงาน 

            

3. การครองตนและมนุษยสัมพนัธ์             
3.1 ความมีอธัยาศยัดี /มีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่             
3.2 บุคลิกภาพและความเหมาะสมในการวางตวั             
3.3 การท างานเป็นทีม / การยอมรับความ 
      คิดเห็นของผูอ่ื้น 

            

3.4 ความสามารถในการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ             
4.  ความพงึพอใจโดยรวม             

ตอนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

ค าช้ีแจง ท่านมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ   ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพของบณัฑิตในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ีอยา่งไร 

1. ดา้นความรู้ ความสามารถในวชิาชีพแพทย  ์

ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................. 

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

2. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................... ........ 

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

3. ดา้นความรู้  ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน 

ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................... ........ 

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

4. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ......................................................................................... ............................... 

............................................................................................................................. ....................... 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดก้รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
79 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

ส าหรับผู้ร่วมงาน 
แบบสอบถาม 

ความพงึพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา   
ต่อการปฏิบัติงานของแพทย์เฉพาะทางที่ส าเร็จการศึกษา 

จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ประจ าปีการศึกษา  2552 

ค ำช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา/นายจา้ง/ผูร่้วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อการปฏิบติังานของแพทย์ประจ าบ้านอนุ
สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ส าเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นปีการศึกษา 2552 (กลบัไปปฏิบติังานเม่ือ มิถุนายน  2552)  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่าน
จะน าไปสู่การวางแผนพฒันาหลกัสูตร     ตลอดจนการเรียนการสอนเพื่อผลิตแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภท์างให้มีคุณภาพดียิง่ข้ึน   ทั้งทางดา้น
วชิาการและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์    เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน  สังคม    และประเทศชาติต่อไปในอนาคต  พร้อมน้ี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจนครบถว้น 
 แบบสอบถามชุดนีป้ระกอบด้วยค าถามทั้งหมด  3  ตอน  ดงัต่อไปนี ้ 
  ตอนท่ี 1     ข้อมลูทั่วไปของผู้ประเมิน 

ตอนท่ี    2   ความคิดเห็นของผู้ประเมิน  
  ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  และคุณลกัษณะของ  (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................................  
 (ในแบบสอบถามนี ้ จะเรียกแทนด้วยค าว่า “บัณฑิต”) 
ท างานในหน่วยงานของท่านในต าแหน่ง ................................................................... 
ตอนท่ี  1    ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ประเมิน 
ค าช้ีแจง  โปรดระบายทึบในวงกลม ด้วยดินสอ  2B หรือปากกา ในหัวข้อที่ตรงกับความเห็นของท่าน  
1.  ผูต้อบแบบสอบถาม  เป็น   
   ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้/นายจา้งโดยตรงผูถู้กประเมินระบุต าแหน่ง.................................................................. 
   ผูร่้วมงานในฐานะ        เพื่อนแพทย ์    เภสัชกร     พยาบาล     ผูช่้วยพยาบาล 

  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา/อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................................... 
2.  ลกัษณะหน่วยงานของท่าน 
  หน่วยงานของรัฐ   หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ   หน่วยงานเอกชน   บริษทั/ห้างร้าน/ห้างหุ้นส่วน 
  อ่ืนๆ  โปรดระบุ ……………………………………….... 
ตอนที ่2   ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานและคุณลกัษณะ ของบัณฑิต 
ค าช้ีแจง แบบส ารวจน้ีตอ้งการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบติังานของแพทยท่ี์ปฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน เน้ือหาของค าถามจะเก่ียวขอ้งกบัความรู้

ความสามารถในวชิาชีพตามลกัษณะงานในสาขานั้น  ๆ ความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน  อีกทั้งคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพของบณัฑิต 
 
โปรดระบายทึบในวงกลม ด้วยดินสอ  2B หรือปากกา ในหัวข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด   
ระดับคะแนน 5   = มากที่สุด 4   = มาก 3   = ปานกลาง 2   = นอ้ย 
  1   = ควรปรับปรุงแกไ้ข 0   = ประเมินไม่ได ้(เช่น ไม่เก่ียวกบัลกัษณะงาน ฯลฯ) 
 

คุณลักษณะ 

ความพอใจของท่านต่อ 
บัณฑิตแพทย์รามาธิบด ี

ความพอใจต่อบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี 
เทียบกับสถาบันอ่ืนๆ 

มาก 
ท่ีสุด 

 
(5) 

 
มาก 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

 
นอ้ย 

 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได ้
(0) 

ดีกว่า
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ดีกว่า
มาก 

 
(4) 

ดีพอๆ 
กัน 

 
(3) 

ดีกว่า
น้อย 

 
(2) 

ด้อย
กว่า 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได้ 
(0) 

1. ความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ /    
   วิชาชีพ 

            

1.1 ความรอบรู้ในสาขาวชิาชีพ             
1.2 ความสามารถในการใชว้ชิาความรู้ในการ 
      ปฏิบติังาน 

            

1.3 ความสามารถแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
      อยา่งเป็นระบบ 

            

1.4 ความกระตือรือร้น สนใจศึกษาหาความรู้ 
      เพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอ 

            

1.5 ความสามารถในการน าองคค์วามรู้ใหม่ 
      มาใชพ้ฒันางาน 
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คุณลักษณะ 

ความพอใจของท่านต่อ 
บัณฑิตแพทย์รามาธิบด ี

ความพอใจต่อบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี 
เทียบกับสถาบันอ่ืนๆ 

มาก 
ท่ีสุด 

 
(5) 

 
มาก 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

 
นอ้ย 

 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได ้
(0) 

ดีกว่า
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ดีกว่า
มาก 

 
(4) 

ดีพอๆ 
กัน 

 
(3) 

ดีกว่า
น้อย 

 
(2) 

ด้อย
กว่า 

 
(1) 

ประ 
เมิน 
ไม่ได้ 
(0) 

2. คุณธรรม / จริยธรรม             
2.1 ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน             
2.2 การอุทิศเวลาให้กบังาน             
2.3 การเคารพต่อกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ 
      หน่วยงาน 

            

3. การครองตนและมนุษยสัมพนัธ์             
3.1 ความมีอธัยาศยัดี /มีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่             
3.2 บุคลิกภาพและความเหมาะสมในการวางตวั             
3.3 การท างานเป็นทีม / การยอมรับความ 
      คิดเห็นของผูอ่ื้น 

            

3.4 ความสามารถในการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ             
4.  ความพงึพอใจโดยรวม             

ตอนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

ค าช้ีแจง ท่านมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ   ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพของบณัฑิตในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ีอยา่งไร 

1. ดา้นความรู้ ความสามารถในวชิาชีพแพทย  ์

ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................. 

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

2. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................... ........ 

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

3. ดา้นความรู้  ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน 

ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะ ..................................................................................................... ........ 

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

4. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ......................................................................................... ............................... 

............................................................................................................................. ....................... 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดก้รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ภำคผนวกท่ี 7 
กิจกรรมต่ำงๆ  

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ ์
ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 
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กิจกรรมของสำขำวิชำเวชศำสตรม์ำรดำและทำรกปริก ำเนิด 
 

1) Journal club / Update guideline 
วนั ทุกวนัจนัทรท์ี ่2 ของเดอืน เวลา 12-13 น.  
ผูร้บัผิดชอบ  แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 สตูกิรรม 3 (6SE) 
ผู้เข้ำร่วมประชุม อาจารย์สาขาวชิาเวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด, แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวช
ศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ,์ แพทยป์ระจ าบา้นสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา  
วตัถปุระสงค ์เพื่อฝึกให้แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภม์คีวามรูแ้ละทกัษะ
ในการอ่านและวเิคราะหว์ารสารทางการแพทย ์รวมทัง้ตดิตามความรูใ้หม่ๆ ทางการแพทยอ์ย่างสม ่าเสมอ 
วิธีกำรน ำเสนอ ผู้น าเสนอเตรยีม journal หรอื update guideline แจกผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 1 สปัดาห์ 
น าเสนอสรปุเนื้อหาโดยยอ่ และวเิคราะห ์Journal รว่มกบัผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 

2) Topic reveiw 

วนั ทุกวนัจนัทรท์ี ่3 ของเดอืน เวลา 12-13 น. 
ผูร้บัผิดชอบ  แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์ สตูกิรรม 3 (6SE) 
ผู้เข้ำร่วมประชุม อาจารย์สาขาวชิาวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด, แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวช
ศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ,์ แพทยป์ระจ าบา้นสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา  
วตัถปุระสงค์ เพื่อฝึกให้แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภม์คีวามรูแ้ละทกัษะ
ในการอ่านและวเิคราะหว์ารสารทางการแพทย ์รวมทัง้ตดิตามความรูใ้หม่ๆ ทางการแพทยอ์ย่างสม ่าเสมอ 
วิธีกำรน ำเสนอ ผู้น าเสนอเตรยีม journal หรอื update guideline แจกผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 1 สปัดาห์ 
น าเสนอสรปุเนื้อหาโดยยอ่ และวเิคราะห ์Journal รว่มกบัผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 
3)  Grand round 

วนั ทุกวนัจนัทรท์ี ่4 ของเดอืน เวลา 12-13 น. 
ผู้รบัผิดชอบ แพทยป์ระจ าบา้นปีที่ 1,2,3 สูตกิรรม 3 และแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและ
ทารกในครรภ ์ 
R1 - ท าประวตั ิ 
R2/R3 - review 
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ อาจารยป์ระจ าหอผูป่้วยสตูกิรรม 3 
ผู้เข้ำร่วมประชุม อาจารยส์าขาวชิาวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด, แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวช
ศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ,์ แพทยป์ระจ าบา้นสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา  
วตัถปุระสงค ์เพื่อหาขอ้สรุปแนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วยทีต่อ้งการความเหน็จากอาจารยใ์นทมีเวชศาสตร์
มารดาและทารกปรกิ าเนิด  
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วิธีกำรน ำเสนอ น าเสนอกรณีศกึษาที่ต้องการความเหน็จากหน่วย ผู้ร่วมประชุมร่วมแสดงความเหน็และ
แนวทางการดูแลรกัษา การให้ค าปรกึษา การตดิตามผู้ป่วยจนจบ case ผู้น าเสนอบนัทกึขอ้สรุปจากการ
ประชุมลงในเวชระเบยีนผูป่้วย  
 

4)  Interdepartmental conference 
วนั ทุกวนัพุธที ่4 ของเดอืน เวลา 12-13 น. 
ผู้รบัผิดชอบ แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 สูติกรรม 3 และแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและ
ทารกในครรภ ์

  R1 - ท าประวตั ิ 
  R2/R3 - review 
Fellow - ท าเอกสารเชญิอาจารยน์อกภาควชิาฯ 
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ อาจารยป์ระจ าหอผูป่้วยสตูกิรรม 3 
ผู้เข้ำร่วมประชุม อาจารยส์าขาวชิาวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด , แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวช
ศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์, แพทยป์ระจ าบา้นสูตศิาสตร์-นรเีวชวทิยา อาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น
อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภใ์นสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรณศีกึษา 
วตัถปุระสงค ์เพื่อหาขอ้สรุปแนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วยทีต่อ้งการการดแูลจากสหสาขา และวางแผนการ
ดแูลผูป่้วยล่วงหน้า รวมถงึน าเสนอแนวทางการใหค้ าแนะน าปรกึษากรณทีีม่ผีูป่้วยลกัษณะคลา้ยคลงึกนัใน
อนาคต 
วิธีกำรน ำเสนอ ผูน้ าเสนอเตรยีม กรณีศกึษาแจง้ผูเ้ขา้ประชุมล่วงหน้า 1 สปัดาห ์น าเสนอกรณีผูป่้วยและ
แจง้แนวทางการดแูลรกัษาทางสูตศิาสตร ์ผูร้่วมประชุมร่วมแสดงความเหน็และแนวทางการดูแลรกัษา การ
ใหค้ าปรกึษา การตดิตามผูป่้วย ผูน้ าเสนอบนัทกึขอ้สรุปจากการประชุมลงในเวชระเบยีนผูป่้วย และจดัท า 
Clinical Practice Guideline ส าหรบัปัญหานัน้ๆ 
 

5)  Fellow activity for resident 
วนั วนัจนัทรท์ุก 1-2 เดอืน ตามตารางการเรยีนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น เวลา 8-9 น. 
ผูร้บัผิดชอบ แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์  
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ อาจารยส์าขาวชิาวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด 
ผู้เข้ำร่วมประชุม อาจารยภ์าควชิาสูตศิาสตร์-นรเีวชวทิยา, แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ,์ แพทยป์ระจ าบา้นสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา นกัศกึษาแพทยปี์ที ่6 
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วตัถปุระสงค์ เพื่อทบทวนความรู้ทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์
ประจ าบ้านสูติ-นรเีวช และอาจารย์ในภาควชิา และฝึกการน าเสนอของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวช
ศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์ 
วิธีกำรน ำเสนอ น าเสนอข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ๆ ความก้าวหน้า แนวคิดในการดูแลผู้ป่วย ที่ประชุม
รว่มกนัซกัถามและใหค้วามเหน็ 

 
6)  Obstetrics-Pediatrics Conference 

วนั ทุกวนัจนัทรท์ี ่4 ของเดอืน เวลา 14.30-16 น.       
ผูร้บัผิดชอบ แพทยป์ระจ าบา้นสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา แพทยป์ระจ าบา้นแผนกกุมารเวชศาสตร ์
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ อาจารย์สาขาวชิาวชศาสตร์มารดาและทารกปรกิ าเนิด อาจารย์หน่วยทารกแรกเกิด 
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
ผู้เข้ำร่วมประชุม อาจารยส์าขาวชิาวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด, แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวช
ศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์, แพทยป์ระจ าบา้นสูตศิาสตร์-นรเีวชวทิยา อาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น
อนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์หน่วยทารกแรกเกดิ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ แพทยป์ระจ า
บา้นแผนกกุมารเวชศาสตร ์นกัศกึษาแพทยปี์ที ่5-6 
วตัถปุระสงค ์เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูการใหบ้รกิารผูป่้วยในเดอืนทีผ่่านมา น าเสนอรายงานผูป่้วยทีน่่าสนใจ 
เพื่อรว่มกนัปรบัปรงุระบบการใหบ้รกิาร และแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้  
วิธีกำรน ำเสนอ แพทยป์ระจ าบ้านสูตศิาสตร์-นรเีวชวทิยา และแพทยป์ระจ าบ้านแผนกกุมารเวชศาสตร์
รว่มกนัน าเสนอสถติทิางสูตศิาสตรแ์ละกรณีผูป่้วยทีน่่าสนใจในเดอืนทีผ่่านมา ทีป่ระชุมร่วมกนัซกัถามและ
ใหค้วามเหน็ เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 
7)  Obstetrics monthly report 

วนั ทุกวนัพฤหสับดทีี ่3 ของเดอืน เวลา 8-9 น.       
ผูร้บัผิดชอบ แพทยป์ระจ าบา้นสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา  
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ อาจารยผ์ูด้แูลหอ้งคลอดในเดอืนทีผ่่านมา          
ผูเ้ข้ำร่วมประชุม อาจารยอ์าจารยภ์าควชิาสูตศิาสตร์-นรเีวชวทิยา, แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ,์ แพทยป์ระจ าบา้นสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา นกัศกึษาแพทยปี์ที ่6 
วตัถปุระสงค์ เพื่อน าเสนอสถิติข้อมูลการให้บรกิารผู้ป่วยในเดอืนที่ผ่านมา และรวบรวมเป็นสถิติของ
ภาควชิา น าเสนอรายงานผูป่้วยทีน่่าสนใจในเดอืนทีผ่่านมา 
วิธีกำรน ำเสนอ แพทยป์ระจ าบา้นสูตศิาสตร์-นรเีวชวทิยาประจ าหอ้งคลอดในเดอืนทีผ่่านมาน าเสนอสถติิ
ทางสตูศิาสตรแ์ละผูป่้วยทีน่่าสนใจในเดอืนทีผ่่านมา ทีป่ระชุมรว่มกนัซกัถามและใหค้วามเหน็  
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Job Description for Fellow MFM 
หอผูป่้วยสติูศำสตรแ์ทรกซ้อน (6SE) // สติู 3 

1) รบัผดิชอบดูแลรกัษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ทุกราย ภายใต้ความควบคุมดูแลของอาจารย์สาขาวิชาวช

ศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด 

2) รบัผดิชอบควบคุมการปฏบิตังิานของนกัศกึษาแพทย ์และแพทยป์ระจ าบา้นสตูิ-นรเีวช 

3) รบัปรกึษาและติดตามดูแลผู้ป่วยสูติกรรมจากภาควชิาอื่น ภายใต้ความควบคุมดูแลของอาจารย์

สาขาวชิาวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด 

4) รบัผดิชอบควบคุมการผ่าตดัสูติกรรมของแพทย์ประจ าบ้านสูติ-นรเีวชตามตารางการผ่าตดัในเวลา

ราชการ และผูป่้วยฉุกเฉินทางสตูกิรรมจากในหอผูป่้วย 

5) ตรวจผูป่้วย คลนิิกครรภเ์สีย่งสงู ทุกวนัจนัทรต์ัง้แต่ 13.00-16.00 น. 

6) ตรวจผูป่้วย คลนิิกฝากครรภ ์ทุกวนัพุธ ตัง้แต่ 9.00-12.00 น. 

7) เขา้รว่มกจิกรรมวชิาการของหน่วยและดแูลการเตรยีมกรณศีกึษาผูป่้วยของแพทยป์ระจ าบา้นสตูิ-นรเีวช 

 
 จนัทร ์ องัคำร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์
7-8 น. Ward round 
9-12 น. ANC & Ward work OR ANC OR ANC&Ward work 
13-16 น. High risk OR Ward work OR Ward work 
    Fellowclinic & Research  
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ห้องคลอด (LR) 
1) รบัผดิชอบดูแลรกัษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ทุกราย ภายใต้ความควบคุมดูแลของอาจารย์สาขาวิชาวช

ศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด 

2) รบัผดิชอบควบคุมการปฏบิตังิานของนกัศกึษาแพทย ์และแพทยป์ระจ าบา้นสตูิ-นรเีวช 

3) รบัผดิชอบควบคุมการท าหตัถการทางสูตกิรรมของแพทยป์ระจ าบ้านสูติ-นรเีวชในหอ้งคลอด และการ

ผ่าตดัผูป่้วยฉุกเฉินจากหอ้งคลอด 

4) รบัปรกึษาและติดตามดูแลผู้ป่วยสูติกรรมจากภาควิชาอื่น ภายใต้ความควบคุมดูแลของอาจารย์

สาขาวชิาวชศาสตรม์ารดาและทารกปรกิ าเนิด กรณีไม่มแีพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดา

และทารกในครรภท์ีห่อผูป่้วยสตูศิาสตรแ์ทรกซอ้น 

5) ตรวจผูป่้วย คลนิิกเบาหวานในสตรตีัง้ครรภ ์ทุกวนัพฤหสั ตัง้แต่ 9.00-12.00 น. 

6) ตรวจผูป่้วย คลนิิกธาลสัซเีมยีในสตรตีัง้ครรภ ์ทุกวนัพฤหสั ตัง้แต่ 13.00-16.00 น. 

7) เขา้รว่มกจิกรรมวชิาการของหน่วย 

 
 จนัทร ์ องัคาร พุธ พฤหสับด ี ศุกร ์
7-8 น. Ward round 
9-12 น. ANC & Ward 

work 
Ward 
work 

ANC & Ward 
work 

Ward work ANC & Ward work 

13-16 น. Ward work Ward 
work 

Ward work Ward work Ward work 

 High risk   Fellow clinic 
& Research 
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ผูป่้วย (OPD)     
1) ตรวจผูป่้วย คลนิิกวนิิจฉยัทารกในครรภ ์ทุกวนัจนัทร ์ตัง้แต่ 9.00-12.00 น. 

2) ตรวจผูป่้วย คลนิิกครรภเ์สีย่งสงู ทุกวนัจนัทรท์ี ่1, 3, 5 ของเดอืน ตัง้แต่ 13.00-16.00 น. 

3) ตรวจผูป่้วยคลนิิกครรภเ์อชไอวใีนสตรตีัง้ครรภ ์ทุกวนัจนัทรท์ี ่2, 4 ของเดอืน 

ตัง้แต่ 13.00-16.00 น. 
4) ตรวจผูป่้วย คลนิิกใหค้ าปรกึษาทางพนัธุศาสตร ์ทุกวนัองัคาร ตัง้แต่ 9.00-12.00 น. 

5) ตรวจผูป่้วย คลนิิกครรภอ์ลัตราซาวน์ ทุกวนัพุธ และศุกร ์ตัง้แต่ 9.00-12.00 น. 

6) ตรวจผูป่้วย คลนิิกครรภแ์ฝด ทุกวนัพุธ ตัง้แต่ 13.00-16.00 น. 

7) เขา้รว่มกจิกรรมวชิาการของหน่วยและรบัผดิชอบการท า ultrasound conference 

 
 จนัทร ์ องัคาร พุธ พฤหสับด ี ศุกร ์
9-12 น. PND anomaly 

Genetic counseling 
Ultrasound DM Ultrasound 

13-16 น. HR/HIV Self study Twin  Self study 
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วตัถุประสงคข์องการส่งแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภไ์ปปฎบิตัใินหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
 
หน่วยทำรกแรกเกิดวิกฤติ 

1. สามารถอธบิายสรรีวทิยาของทารกแรกเกดิ 

2. สามารถใหก้ารกูช้พีทารกแรกเกดิไดอ้ย่างถูกตอ้งและมคีวามมัน่ใจ 

3. สามารถใหก้ารดแูลปัญหาทีพ่บบ่อยในทารกแรกเกดิเบือ้งตน้ได ้

4. ให้การวนิิจฉัยภาวะแทรกซ้อนของทารกแรกเกิดที่พบบ่อยได้แก่ ภาวะหายใจถูกกด  ภาวะเหลอืง 

ภาวะตดิเชือ้ ชกั น ้าตาลต ่า อุณหภมูติ ่า ภาวะเลอืดออกในสมองเป็นตน้ 

5. ปัญหาทีส่มัพนัธก์บัการคลอดก่อนก าหนด และทารกมนี ้าหนกัน้อย 

6. ภาวะพกิารแต่ก าเนิด เช่น กลุ่มอาการดาวน์ 

 
หน่วยกมุำรพนัธศุำสตร ์

1. อธบิายการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมในรปูแบบต่าง ๆ 

2. ใหก้ารวนิิจฉยัโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บบ่อยตลอดจนวธิกีารตรวจกรองและการตรวจจ าเพาะ 

3. สามารถอ่านผลและอธบิายความผดิของโครโมโซมได ้

4. สามารถใหค้ าปรกึษาแนะน าทางพนัธุศาสตรไ์ด ้

5. เขา้ในหลกัการและประโยชน์การของอณูพนัธุศาสตร ์

หน่วยพยำธิวิทยำ 
1. เขา้ใจหลกัการและขัน้ตอนในการชนัสตูรศพทารก 

2. สามารถเปรยีบเทยีบความผดิปกตขิองทารกทีต่รวจพบในครรภ ์กบัพยาธสิภาพจรงิได้ 

3. เขา้ใจพยาธวิทิยาของรกและเลอืด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
89 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (มคว. 2)   อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  

สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล 

ขบวนกำรฝึกทกัษะ 
มกีารก าหนดเป้าหมายทกัษะของหตัถการ โดยไดม้กีารก าหนดเกณฑข์ัน้ต ่าส าหรบัทกัษะต่าง ๆ ไว้ 
อยา่งชดัเจนดงันี้ 
 
กำรตรวจอลัตร้ำซำวด ์(ultrasound) 

แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภจ์ะสามารถท าไดภ้ายใต้การการควบคุม
จากอาจารยไ์มน้่อยกว่า 10 รายจงึจะสามารถใหท้ าไดด้ว้ยตนเอง  

 
กำรเจำะน ้ำคร ำ่ (amniocentesis) 

แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์จะต้องมปีระสบการณ์ในการช่วยเจาะ
น ้าคร ่ามาก่อนไมน้่อยกว่า 10 รายจงึสามารถท าไดภ้ายใตก้ารการควบคุมจากอาจารยไ์ม่น้อยกว่า 10 รายจงึจะ
สามารถใหท้ าไดด้ว้ยตนเอง 
 
กำรดดูช้ินเน้ือรก (chrionic villous sampling) 

แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภจ์ะตอ้งมปีระสบการณ์ในการช่วยดูดชิน้เนื้อรกมาก่อนไม่น้อยกว่า 5 รายจงึสามารถท า
ไดภ้ายใตก้ารการควบคุมจากอาจารยไ์ม่น้อยกว่า 5 รายจงึจะสามารถใหท้ าไดด้ว้ยตนเอง 
 
กำรเจำะเลือดจำกสำยสะดือทำรก (cordocentesis) 

แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์จะต้องมปีระสบการณ์ในการช่วยดูด
เลอืดจากสายสะดอืทารกมาก่อนไม่น้อยกว่า 5 รายจงึสามารถท าไดภ้ายใต้การการควบคุมจากอาจารยไ์ม่น้อย
กว่า 5 รายจงึจะสามารถใหท้ าไดด้ว้ยตนเอง 
 
หตัถกำรอ่ืน ๆ  

เช่น intrauterine infusion, amnioreduction, external cephalic version, operative delivery, internal 
podalic version, uterine artery ligation, B-Lynch suture, manual removal of placenta, classical cesarean 
section, cesarean hysterectomy  ควรได้เขา้ช่วยอาจารยก่์อนและเมื่อมคีวามช านาญและมัน่ใจมากขึน้จงึจะ
สามารถท าไดเ้องภายใตดุ้จพนิิจของอาจารยท์ีค่วบคุมดแูล 
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Department of Obstetrics & Gynecology       

Ramathibodi Maternal fetal medicine unit                                  Inpatient consultation form 

Date   _ _/_ _/_ _ _ _               Consulting physician______________________ 

Patient’s information: 

G__P _ _ _ _ GA _ _ weeks   LMP _ _/_ _/_ _ _ _ EDC _ _ /_ _ /_ _ _ _   (by O LMP    O US) 

Diagnosis_____________________________________________________________________________ 

Brief patient history_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Services requested:   O Consultation  O Transfer of care   O Ultrasound/Procedure__________________ 

           O Other____________________________________________________________ 

Indication for consultation: 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________MFM plan of 

management: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
    
 
 

Sticker  
Patient Name HN 

______________________________MFM physician 

 

MFM Consultation form 
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 เกณฑ์การคดัเลือกแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด  ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวทิยาลยัมหิดล 

 

ช่ือผูส้มคัร...................................................................................................................................................... 
 

รายละเอยีด คะแนน 

1. ตน้สงักดั (10 คะแนน) 
           ไดรั้บทุน จาก  
..................................................................................................................................... 
           อิสระ 
                  Staff  (10 คะแนน) 
                  ไม่เป็น Staff  (5 คะแนน) 
 

 

2. ความประพฤติ, การปฏิบติังาน (30 คะแนน) 
         -  ใบ recommendation 
 

 

3. เจตคติในการฝึกอบรม (20 คะแนน) 
 

 

4. กิจกรรม / ความสามารถพิเศษ (10 คะแนน) 
 

 

5. อ่ืนๆ (30 คะแนน) 
          -  บุคลิกภาพ 
          - อารมณ์ 
          - ไหวพริบ 
          - ความมัน่ใจในตนเอง 

 

คะแนนรวม  
 

สรุป 

  รับ   ไม่รับ  รอรอบ 2 
 
 

ลงนาม........................................................... 
         วนัท่ี .......................................                  
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Ethical Declare for the Application of Medical Competency Assessment 
เอกสำรส ำแดงพฤติกรรมทำงจริยธรรม 

ในกำรสมคัรสอบเพ่ือประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
ข้ำพเจ้ำ (ช่ือ-สกลุ)............................................................................ ขอส ำแดงข้อมลูเชิงจริยธรรมท่ี 

เกิดขึน้ในช่วง 
รายการ  การส าแดงขอ้มูล 

ในชว่งระยะเวลาทีก่ าหนด ขา้พเจา้เคยกระท าเหตุการณ์
ต่างๆ ทีส่ ือ่ถงึ 
1. การไมเ่คารพต่อกฎหมายบา้นเมอืง 

� เคย � ไมเ่คย 

2. การประพฤตหิรอืกระท าการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุให้
เสือ่มเสยีถงึ 
เกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพีเวชกรรม 

� เคย � ไมเ่คย 

3. การไมป่ฏบิตัติ่อผูป่้วยโดยสภุาพ � เคย � ไมเ่คย 
4. การหลอกลวงผูป่้วยใหห้ลงเขา้ใจผดิเพือ่ประโยชน์
ของตน 

� เคย � ไมเ่คย 

5. การมสีว่นเกีย่วขอ้งในการออกใบรบัรองแพทยโ์ดยมี
เจตนาทจุรติ 

� เคย � ไมเ่คย 

6. การเปิดเผยความลบัของผูป่้วย หรอืผูท้ีเ่สยีชวีติแลว้ 
ซึง่ตนทราบ 
มาเนื่องจากการศกึษา 

� เคย � ไมเ่คย 

7. การใชห้รอืสนบัสนุนใหม้กีารประกอบวชิาชพีเวช
กรรม หรอืวชิาชพี 
ใดๆ ทางการแพทยห์รอืสาธารณสขุ หรอืการประกอบ
โรคศลิปะโดยผดิ 
กฎหมาย 

� เคย � ไมเ่คย 

8. การไมย่กยอ่งใหเ้กยีรตแิละเคารพในศกัดิศ์รขีอง
ผูร้ว่มงาน 

� เคย � ไมเ่คย 

9. การจดัท ารายงานเกีย่วกบัผูป่้วยทีเ่ป็นเทจ็ � เคย � ไมเ่คย 
10. การไมซ่ื่อสตัยส์จุรติในการเรยีนและการประเมนิผล � เคย � ไมเ่คย 

 
 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า ขอ้มลูดงักล่าวเป็นความจรงิ 
ลงชือ่...................................................(ผูส้ าแดง) 

ขอ้มลูขา้งตน้จะเกบ็ไวเ้ป็นความลบั และจะไมม่ผีลต่อการเขา้สอบใดๆทัง้สิน้ 
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บรรณำนุกรรม 
 

1. เกณฑ ์TMC.WFME.BME. Standards และค าอธบิายประกอบเกณฑ ์(2017) 
2. คู่มอืการตรวจประเมนิคุณภาพสถาบนัฝึก่อบรมหลงัปรญิญาตามเกณฑ ์WFME ของแพทยสภา พ.ศ. 

2561 
3. มาตรฐานคุณวุฒคิวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม (มคว 1) อนุสาขาเวชศาสตร์

มารดาและทารกในครรภ ์ราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์ห่งปร่ะเทศไทย ฉบบั พ.ศ. 2562 
4. ประกาศแพทยสภาที ่12/2560 เรื่องหลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตร

บณัฑติและรบัรองสถาบนัผลติแพทย ์
5. หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์เพื่อวุฒบิตัรแสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปรกิ าเนิด 
ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ าปี 
2557  
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ดชันี 

  

A 

Activities 2 
Amniocentesis 7, 11 
Amnioinfusion 10 
Amnioreduction 7, 10, 12 

B  

Biophysical profile 9,11 

C 

chorionic villi sampling 7,11 
clinicopathological conference 22 
communication 3 
communication 4 
competency 4 
conference 22 
cordocentesis 7, 11, 22 
counseling 2 

D 

Doppler 11 
DOPs 6, 18, 19 
Down syndrome 23 

E 

echocardiogram 12 
entrustable 2 
EPAs 2, 3, 4, 18, 19 
ethico-legal 3 

F 

fetal reduction 10 
fetal therapy 5 
fetoscopy 9 

G 

gene replacement therapy 10 
good clinical practice 13 

I 

indomethacin 10  
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