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4. พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ส่งผลให้พฤติกรรมของมนุ ษย์มี
การเปลี่ยนแปลง ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบบริ การสุ ขภาพของประเทศ
ระบบการส่งต่อผูป้ ่ วย ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม การดูแลเด็กตั้งแต่แรก
เกิ ด จนถึงอายุ18 ปี ให้มีสุข ภาวะดี ท้ ังร่ างกายและจิ ต ใจ มีคุ ณ ภาพชี วิตที่ ดี เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ที่มีคุ ณ ภาพ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งสามารถทาคุณประโยชน์ให้กบั สังคม เป็ นบทบาทหน้าที่ที่
สาคัญของกุมารแพทย์ควบคู่ไปกับครอบครัว รวมไปถึงการให้การดูแลรักษาโรค การป้ องกันโรคและการ
ฟื้ นฟูสุขภาพ โดยให้ความสาคัญกับการบริ บาลสุขภาพที่ยดึ คนเป็ นศูนย์กลาง (people-centered health care)
นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพของเด็กไทย ความต้องการ ความคาดหวังด้านสุขภาพของชุมชนและสังคมในเรื่ อง
เกี่ยวกับเด็กที่เพิ่มขึ้น ทาให้ความรับผิดชอบทางสังคมของกุมารแพทย์มีเพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบนั มีความก้าวหน้าและพัฒนาขององค์ความรู ้ทุกมิติดา้ นกุมารเวชศาสตร์อย่างต่อเนื่องในทุกๆ
ระบบอวัยวะของร่ างกาย ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน มีอายุยนื ยาวขึ้น ซึ่งรวมถึงผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ น
โรคเรื้ อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด ในประเทศไทยค่าคาดการณ์ของอัตราการเกิดมีชีพในปี 2562
อยู่ที่ร้อยละ 1.05 ของประชากร ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีทารกแรกเกิดทั้งปี อยู่ที่ประมาณ 660,000 คน และมี
ปัญหาโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดซึ่งมีอุบตั ิการณ์เฉลี่ยที่ 8 รายต่อทารกคลอดมีชีพ 1,000 ราย ประมาณ 5,500
ราย ในจานวนนี้ มีประมาณครึ่ งที่มีผลกระทบต่อการไหลเวียนเลือด ต้องได้รับการดูแลรักษาและติดตาม
ระยะยาวโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ เนื่ องจากส่วนใหญ่แล้วไม่มีสาเหตุที่ชดั เจน ดังนั้นจึงยังไม่
สามารถป้องกันได้ อีกทั้งการยุติการตั้งครรภ์ยงั เป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย อัตราการเกิดของผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคกลุ่ม
นี้ ในประเทศไทยจึงยังไม่ลดลงชัดเจน อีกทั้งพัฒนาการในการดูแลรักษาที่ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านการผ่าตัด การ
ระงับความรู ้สึก การรักษาทางยา การรักษาผ่านทางสายสวน และการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆ รวมทั้ง
การใส่ อุปกรณ์การรักษาฝังเข้าไปในร่ างกายเพื่อให้จงั หวะการเต้นของหัวใจเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่ างกาย ทาให้ผปู ้ ่ วยกลุ่มนี้ มีอายุยนื ยาวขึ้น บางกลุ่มโรคใกล้เคียงกับคนปกติ และต้องการการติดตามระยะ
ยาวไปจนถึงตลอดชีวิตเป็ นส่ วนใหญ่ จึงมีความต้องการกุมารแพทย์ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โรคหัวใจในเด็กเป็ นจานวนมาก ข้อมูลในปั จจุบนั มีกุมารแพทย์ที่ได้รับวุฒิบตั รและยังปฏิบตั ิงานในการ
ดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจอยูป่ ระมาณ 120 คน ร้อยละ 80 ปฏิบตั ิงานอยูต่ ามโรงเรี ยนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์
ต่างๆ ดังนั้นจึงยังเป็ นปั ญหาในการวินิจฉัยในเวลาที่เหมาะสม และการเข้าถึงการดูแลรักษาที่ ได้มาตรฐาน
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเพื่อรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มของจานวนผูป้ ่ วยที่สะสมเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย และคณะอนุ กรรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจจึงเห็นความจาเป็ นและความสาคัญ
ในการผลิตกุมารแพทย์โรคหัวใจอย่างต่อเนื่ อง และมีคุ ณภาพ จึงมีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมกุ ม ารแพทย์โ รคหัว ใจจากหลัก สู ต รเดิ ม ในปี พ.ศ. 2556 ให้ มี ค วามเหมาะสม ทัน สมัยและ
สอดคล้องกับเกณฑ์หลัก สู ตรของ รวทก. และแพทยสภาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล และเป็ นไปตาม
4

เกณฑ์ม าตรฐาน World Federation for Medical Education ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต รฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรฯฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ฯ ดังกล่าว โดยมีพนั ธกิจของการจัดแผนการฝึ กอบรมให้มีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิงานเป็ น
ฐานที่ มีก ารบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อผลิต กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจที่มีความรู ้
ความสามารถ และมีทกั ษะในด้านกุมารเวชปฏิบตั ิโรคหัวใจบนพื้นฐานของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทางการวินิจฉัย และรักษาเป็ นอย่างดี สามารถที่จะปฏิบตั ิงานในสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในแต่ละเขต
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุ ขได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งมีความรู ้ความสามารถอย่างเพียงพอในกุมาร
เวชศาสตร์ ทวั่ ไปในส่ วนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิ ต และสามารถร่ วมกับแพทย์ใน
สาขาอื่น ๆ ในการดูแลรัก ษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทางระบบไหลเวียนโลหิ ตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยัง
สามารถปฏิบตั ิงานในชุมชนและรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม สิ่ งแวดล้อมและเหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ สามารถใช้ทรัพยากรที่มี
อยูใ่ นชุมชนอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูป้ ่ วยโดยมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศชาตินอ้ ยที่สุด ซึ่งถือเป็ นความรับผิดชอบทางด้านสังคมของแพทย์ทุก คน
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5. ผลลัพธ์ ของแผนการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมเพื่อเป็ นแพทย์เฉพาะทางอนุ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตกุมาร
แพทย์โ รคหัว ใจที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และมี ทัก ษะในด้านกุ ม ารเวชปฏิ บัติ โ รคหัว ใจบนพื้ น ฐานของ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการวินิจฉัย และรักษาเป็ นอย่างดี มีความสามารถในการทางานแบบมืออาชี พ
สามารถที่จะปฏิบตั ิงานในสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในแต่ละเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้งมีค วามรู ้ ค วามสามารถอย่างเพีย งพอในกุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไปในส่ ว นที่ มีค วามสัมพัน ธ์
เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิ ต และสามารถร่ วมกับแพทย์ในสาขาอื่นๆ ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญ หา
ทางระบบไหลเวียนโลหิ ตได้อย่างเหมาะสม และมีทกั ษะในการพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพของตน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจให้มี
มาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ ่ วย สังคม และความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึ ก อบรมหลักสู ตรเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ สาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคหัวใจเป็ นเวลา 2 ปี ผูส้ าเร็ จการอบรม ควรมีสมรรถภาพทางคลินิก (clinical competence) ดังนี้
5.1 ความรู้ทางทฤษฎี ทางกุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจและศาสตร์ อื่นที่เกีย่ วข้อง (Scientific knowledge of
pediatric cardiology and other related sciences)
5.1.1 ความรู ้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐานเกี่ยวกับวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ได้แก่
กายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา พยาธิสรี รวิทยา เภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
5.1.2 ความรู ้ความเข้าใจทางด้านวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจทางคลินิก
5.1.3 ความรู ้หลักการ วิธีการทาวิจยั และสามารถทาการวิจยั ได้อย่างถูกต้อง
5.1.4 ความรู ้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence based medicine) สามารถค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง เพื่อนาไปประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัย และวางแผนการส่งเสริ มสุขภาพ
การป้องกัน การรักษาโรค และแก้ไขความผิดปกติทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 การบริบาลผู้ป่วย (patient care) เริ่มด้ วยทักษะการได้ มาซึ่งข้ อมูลทางคลินกิ (clinical skill) ทักษะการ
ตรวจพิเศษเพิม่ เติม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making
skills) และการให้การดูแลรักษา
5.2.1 ทักษะทางคลินิก (clinical skills)
5.2.1.1 การสัมภาษณ์ประวัติ
5.2.1.2 การสังเกตอาการ อาการแสดงของโรค
5.2.1.3 การตรวจร่ างกายโดยเฉพาะการตรวจทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.4 การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพิ่มเติมตามมาตรฐานที่เป็ นยอมรับในประเทศ เช่น การ
ตรวจภาพหัวใจ (cardiac imagings) อย่างเหมาะสม และการแปลผล
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5.2.1.5 การประเมินและระบุความรี บด่วนของอาการทางคลินิกได้ในเวลาที่เหมาะสม
5.2.1.6 บันทึกข้อมูลทางคลินิกที่สาคัญเพื่อนาไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา ตลอดจนถึงใช้ในการ
ติดตามอาการ
5.2.2 ทักษะหัตถการทางคลินิก (technical and procedural skills)
ทักษะความสามารถในการทาหัตถการและการใช้เครื่ องมือเฉพาะทางต่างๆ เช่น การ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจสวนหัวใจ
พื้นฐาน เป็ นต้น ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจ โดยสามารถบอกข้อ
บ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ขั้นตอนในการทา
สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง แปลผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง และเตรี ยมผูป้ ่ วยเพื่อการตรวจ
วินิจฉัยหรื อรักษา รวมถึงให้การดูแลหลังการตรวจได้อย่างเหมาะสม
5.2.3 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills) และการ
ให้การดูแลรักษา
5.2.3.1 การวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาผูป้ ่ วย โดยอาศัยทักษะทางคลินิก
5.2.3.2 เลือกใช้และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การตรวจพิเศษต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบในการตัดสิ นใจ
5.2.3.3 ให้การบาบัดรักษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันท่วงที วางแผนการรักษา และประสานกับ
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆรวมถึงการดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
5.3 ทักษะการติดต่อสื่ อสาร และการสร้ างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)
5.3.1 ความสามารถในการแสดงท่าทีเข้าถึง (approach) การสร้างศรัทธาและสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วย
และบิดามารดา หรื อผูป้ กครอง การรับฟังปัญหา เข้าใจความรู ้สึกและความวิตกกังวลของ
ผูป้ ่ วย บิดามารดา และผูป้ กครอง
5.3.2 การสื่อสารกับผูร้ ่ วมงานและสหสาขาวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการระหว่างทีมที่
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และบุคลากรอื่นๆ
5.3.3 การให้คาปรึ กษา (counselling) การให้คาแนะนาและให้ความรู ้ และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยและ
ผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
5.3.4 สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง และสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่อ
อิเลคทรอนิกส์ และสื่อประเภทอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
5.3.5 มีทกั ษะในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ และทักษะในการบริ หารจัดการและการกากับ
ดูแล (supervision) บุคลากรทางการแพทย์
5.4 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่ งวิชาชีพ (professional attitudes, moral and ethics)
5.4.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็ นที่ไว้วางใจ
ของผูป้ ่ วย ผูป้ กครองผูป้ ่ วยและสังคม มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
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5.4.2 เคารพและให้เกียรติต่อผูป้ ่ วยและครอบครัว ปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยด้วยความเอาใจใส่ ให้ความจริ งแก่
ผูป้ ่ วยหรื อผูป้ กครองตามแต่กรณี รักษาความลับ และเคารพในสิทธิเด็กของผูป้ ่ วย มีความเห็น
อกเห็นใจและเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
5.4.3 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่ วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ
5.5 ระบบสุ ขภาพ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (Health system and health promotion) มีความสามารถ ใน
การกากับดูแลสุขภาพของเด็กโรคหัวใจอย่างต่อเนื่อง ให้ คาปรึกษาแนะนาทั้งในคลินกิ โรคหัวใจ หน่ วย
ผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน โดยคานึงถึงระบบสุ ขภาพและครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
5.5.1 กากับดูแลสุขภาพเด็กโดยมีครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
5.5.2 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษาและป้องกันโรค รวมถึงพัฒนาการสร้างเสริ มสุขภาพ
เด็กในวัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่ น
5.5.3 ให้การบริ บาลสุขภาพเด็กโดยคานึงถึงความปลอดภัยและพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูป้ ่ วยเด็กเป็ น
สาคัญ
5.5.4 ให้การดูแลรักษา คาปรึ กษา ตลอดจนดาเนิ นการส่งต่อ บนพื้นฐานความรู ้เรื่ องระบบสุ ขภาพ
และการส่งต่อ
5.6 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development)
เพื่อธารงและพัฒนาความสามารถด้ านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจให้ มมี าตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ป่วย สังคม และความเปลีย่ นแปลง
5.6.1 กาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็ น วางแผน และ
แสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม เข้าร่ วม
กิจกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ้ ฝึ กทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
5.6.2 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล บนพื้นฐานของหลักการด้านวิทยาการระบาดคลินิก และ
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
5.6.4 ประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการบริ บาลผูป้ ่ วย
5.6.5 ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบตั ิได้ อย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู ้ใหม่จากการปฏิบตั ิงานประจาวัน และการจัดการความรู ้ได้
(knowledge management)
5.7 ภาวะผู้นา (Leadership) มีความสามารถในการเป็ นผู้นาทั้งในระดับทีมงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยและการ
บริการสุ ขภาพตามบริบทได้ อย่างเหมาะสม การทางานร่ วมกันเป็ นทีม และการรับปรึกษาผู้ป่วย ดังนี้
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5.7.1 เป็ นผูน้ าในการบริ หารจัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7.2 ทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานได้ในหลายบทบาท ทั้งในฐานะหัวหน้า ผูป้ ระสานงาน
และสมาชิกกลุ่ม
5.7.3 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ผรู ้ ่ วมงานทาหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ
5.7.4 แสดงถึงความเป็ นผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสยั ทัศน์
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6. แผนการฝึ กอบรม
6.1 วิธีการให้การฝึ กอบรม
6.1.1 ขอบเขตของการฝึ กอบรม
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯจัดการฝึ กอบรมเพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่ อยอดมีค วามรู ้
ความสามารถทางวิชาชี พหรื อผลของการฝึ กอบรมที่ พึงประสงค์ต ามสมรรถนะหลัก ตามเกณฑ์ที่ห ลัก สู ต ร
กาหนดไว้ การฝึ กอบรมเน้นลักษณะการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน (practice-based learning) เพื่อให้แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแลรักษา ป้ องกันและฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยเด็กโรคหัวใจ ที่มีอายุต้ งั แต่แรกเกิดจนถึง
อายุ 18 ปี ครอบคลุมโรคและปั ญหาที่ พ บบ่ อย รุ น แรงและฉุ ก เฉิ น ซึ่ งมีโอกาสพบได้ในฐานะกุมารแพทย์
โรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพิ่มเติมตามความต้องการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่
ละคนตามความเหมาะสม
6.1.2 ระยะเวลา ลักษณะและระดับของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 2 ระดับชั้นปี โดยหนึ่ งระดับชั้นปี เทียบเท่าการฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาไม่
น้อยกว่า 50 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้ง 2 ระดับชั้นปี แล้วเทียบเท่าการฝึ กอบรมเต็มเวลาไม่นอ้ ยกว่า 100 สัปดาห์
ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ลาพักผ่อนรวมกับลาทุ กประเภทได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ต่อระดับ ชั้นปี ของการฝึ กอบรม จึงจะมี
สิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ ในกรณี ลาเกินกว่าที่กาหนด จะต้องมีการขยายเวลาการฝึ กอบรม
ให้มีระยะเวลาการฝึ กอบรมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รฯ จัด การฝึ กอบรมโดยให้ แพทย์ป ระจ าบ้านต่ อยอดได้รั บ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้นปี ได้แก่
ระดับชั้นปี ที่ 1: เป็ นการฝึ กอบรมที่ครอบคลุมความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน และความรู ้ดา้ น
กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจที่ไม่ซบั ซ้อน ทักษะทางคลินิกและทักษะพื้นฐานในการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจ
การฝึ กปฏิบตั ิในการให้การวินิจฉัย การวิเคราะห์และแปลผลการตรวจหัวใจด้วยการตรวจเบื้ องต้น เช่น การ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ภาพรังสี ทรวงอก การฝึ กวิธีการตรวจด้วยอุปกรณ์เฉพาะด้านโรคหัวใจ เช่น การตรวจ
ภาพหัวใจด้ว ยคลื่น เสี ยงความถี่สูง (echocardiography) การตรวจสวนหัว ใจ การดู แลรั ก ษาผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
เบื้องต้น เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะช็อกจากหัวใจ โดยฝึ กปฏิบตั ิท้งั หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยนอก หอผูป้ ่ วยวิกฤติ ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น ภายใต้การกากับดูแลของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดรุ่ นพี่และอาจารย์
การนาเสนอกรณี ผปู ้ ่ วยในที่ประชุมร่ วมแบบสหสาขา รวมถึงการเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เป็ นต้น
ระดับชั้นปี ที่ 2: จัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทาหน้าที่เป็ น หัวหน้าที มในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
เด็ กโรคหัวใจในหอผูป้ ่ วยต่างๆ ในคลินิ กเฉพาะโรค การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยอุปกรณ์ /เครื่ องมือ
เฉพาะต่างๆทั้ง non-invasive และ invasive investigations เช่น 24-hour Holter monitoring, exercise stress test,
echocardiography, การตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤติ การ
กากับดูแลแพทย์ประจาบ้านต่อยอดรุ่ นน้องและแพทย์ประจาบ้าน ภายใต้การดูแลของอาจารย์โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วย รวมถึงการเข้าร่ ว มกิ จกรรมทางวิชาการต่างๆ มีช่วงวิชาเลือกทั้งในหรื อนอกสถาบันใน
10

ศาสตร์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจหรื อด้านการวิจ ัย เช่น cardiovascular thoracic surgery,
adult cardiology เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
6.1.3 การจัดรูปแบบหรื อวิธีการการฝึ กอบรม
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ จัดการฝึ กอบรม โดยยึดแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเป็ นศูนย์กลาง
มีก ารกระตุ ้น เตรี ยมความพร้ อมและสนับสนุ น ให้แพทย์ประจ าบ้านต่ อยอดได้แ สดงความรั บ ผิด ชอบต่ อ
กระบวนการเรี ยนรู ้ข องตนเองและได้สะท้อนการเรี ยนรู ้น้ ัน ๆ (self-reflection) ส่ งเสริ มความเป็ นอิสระทาง
วิชาชีพ (professional autonomy) เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยและชุมชนได้อย่างดี
ที่สุด โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเป็ นอิสระของผูป้ ่ วย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการ
ระหว่างความรู ้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีระบบการกากับดูแล (supervision) การประเมินค่า (appraisal) และ
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (feedback) แก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดในระหว่างการฝึ กอบรม
รู ปแบบการจัดการฝึ กอบรม มี 6 รู ปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มีประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและมีประสบการณ์ ที่เหมาะสม เกิด การเรี ยนรู ้และมีความสามารถตามที่ก าหนดใน
เป้าประสงค์ของหลักสู ตร ดังนี้
6.1.3.1 การเรียนรู้จากการปฏิบัตงิ าน
เป็ นการดูแลรักษาแบบผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก ทั้งในและนอกเวลาราชการ มีการบูรณาการการ
ฝึ กอบรมเข้ากับงานบริ การให้มีการส่งเสริ มซึ่งกันและกัน โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีส่วนร่ วมในการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยโดยให้ความเห็น คาแนะนาแนวทาง การรักษาผ่านแพทย์ประจาบ้านหรื อทีมแพทย์เจ้าของไข้ ภายใต้
การก ากับของอาจารย์ เพื่อให้มีความรู ้ค วามสามารถในการบริ บาลผูป้ ่ วย การทาหัตถการ การตัด สิ นใจทาง
คลินิก การตรวจเฉพาะด้านโรคหัวใจต่างๆ รวมถึงการบริ หารจัดการ โดยคานึ งถึงศักยภาพและการเรี ยนรู ้ ของ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด (trainee-centered) ทั้งนี้ จัดให้มีการปฏิบัติงานที่ ส่งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ในทุ ก ๆ
สถานการณ์ รวมถึงผูป้ ่ วยในหออภิบาล ผูป้ ่ วยห้องฉุกเฉิน และผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯได้จดั ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ได้ปฏิบตั ิงานแต่ละด้าน
ในหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
- หอผูป้ ่ วยโรคหัวใจเด็ก สก.ชั้น 6 และหอผูป้ ่ วยกึ่งวิกฤติโรคหัวใจเด็ก (IPCCU)
- การดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดที่หอผูป้ ่ วยวิกฤติศลั ยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด
- รับปรึ กษาผูป้ ่ วยในแผนกเด็ก แผนกทารกแรกเกิดและ NICU รวมถึงแผนกฉุกเฉิน
- คลินิกตรวจ echocardiography และ non-invasive test เช่น EKG, Holter, EST, pacemaker clinic
- Cardiac catheterization
- การดูแลClinicโรคหัวใจเด็กและรับปรึ กษาผูป้ ่ วยนอกแผนกเด็ก ภปร. ชั้น 9
- วิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง (elective) เป็ นระยะเวลา 3เดือน
6.1.3.2 การเรียนรู้ในห้ องเรียน
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จัดให้มีการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ และเพียง
พอที่ จ ะบรรลุ ผ ลของฝึ กอบรมที่ พึ ง ประสงค์ที่ ต้ ังไว้ ได้แ ก่ topic reviews, journal club, book club, special
lecture, morbidity-mortality conference, Cardio-CVT conference, Fetal echo-MFM conference, interhospital
conference เป็ นต้น รวมถึงจัดให้มีการเข้ารับการอบรมและเข้าร่ วมประชุมวิชาการต่างๆ
6.1.3.3 การเรียนรู้ ทักษะการใช้ เครื่ องมือต่างๆ
จัด ให้มีช่ว งเวลาทาหัต ถการเฉพาะด้านโรคหัว ใจทั้ง non-invasive และ invasive procedure
อย่างสม่าเสมอทุ กสัปดาห์ รวมถึงการแปลผล ภายใต้การกากับดูแลของแพทย์ป ระจาบ้านต่อยอดรุ่ นพี่และ
อาจารย์
6.1.3.4 การเรียนรู้แบบอื่นๆ
จัดให้มีการเรี ยนรู ้แบบ hands-on workshop เช่น anatomy workshop: heart dissection,
TEE workshop เป็ นต้น รวมถึงมีการนาเสนองานวิจยั (project presentation) ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์
6.1.3.5 การศึกษาเพิม่ เติมด้ วยตนเอง
การค้นหา การทบทวน ประเมิน วิเคราะห์ผลงาน/ข้อมูลทางวิชาการและการเลือกนามาใช้ใน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
6.1.3.6 การวิจยั ทางการแพทย์
เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู ้เรื่ องการวิจยั ขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทาง
คลินิก หรื อทางสังคม ตลอดจนมีความรู ้ทางด้านระบาดวิทยาคลินิก และจริ ยธรรมการวิจยั สามารถสร้างองค์
ความรู ้จากงานวิจยั โดยกาหนดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจยั ทางการแพทย์อย่างน้อยหนึ่ ง
เรื่ อง ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั เพื่อเสนอให้อนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ (อฝส.) ของแพทยสภาพิจารณา
ตารางที่ 1 การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ตามความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ
ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพ
5.1 ความรู ้ทางกุมารเวช
ศาสตร์โรคหัวใจและ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

5.2.1 ทักษะการบริ บาล

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

- การเรี ยนรู ้จากการดูแลรักษาผูป้ ่ วย โดยใช้
ผูป้ ่ วยเป็ นฐาน หอผูป้ ่ วยในและนอก
- การประชุมอภิปรายหัวข้อ เรื่ อง/สัมมนา/
การเรี ยน จากตัวอย่างผูป้ ่ วย (case-based
learning)
- การร่ วมอภิปรายในกิจกรรมวิชาการต่างๆ
- การค้นคว้า/เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
- การเรี ยนรู ้จากการดูแลรักษาผูป้ ่ วยร่ วมกัน

- การสอบข้อเขียนชนิด MCQ, CRQ
- การสอบ PCIE (การประเมินความ
ก้าวหน้า)
- การประเมินขณะปฏิบตั ิงาน
- การประเมิน 360 องศา
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- การสังเกตโดยตรงจากการดูแลรักษา

ผูป้ ่ วย (patient care)
โดยใช้ผปู ้ ่ วยเป็ นฐาน หอผูป้ ่ วยในและ
ด้านทักษะทางคลินิก
นอก ทั้งในและนอกเวลาทาการ
(clinical skills)
- การประชุมอภิปรายกรณี ผปู ้ ่ วยร่ วมกับ
หน่วยงานอื่น
- การรับปรึ กษาผูป้ ่ วยจากแพทย์ประจาบ้าน
แพทย์อื่นๆ
- การนาเสนอ/ร่ วมอภิปรายในกิจกรรม
วิชาการต่างๆ
5.2.2 ทักษะการบริ บาล
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยการทบทวน
ผูป้ ่ วย (patient care)
ความรู ้ ขั้นตอนจากแหล่งความรู ้ที่ได้
ด้านทักษะหัตถการ
มาตรฐาน
ทางคลินิก
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการ/หุ่นจาลอง/
สถานการณ์จาลอง
- การฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ งในหอผูป้ ่ วยใน
และนอกภายใต้การกากับของอาจารย์
5.2.3 ทักษะการบริ บาล
- การเรี ยนรู ้จากการดูแลรักษาผูป้ ่ วยร่ วมกัน
ผูป้ ่ วย (patient care)
โดยใช้ผปู ้ ่ วยเป็ นฐาน หอผูป้ ่ วยในและ
ด้านการแก้ปัญหา
นอก ทั้งในและนอกเวลาทาการ
และการตัดสินใจ
- การประชุมอภิปรายกรณี ผปู ้ ่ วยร่ วมกับ
(problem-solving
หน่วยงานอื่น
skills and decision - การรับปรึ กษาผูป้ ่ วยจากแพทย์ประจาบ้าน
making skills)
แพทย์อื่นๆ
5.3 ทักษะการ
- เป็ นแบบอย่าง (role model)
ติดต่อสื่อสารและการ - อบรมเชิงปฏิบตั ิการ/การนาเสนอ/สัมมนา
สร้างสัมพันธภาพ
และอภิปรายตัวอย่างผูป้ ่ วย
(communication and - กระบวนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทั้งในหอ
interpersonal skills)
ผูป้ ่ วยในและนอก รวมถึงนอกภาควิชา
5.4 พฤตินิสยั เจตคติ
- เป็ นแบบอย่าง (role model)
คุณธรรมและ
- อภิปรายตัวอย่างผูป้ ่ วย
จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ - การเรี ยนโดยใช้ผปู ้ ่ วยเป็ นฐาน (patient
(professional
based learning) หอผูป้ ่ วยในและนอก
attitudes, habits,
- สอนข้างเตียง (bedside teaching)
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-

ผูป้ ่ วย การนาเสนอในที่ประชุม
การประเมิน 360 องศา
การสอบ PCIE (การประเมินความ
ก้าวหน้า)
การสอบข้อเขียนชนิด MCQ, CRQ
การสอบทักษะทางคลินิก (OSCE)

- การสังเกตโดยตรง
- การประเมิน 360 องศา
- แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

-

การสังเกตโดยตรง
การประเมิน 360 องศา
การสอบข้อเขียนชนิด MCQ, CRQ
การสอบทักษะทางคลินิก (OSCE)
การตรวจประเมินบันทึกรายงาน
ผูป้ ่ วย (chart audit)

- การสังเกตโดยตรง
- การประเมิน 360 องศา
- แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

- การสังเกตโดยตรง
- การประเมิน 360 องศา
- แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

moral and ethics)
5.5 ระบบบริ การสุขภาพ
และการสร้างเสริ ม
สุขภาพ
5.6 การพัฒนาความรู ้
ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(Continuous
professional
development)
5.7 ภาวะผูน้ า (leadership)

- เป็ นแบบอย่าง (role model)
- การเรี ยนโดยใช้ผปู ้ ่ วยเป็ นฐาน (patient
based learning) หอผูป้ ่ วยในและนอก
- การทาวิจยั /วิทยานิพนธ์ (project based
learning)
- กิจกรรมวิเคราะห์/ทบทวนผลงานวิจยั ที่
ตีพิมพ์ (Journal club)
- การประชุมอภิปรายหัวข้อเรื่ อง/สัมมนา/
การเรี ยนจากตัวอย่างผูป้ ่ วย
- การบริ หารจัดการในหอผูป้ ่ วย
- การทากิจกรรมวิชาการร่ วมกับต่าง
หน่วยงาน
- การบริ หารจัดการในการตรวจเฉพาะทาง

14

-

การสังเกตโดยตรง
การประเมิน 360 องศา
แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
ผลงานวิจยั
การสังเกตโดยตรง
การประเมิน 360 องศา
แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
การอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ

- การสังเกตโดยตรง
- การประเมิน 360 องศา

6.2 เนื้อหาสังเขปของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร ครอบคลุมประเด็นการปฏิบตั ิงานทางคลินิกและทฤษฎีที่
เกี่ยวเนื่องกับกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ร่ วมกับมีประสบการณ์ดา้ นต่อไปนี้
1. พื้นฐานความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สังคม
และพฤติกรรม รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกัน ทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
2. การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
3. ทักษะการสื่อสาร
4. จริ ยธรรมทางการแพทย์
5. ระบบสาธารณสุขและบริ การสุขภาพ
6. กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชศาสตร์
7. หลักการบริ หารจัดการ
8. ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
9. การดูแลตนเองของแพทย์
10. การแพทย์ทางเลือก
11. พื้นฐานและระเบียบวิจยั ทางการแพทย์ ทั้งการวิจยั ทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก
12. เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
13. การสอนทางคลินิก
6.3 จานวนปี ของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี สาหรับการฝึ กอบรมทั้ง 2 ระดับชั้น
เปิ ดการฝึ กอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี การศึกษา
เริ่ มใช้หลักสูตรนี้ในการฝึ กอบรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
6.4 การบริหารการจัดการฝึ กอบรม
หลักสูตรฯมีการบริ หารจัดการฝึ กอบรม ดังนี้
6.4.1 บริ หารจัดการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ โปร่ งใส ยึดหลักความเท่าเทียม
6.4.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ทาหน้าที่ จดั การฝึ กอบรมและกาหนดอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิด ชอบและอานาจในการจัดการ การประสานงาน การ
บริ หาร และการประเมิน ผล สาหรับแต่ ละขั้นตอนของการฝึ กอบรม ประธานแผนการ
ฝึ กอบรม/หลักสูตรมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสาขานั้นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
6.4.3 มีการกาหนดและดาเนินนโยบายเพื่อให้มีการนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามา
ใช้ในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทาแผนการฝึ กอบรม การดาเนิ น การฝึ กอบรม และการ
ประเมินการฝึ กอบรม
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6.4.4 ดาเนิ นการให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่ วมในการวางแผนการฝึ กอบรม ได้แก่ อาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอด และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
6.5 สภาวะการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรฯจัดให้แพทย์ประจาบ้านต่ อยอดได้เข้าร่ ว มกิ จกรรมวิชาการ
(รวมถึงการอยูเ่ วร) ที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม มีการระบุกฎเกณฑ์และประกาศอย่างชัดเจนเรื่ องเงื่อนไขงาน
บริ การและความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด กาหนดการฝึ กอบรมทดแทนในกรณี ที่แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่ วย ลาออก และการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม/
หลักสู ตร เป็ นต้น จัดค่าตอบแทนในรู ปแบบค่าเวรให้แก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอย่างเหมาะสมกับตาแหน่ ง
และงานที่ ไ ด้รับ มอบหมายตามกฏระเบี ยบของโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ มีก ารระบุ ข อบข่ ายการทางานที่
เหมาะสม รวมทั้งการลาพักผ่อน
6.6 การวัดและประเมินผล
ก าหนดให้มี ก ารวัด และประเมิ น ผลการฝึ กอบรมอย่างเป็ นทางการ ปี ละ 2 ครั้ ง (ในเดื อ น
พฤศจิกายน และ พฤษภาคมของทุกปี ) เพื่อประกอบการพัฒนาและการเลื่อนระดับ โดยมีการบันทึกไว้เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อกั ษร และมีห ลัก ฐานบัน ทึ ก ความก้าวหน้าของแพทย์ประจ าบ้านต่ อยอดแต่ ละคนในเรื่ องความรู ้
ความสามารถและทัก ษะทางคลิ นิ ก ทัก ษะการติ ด ต่ อสื่ อ สารและมนุ ษ ยสัม พัน ธ์ เจตคติ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็ นระยะๆอย่างสม่าเสมอ โดยการประเมินสมรรถภาพทางคลินิกครบทั้ง 7 ด้านคือ
1. ความรู ้ทางทฤษฎี
2. ทักษะการบริ บาลผูป้ ่ วย (patient care) ทักษะทางคลินิก (clinical skills) ทักษะการทาหัตถการและ
ทางเทคนิ ค (procedural and technical skills) การแก้ปัญหาและการตัด สิ น ใจ (problem-solving skills
and decision making skills)
3. ทักษะการติดต่อสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพ (communication and interpersonal skills)
4. พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ (professional attitudes, moral and ethics)
5. การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuous professional development)
6. ระบบบริ การสุขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
7. ภาวะผูน้ า (leadership)
ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์การฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลักของหลักสูตร (ตารางที่ 1, 2)
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ตารางที่ 2 วิธีการประเมินความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใช้วิธีการประเมิน
ความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ

MCQ

CRQ

OSCE

1. ความรู ้พ้นื ฐาน
2. ทักษะทางคลินิก
3. ทักษะการทาหัตถการและทาง
เทคนิค
4. การบริ บาลผูป้ ่ วย การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ
5. การติดต่อสื่ อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ
6. พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและ
จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
7. การพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
8. ภาวะผูน้ า
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หมายเหตุ:

0 = ไม่ได้ใช้วิธีการประเมินชนิดดังกล่าว
+ = ใช้วิธีการประเมินชนิดดังกล่าวบ้าง
++ = ใช้วิธีการประเมินชนิดดังกล่าวปานกลาง
+++ = ใช้วิธีการประเมินชนิดดังกล่าวมาก
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การวัดและการประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการเลื่อนชั้นปี
1) การสอบ Pediatric Cardiology In-training Examination (PCIE)
เป็ นการประเมินความก้าวหน้าด้านความรู ้ การบริ บาลผูป้ ่ วย การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
โดยการใช้ขอ้ สอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (MCQ) การสอบ CRQ และ OSCE จัดให้มีการสอบปี ละ
ครั้ง ประมาณเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ จัดโดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ
2) การประเมิน 360 องศา
เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิงานในระหว่างฝึ กอบรมโดยอาจารย์ ผูร้ ่ วมงานต่างๆ เช่น พยาบาล,
แพทย์ประจาบ้าน, แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทั้งในสาขาเดียวกันและต่างสาขาวิชาอื่น นักศึกษาแพทย์
เป็ นต้น โดยใช้แบบประเมินของสาขาวิชาฯ (คิดสัดส่วนคะแนนจากอาจารย์ แพทย์ประจาบ้านและ
พยาบาล เท่ากับร้อยละ 60, 20 และ 20 ตามลาดับ) ดังนี้
1) รอบแรก: ประเมิน ณ เดื อนที่ 6 ของการฝึ กอบรมในแต่ ละระดับชั้น ปี (ประมาณ
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ภายหลังการประเมิน อาจารย์ที่ปรึ กษาจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อการพัฒนาตนเองต่อไป
2) รอบที่ สอง: ประเมิน ณ เดื อนที่ 11 ของการฝึ กอบรมในแต่ ละระดับชั้น ปี (เดื อน
พฤษภาคม) โดยแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1 จะต้องได้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบตั ิ งานโดยรวมมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้ นไป จึ งจะได้รับการอนุ ญาตให้เลื่อน
ระดับชั้นของการฝึ กอบรมเป็ นปี ที่ 2 และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 2 จะต้อง
ได้คะแนนผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมมากกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ
3) การประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ
การประเมิน ความสามารถในการทากิจกรรมทางวิชาชีพที่หลักสู ตรกาหนดให้แพทย์ประจา
บ้า นต่ อ ยอดต้อ งสามารถปฏิ บัติ ไ ด้ด ้ว ยตนเองโดยไม่ มี ก ารก ากับ ดู แ ล (Entrustable professional
activities; EPA) เป็ นการประเมินในระหว่างการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะต้ องได้รับการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ที่ พึง ประสงค์ต าม EPA และตาม milestones ที่ ก าหนดในแต่ ล ะระดับ ชั้น ปี
รวมทั้งได้รับข้อมูลป้ อนกลับจากอาจารย์ผปู ้ ระเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นว่าตนได้บรรลุผลการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ตามระดับ
ของ milestones ที่กาหนด จึงจะได้รับอนุญาตให้เลื่อนระดับชั้นของการฝึ กอบรม (ภาคผนวกที่ 6) โดย
ในระหว่างการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจะได้รับการประเมิน EPA ชั้นปี ละ 2 รอบ ดังนี้
1) รอบแรก: การประเมิน EPA ที่ 1 – 4 ณ เดือนที่ 6 ของการฝึ กอบรมในแต่ละระดับชั้น
ปี (ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ภายหลังการประเมิน อาจารย์ที่ปรึ กษาจะเป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้านต่ อยอดเพื่อการพัฒนาตนเองต่อไป
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2) รอบที่ ส อง: การประเมิ น EPA ที่ 1 – 4 ณ เดื อ นที่ 11 ของการฝึ กอบรมในแต่ ล ะ
ระดับชั้น ปี (ในเดื อนพฤษภาคม) โดยแพทย์ประจาบ้านต่ อยอดชั้น ปี ที่ 1 จะต้องมี
ความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 (สาหรับ EPA 1,2,4) หรื อ L1 (สาหรับ EPA 3) เพื่อ
การเลื่อนชั้น ไปอยู่ระดับชั้นปี ที่ 2 และแพทย์ประจาบ้านต่ อยอดชั้น ปี ที่ 2 จะต้องมี
ความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 (สาหรับ EPA 1,2,4) หรื อ L3 (สาหรับ EPA 3) จึงจะ
มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
4) การสะสมแฟ้มผลงาน (portfolio)
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสมุดสะสมผลงาน เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริ ง
(authentic assessment) ที่วดั การเรี ยนรู ้ช้นั สูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมิน
การปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบใดๆ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ทาการบันทึกสมุด
สะสมผลงานที่ปฏิบตั ิ รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึง ความก้าวหน้าของการฝึ กอบรม ประเมินและการ
สะท้อนตนเอง (self-reflection) เป็ นระยะ และส่งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจประเมินปี ละ 2 ครั้ง
ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมและพฤษภาคม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ รวมถึงร่ วมกัน
วางแผนเพื่อพัฒนา
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คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลระหว่างการฝึ กอบรมและการ
เลื่อนชั้น โดยพิจารณาดังนี้ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1 หรื อ 2 ที่มีผลการประเมินรอบที่สองไม่ผา่ นในข้อใด
ข้อหนึ่ งจะต้องปฏิบตั ิงานซ้ าตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ กาหนดให้ จนกระทัง่ ผลงานเป็ น
ที่พอใจ จึงจะได้เลื่อนเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 2 (หรื อมีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯ ในกรณี ที่
เป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 2) ถ้ายังไม่ผา่ นการประเมินซ้ า คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯอาจ
พิจารณาให้พน้ จากการฝึ กอบรมโดยให้ประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1
หรื อปี ที่ 2 (แล้วแต่กรณี) ของสาขาวิชาโรคหัวใจเด็ก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ฯ ส่วนในกรณี ที่มกี ารอุทธรณ์ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ จะเสนอเรื่ องต่ออนุกรรมการการฝึ กอบรมฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป
6.6.1 การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
6.6.1.1 ผูม้ ีสิทธิเข้าสอบและรับการประเมินเพื่อวุฒิบตั ร (วว.) สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
จะต้องได้รับการฝึ กอบรมครบ 2 ปี ในสถาบันฝึ กอบรมที่แพทยสภารับรอง หรื อ ได้รับการฝึ กอบรม
ในสถาบันร่ วมฝึ กอบรม ซึ่งได้แก่ สถาบันฝึ กอบรม 2 แห่งที่ดาเนิ นการจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด และได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภาให้เปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรมร่ วมกัน โดยจัด
ให้ผูเ้ ข้าอบรมได้รับ ประสบการณ์ จากทั้ง 2 สถาบัน โดยแต่ ละแห่ งมีเวลาไม่ต่ ากว่ า 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสู ตร ผูผ้ ่านการประเมิน จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู ้ ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ จากแพทยสภา
6.6.1.2 ระเบี ย บการวัด และการประเมิ น ผล ก าหนดโดยแพทยสภา และด าเนิ น การโดย
คณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมฯ สาขากุ ม ารเวชศาสตร์ โ รคหัว ใจ โดยผูเ้ ข้าสอบจะต้องผ่านการ
ประเมินผล ดังนี้
1. การประเมินผลงานวิจยั ผูม้ ีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อวุฒิบตั รฯ ต้องผ่านการประเมินผล
งานวิจยั ซึ่งผูเ้ ข้าสอบวุฒิบตั รฯ เป็ นผูเ้ สนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ เพื่อพิจารณาโดย
ผ่านการรับรองของหัวหน้าภาควิชาฯ/ผูอ้ านวยการสถาบันแล้ว ในการพิจารณางานวิจยั
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมตามรายนามที่ประธานหลักสู ตรเสนอ
2. การจัดสอบภาคปฏิบตั ิแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
เพื่อประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางคลินิกและหัตถการต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหา
และเจตคติ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ทาการจัดสอบแบบ OSCE ให้กบั แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ชั้นปี 2 ประมาณปลายระดับชั้นปี 2 (เดือนกรกฎาคม) ของการฝึ กอบรม ทั้งนี้ ผูเ้ ข้าสอบต้องผ่าน
ความเห็นชอบของสถาบัน ผ่านการประเมินความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA ของ
สถาบันและผ่านการประเมินผลงานวิจยั
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3. การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินด้านความรู ้ การแก้ปัญหาและการประยุกต์ ทั้งนี้ ผูเ้ ข้าสอบ
ต้องผ่านความเห็นชอบของสถาบัน ผ่านการประเมินความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ
EPA ของสถาบัน และผ่านการประเมินผลงานวิจยั
3.1 ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคาตอบ (MCQ) ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
(Basic medical sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (clinical subjects)
เพื่อประเมินความรู ้พ้นื ฐาน และทางคลินิก
3.2 ข้อสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพื่อประเมินความรู ้
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และภาควิชาฯ อนุมตั ิให้เข้าสอบได้
การสอบ CRQ, OSCE (short case และ long case), MCQ ในกรณี ที่ไม่ผา่ นการประเมินการสอบ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ อาจพิจารณาให้สอบใหม่หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน หรื อ
ให้สอบใหม่ในการสอบปี ถัดไป ทั้งนี้ ผลการตัดสินขั้นสุดท้ายอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมฯ
6.6.2 การวัดและประเมินผลเพื่อหนังสื ออนุมตั ฯิ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
แนวทางการประเมินเพื่อหนังสื ออนุมตั ิเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (อ.ว.) อนุ สาขากุม ารเวชศาสตร์ โรคหัว ใจด าเนิ น การโดยอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบ
ความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ มีแนวทางดังนี้
1. ผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการประเมิน ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิ บัต รสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัว ใจจาก
สถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภาและคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ รับรอง
2. การประเมินเพื่อหนังสื ออนุ มตั ิบตั รอนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ กาหนดไว้ปี ละ 1
ครั้งโดยการจัด สอบพร้ อมและเหมื อนกับ การสอบเพื่ อ ว.ว. อนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัว ใจที่
ประกอบด้วยการสอบ MCQ, CRQ และ OSCSE เพื่อประเมินความรู ้ทางทฤษฎี (factual knowledge),
การประเมินทักษะทางคลินิก (clinical skills), การประเมินทักษะการบริ บาลผูป้ ่ วย การแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ (patient care, problem-solving and decision making skills)
3. เกณฑ์การรับรองการสอบผ่าน MCQ, CRQ และ OSCE เช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบตั ร
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
4. ก าหนดการจัด สอบพร้ อ มรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของอนุ ก รรมการ
ฝึ กอบรมฯ
5. ให้ส่งผลงานงานวิจ ัยอย่างน้อย 1 เรื่ อง โดยเสนอให้อนุ กรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจพิจารณา ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของปี การศึกษานั้น
ในกรณี ที่ไม่ ผ่านการประเมิน การสอบอย่างใดอย่างหนึ่ ง คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมฯ อาจ
พิจารณาให้สอบใหม่หลังจากนั้น ภายใน 6 เดือน หรื อให้สอบใหม่ในการสอบปี ถัดไป
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7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
7.1 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณ ฑิต และใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมจากแพทยสภา และได้รับวุฒิบตั รสาขากุมารเวชศาสตร์จากแพทยสภาแล้ว
นอกจากนี้ ยังต้องเป็ นผูม้ ีสุขภาพสมบู รณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิการอัน
เป็ นอุปสรรคต่ อการฝึ กอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิช าชี พ เวชกรรม (อ้างอิงตามประกาศกลุ่ม
สถาบัน แพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทยเรื่ อง “คุณ สมบัติ เฉพาะของผูส้ มัครเข้าศึก ษาหลักสู ต รแพทยศาสตร
บัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2559”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่แพทยสภากาหนด ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมยืน่ ใบสมัครเข้า
รับการฝึ กอบรมที่ แพทยสภาตามคุณ สมบัติ และระยะเวลาการรับสมัค รที่แพทยสภากาหนด คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรฯได้กาหนดเกณฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูส้ มัครซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผใู ้ ห้การ
ฝึ กอบรมทุกท่านในสาขาวิชาฯ โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่ งใส และ ตรวจสอบได้ เพื่อคัดเลือกผูท้ ี่สมควร
รับไว้ทาการฝึ กอบรมตามศักยภาพที่สาขาวิชาฯได้รับอนุมตั ิจากแพทยสภา
7.2 จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมรับผูเ้ ข้า
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้เป็ นสัดส่วนชั้นปี ละ 1 คน ต่ออาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมเต็มเวลา 2 คน และ
ต้องมีงานบริ การขั้นต่า (เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ) ตามที่กาหนด ดังนี้
จานวนอาจารย์เต็มเวลา (คน)

2

4

6

ผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจแบบผูป้ ่ วยนอก (ครั้ง/ปี )

500

700

900

ผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจแบบผูป้ ่ วยใน (ครั้ง/ปี )

100

200

250

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ครั้ง/ปี )

500

700

900

การตรวจสวนหัวใจ (ครั้ง/ปี )

50

120

175

การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก (ครั้ง/ปี )

50

120

175

จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (คน)

1

2

3
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8. อาจารย์ ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรม
หลักสูตรฯมีการ
- กาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมให้สอดคล้อง
กับพันธกิ จของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร ความจาเป็ นของการฝึ กอบรม และระบบการ
บริ บาลสุขภาพของประเทศ
- ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมที่ชดั เจนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรม อนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจของแพทยสภาโดยครอบคลุมความ
ชานาญที่ตอ้ งการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครู และความชานาญทางคลินิก
- ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การ
วิจยั และการบริ การ ตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.1 คุณสมบัตอิ าจารย์ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรม
เป็ นกุ มารแพทย์โ รคหัว ใจที่ มีค วามสามารถในการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตาม
เป้าหมายของหลักสูตรและวิธีการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ตามหลักเกณฑ์
ที่แพทยสภากาหนด
8.2 คุณสมบัตผิ ้ทู ี่จะเป็ นผู้รับผิดชอบการฝึ กอบรมของสถาบันฝึ กอบรม
เป็ นกุมารแพทย์โรคหัวใจที่ได้รับวุฒิ บตั รฯ หรื อหนังสื ออนุ มตั ิแสดงความรู ้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ หรื อต้องเป็ นแพทย์ที่ปฏิบตั ิงาน และเคยทา
การสอนทางสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็ นผูท้ ี่คณะอนุกรรมการฝึ ก อบรม
และสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจให้ความเห็นชอบ
8.3 จานวนขั้นตา่ ของอาจารย์ผ้ใู ห้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา
หากจาเป็ นต้องให้มีอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบบางเวลาร่ วมด้วย จานวนขั้นต่าของอาจารย์
ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมทั้งหมด
เพื่อให้สามารถติ ด ตามความก้าวหน้าของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ และภาระงานในอนุ สาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคหัวใจของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบบางเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมด จะต้องไม่น้อยกว่าภาระ
งานของจานวนอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลาที่ตอ้ งทดแทน
ในกรณี ที่หลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นแบบที่มีสถาบันร่ วมฝึ กอบรม หรื อมีสถาบันฝึ กอบรมสมทบ
ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวสาหรับการกาหนดจานวนอาจารย์ในแต่ละสถาบันฝึ กอบรมโดย
ทอนเป็ นสัดส่วนตามเวลาที่สถาบันฝึ กอบรมนั้นๆ มีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรม อัตราส่ วนของอาจารย์ต่อผู ้
เข้ารับการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามที่แพทยสภากาหนดไว้
นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ กาหนดให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอสาหรับการให้การฝึ กอบรม ให้คาปรึ กษา
ให้ก ารก ากับดู แลแก่ แพทย์ประจ าบ้านต่ อยอด มีระบบสนับ สนุ น การพัฒ นาตนเองของอาจารย์อย่าง
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ต่อเนื่ องทั้งทางด้านการแพทย์และแพทยศาสตรศึกษา ตลอดจนมีการประเมินอาจารย์เป็ นระยะ ทั้งหมดนี้
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และนโยบายซึ่งกาหนดโดยภาควิชาฯและคณะฯ
9. ทรัพยากรทางการศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต รฯมีก ารกาหนดและด าเนิ นนโยบายเกี่ ยวกับทรัพยากรการศึก ษาโดย
เสนอผ่านภาควิชาฯและคณะฯ และให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
9.1 สถานที่ และโอกาสในการเรี ยนรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บตั ิ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิ ชาการที่
ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ ตลอดจนมีอุปกรณ์สาหรับฝึ กอบรม
ภาคปฏิบตั ิ และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
9.2 การคัดเลือกและรับรองการเป็ นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรม (ภาคผนวกที่ 7) จานวนผูป้ ่ วยเพียงพอและ
ชนิดของผูป้ ่ วยหลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และ
ผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรี ยนภาคปฏิบตั ิที่พอเพียง
สาหรับสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ตามเกณฑ์ทวั่ ไปและเกณฑ์เฉพาะสาหรับการเป็ นสถาบันฝึ กอบรมแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจของแพทยสภา
9.3 สื่ออิเล็กทรอนิ กส์สาหรับการเรี ยนรู ้ที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารให้เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการฝึ กอบรมอย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพและถูก หลัก
จริ ยธรรม
9.4 มีทีมการดู แลผูป้ ่ วย เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมร่ วมกับ
ผูร้ ่ วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
9.5 มีระบบที่ ส่ งเสริ ม ให้แพทย์ประจ าบ้านต่ อยอดมี ค วามรู ้ และสามารถประยุ ก ต์ค วามรู ้ พ้ื น ฐานและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ และมีการบูรณาการระหว่างการ
ฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอและสมดุล
9.6 การฝึ กอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศและมีการประเมินผลการฝึ กอบรมตามข้อกาหนด
ของหลักสูตร
10. การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรฯมี หน้าที่ ก ากับดู แลการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามแผนการฝึ กอบรม/
หลักสู ตรเป็ นประจา มีก ลไกสาหรับการประเมินหลักสู ต รและนาไปใช้จริ ง การประเมิน แผนการฝึ กอบรม/
หลักสูตร ต้องครอบคลุมด้านต่างๆต่อไปนี้
- พันธกิจของแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์
- หลักสูตรฝึ กอบรม
24

- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดและความต้องการของระบบ
สุขภาพ
- สถาบันฝึ กอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารย์ผใู ้ ห้การฝึ กอบรม
- ขั้นตอนการดาเนินงานของหลักสูตร
- พัฒนาการของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
- การวัดและการประเมินผลการฝึ กอบรม
- ข้อควรปรับปรุ ง
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯมีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึ กอบรม/หลักสูตร จากผูม้ ี
ส่ ว นได้ส่ว นเสี ยหลัก ได้แก่ ผู ใ้ ห้การฝึ กอบรม แพทย์ประจ าบ้านต่ อยอด และนายจ้าง รวมถึงการใช้ข ้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของแพทย์ผสู ้ าเร็ จการฝึ กอบรม ในการประเมินการฝึ กอบรม/
หลักสูตร และนาผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป
11. การทบทวนและการพัฒนา
อนุ ก รรมการฝึ กอบรมฯ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทยซึ่ งแพทยสภามอบหมายให้เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบดูแลการฝึ กอบรม จัดให้มีการทบทวน/พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นระยะๆหรื ออย่างน้อยทุก 5
ปี ปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและ
การประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุ งแก้ขอ้ บกพร่ องที่ตรวจพบ มี
ข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯมีการบริ หารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอด (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่รั บ) กระบวนการ
ฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการ
สาเร็ จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่นๆที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงการผ่าน
การฝึ กอบรมในระดับนั้น ได้ท้ งั ในประเทศและต่ างประเทศ และพัฒ นาคุ ณ ภาพหลัก สู ต รเป็ นระยะๆอย่า ง
สม่าเสมอ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯมีหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณ
ของแผนการฝึ กอบรม/หลักสู ตร ให้สอดคล้องกับความจาเป็ นด้านการฝึ กอบรมโดยเสนอผ่านภาควิชาฯและ
คณะฯ
หลักสู ตรฯมีบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นการของ
การฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีการบริ หารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
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หลักสู ตรฯจัดให้มีจานวนสาขาความเชี่ ยวชาญทางการแพทย์และหน่ วยงานสนั บสนุ น ด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการฝึ กอบรม
13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต รฯ มีห น้าที่ ท บทวนและปรั บปรุ งกระบวนการ โครงสร้ าง เนื้ อหา
ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการ
ฝึ กอบรม ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องทุก 5 ปี เพื่อให้ได้รับ
การรั บรองจากแพทยสภาบนพื้น ฐานของเกณฑ์ที่ชดั เจนซึ่ งกาหนดโดยแพทยสภา และผลการประเมินการ
ฝึ กอบรมจากคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯซึ่ง แต่ งตั้งโดยแพทยสภา ซึ่งจะเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ในการ
อนุมตั ิ หรื อ เพิกถอนการฝึ กอบรมได้หากผลการประเมินพบว่าไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนดไว้
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ภาคผนวกที่ 1
เนื้อหาวิชาของการฝึ กอบรม/หลักสู ตร (หลักสู ตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2562)
หมวดที่ 1 ภาวะปกติและการดูแลทัว่ ไป
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
1. Cardiovascular structure, development and function
1.1. Structure
1.1.1 มหกายวิภาคศาสตร์
ความรู ้ดา้ นกายวิภาคศาสตร์ของ systemic veins, systemic arteries, recurrent laryngeal nerve, coronary
arteries, pulmonary arteries, bronchial arteries, pulmonary veins, cardiac chambers, segmental anatomy,
semilunar valves, ventricular arterial connections, infundibula
1.1.2 จุลกายวิภาคศาสตร์
ความรู ้ดา้ นจุลกายวิภาคศาสตร์ของ cardiac myocytes: myofibrils, contractile proteins, transverse
tubular system, sarcoplasmic reticulum, intercalated disc, nucleus and perinuclear region, mitochondria,
glycogen รวมทั้งการพัฒนาการของ peripheral vasculature
1.2 Development, including embryology
1.2.1 ความรู ้เกี่ยวกับการเจริ ญเติบโต และพัฒนาการทั้งในภาวะปกติ และที่ผดิ ปกติของ systemic
venous system, pulmonary venous system, cardiovascular defects, primitive cardiac tube, cardinal systems,
systemic veins, venous connections, pulmonary veins (including the fate of the common pulmonary vein),
ventricle, bulbus cordial, truncus arteriosus, aortic outflow tract, atrioventricular connections, common
congenital cardiovascular malformations of the right and left ventricular outflow tracts, ventricular arterial
discordance, double outlet complexes, conal truncal septation, aortic arches, various cardiovascular structures
(eg, semilunar valves, aortic pulmonary septum, division of truncus), neural crest tissue
1.2.2 การทางานของ isolated cardiac myocytes และ papillary muscle
1.2.3 กระบวนการเกิด abnormal cell migration ที่ทาให้เกิด congenital heart defects ต่างๆ
1.2.4 กระบวนการเกิด abnormal hemodynamics ที่ทาให้เกิด congenital heart defects ต่างๆ
1.2.5 การควบคุมการเจริ ญเติบโต และพัฒนาการของหัวใจ และหลอดเลือด
1.3 Physiology
1.3.1 Embryo and fetus
1.3.1.1 เข้าใจขั้นตอนการเจริ ญเติบโต และพัฒนาการของหัวใจ และหลอดเลือด บทบาทของ
ductus arteriosus, foramen ovale, ductus venous and aortic isthmus ในระหว่างทารกอยูใ่ นครรภ์
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1.3.1.2 การทางานของ right ventricular และ left ventricular outputs ในระหว่างทารกอยูใ่ น
ครรภ์ distribution ของ cardiac output ในหัวใจ และหลอดเลือดทั้งที่ปกติ และผิดปกติ (eg, pulmonary,
coronary, central nervous system, peripheral vascular beds, placenta)
1.3.1.3 Structural และ functional characteristics ของหัวใจในระหว่างทารกอยูใ่ นครรภ์ (eg,
cardiac reserve, integrated reserve, baroreceptor influences, chemoreceptor influences, ventricular
cross talk, role of pericardium, integrated effects)
1.3.1.4 การประเมินการทางานของหัวใจ และหลอดเลือดในระหว่างทารกอยูใ่ นครรภ์ท้งั ที่
ปกติ และผิดปกติ
1.3.1.5 การเปลี่ยนแปลงของ pulmonary และ systemic vascular resistances
1.3.1.6 การพัฒนาการของระบบ autonomic nervous system ในระหว่างทารกอยูใ่ นครรภ์
1.3.2 Postnatal circulation
1.3.2.1 สรี รวิทยาในส่วนของ heart rate, preload effects, afterload effects, contractility และ cardiac
output
1.3.2.2 Postnatal changes ของ pulmonary และ systemic circulations ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับ
congenital defects (eg, left to right shunts, hypoxemia, obstructive lesions)
1.3.2.3 สรี รวิทยาในส่วนของ interaction ระหว่าง contractile และ regulatory protein ในการทางาน
ของ sarcomere บทบาทของ calcium ion กระบวนการ excitation contraction coupling หลักความสัมพันธ์
ระหว่าง length tension หลักการของ ventricular function curves ความสาคัญของ AV O2 difference บทบาท
ของ neural, humoral adrenergic, cholinergic factors ต่อม thyroid, natriuretic peptides, baroreceptors,
chemoreceptors, และ ในระบบไหลเวียนโลหิต
1.3.2.4 สรี รวิทยาในส่วนของ receptor function, secondary messengers (cyclic AMP, IP3) และ
ผลรวมการตอบสนองต่อ ยา blood gases, pH
1.3.2.5 ความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับ molecular ในแต่ละ cardiac cycle
1.3.2.6 ผลของ ventricular volume overload และ ความเปลี่ยนแปลงของ inotropic state ต่อ systolic
function
1.3.2.7 ผลของ ventricular hypertrophy และ chamber morphology (eg, interventricular septal shape)
ต่อ diastolic function
1.3.2.8 บทบาทของ pericardium ต่อ diastolic function
1.3.2.9 กระบวนการเกิด paradoxical pulse
1.3.2.10 ความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง myocardial metabolism ตามวัย
1.3.2.11 กระบวนการ aerobic myocardial metabolism
1.3.2.12 บทบาทของ hormonal, hypoxemia, ischemia ต่อ myocardial metabolism
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1.3.2.13 หลัก autoregulation ของ regional blood flow
1.3.2.14 ความรู ้เกี่ยวกับบทบาทของ neural และ humoral factors, inflammatory mediators,
endothelium ต่อ regional blood flow ตลอดจนความแตกต่างในแต่ละวัย
1.3.2.15 กระบวนการปรับตัวของ coronary circulation ขณะออกกาลังกาย และขณะเกิด hypoxemia
1.3.2.16 หลักการคานวณ myocardial oxygen consumption เมือ่ ทราบค่า coronary blood flow และ
oxygen saturation
1.3.2.17 บทบาทของ pH, PO2, PCO2, autoregulation ต่อ coronary, pulmonary และ cerebral
circulation
1.3.2.18 บทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง general circulation, heart และ cerebral circulation
1.3.2.19 บทบาทของ endothelium ต่อ pulmonary circulation
1.3.2.20 บทบาทของ asphyxia ที่มีต่อ circulatory functions โดยเฉพาะอย่างยิง่ heart, brain, kidneys
และ lung
1.3.2.21 ความรู ้เกี่ยวกับบทบาทของ renal blood flow ต่อ renal function และ body fluid
1.3.2.22 บทบาทของ renin angiotensin aldosterone system ในการควบคุม circulation
1.3.2.23 บทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง renal blood flow กับ blood flow ในอวัยวะอื่นๆ
1.3.2.24 ความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง skeletal muscle blood flow ขณะออกกาลังกาย
1.3.2.25 การประเมินการเปลี่ยนแปลง resistance ใน pulmonary vascular bed
1.3.2.26 หลักการคานวณ pulmonary และ systemic vascular resistance จาก hemodynamic data
1.3.2.27 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ pulmonary vascular tone
1.3.2.28 ความรู ้หลักการเปลี่ยนแปลง myocardial และ vascular gene expression เมือ่ มี hemodynamic
loads
1.3.2.29 หลักการเปลี่ยนแปลง contractile state เมื่อมี myocardial dilatation และ hypertrophy
1.3.2.30 การเปลี่ยนแปลง tissue oxygen uptake เมื่อมี impaired perfusion
1.3.2.31 การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทางานของ sarcolemma และ sarcoplasmic reticulum ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละวัย
1.3.2.32 การเปลี่ยนแปลง contractility เมื่อมี acidemia และ hypoxemia
1.3.2.33 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ myocardial oxygen supply demand ratio
1.3.2.34 สามารถใช้ A a gradient ในการประเมินระบบไหลเวียนโลหิต
1.4 Conduction system, including electrophysiology
1.4.1 Developmental aspects สามารถบอกความเปลี่ยนแปลงของ conduction system ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัย
1.4.2. Anatomic features and electrophysiologic characteristics
1.4.2.1 ความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ conduction system ที่สมั พันธ์กบั major cardiac anomalies
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1.4.2.2 ความรู ้เกี่ยวกับกายวิภาค สรี รวิทยาของ conduction system ทั้งที่ปกติ และผิดปกติ
1.4.2.3 บทบาทของแต่ละ ion channels ใน myocardial tissue, cardiac automaticity, myocardial cell
action potential ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเมื่อมี metabolic abnormalities (eg, potassium, calcium, magnesium)
2. Clinical evaluation of the cardiovascular system
2.1 Normal findings
2.1.1 Rate and rhythm ความรู ้เกี่ยวกับ heart rate ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย ภาวะต่างๆ และยา
2.1.2 Perfusion ความสาคัญของ pulse amplitude ที่แตกต่างกันในแต่ละ extremities สรี รวิทยาของ
jugular venous pulse ทั้งที่ปกติ และผิดปกติ ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมิน perfusion (eg, temperature, capillary
refilling, color)
2.1.3 Blood pressure ความรู ้เกี่ยวกับ blood pressure ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย ภาวะต่างๆ วิธีการวัด
blood pressure ตลอดจน artifacts ที่อาจทาให้ค่าคลาดเคลือ่ น
2.1.4 Heart sound (normal และ abnormal heart sounds), murmurs, clicks และอื่นๆ functional
("innocent") murmur หลักของ cardiac auscultation ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนท่า หรื อมี
heart rate เปลี่ยนไป
2.2 Abnormal findings
2.2.1 Blood pressure กระบวนการเกิด paradoxical pulse
2.2.2 Respiratory pattern ความสาคัญของ abnormal respiratory patterns (eg, tachypnea, hyperpnea,
stridor, grunting, retractions, wheezing)
2.2.3 Position สามารถแปลผลการตรวจที่สมั พันธ์กบั cardiac และ body position
2.2.4 Heaves, thrills, sounds, murmurs, and clicks กระบวนการเกิด thrills, ventricular heaves,
murmur ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ cardiac murmurs ที่สมั พันธ์กบั body position, respiration
2.2.4.1 ความสาคัญของ localization และ transmission ของ cardiac murmurs
2.2.4.2 Extracardiac bruits
2.2.4.3 ความสาคัญของ friction rubs
2.2.4.4 Murmurs ชนิดต่างๆ, clicks, ตลอดจน cardiac sounds
2.3 Signs of pulmonary and systemic venous congestion อาการแสดงของ pulmonary และ systemic
venous congestion
2.4 Hepatic involvement ความสาคัญของ hepatic position
2.5 Edema ความสาคัญของ edema
2.6 Skin manifestations ความสาคัญของ jaundice, rash, telangiectasia, embolic phenomena ในผูป้ ่ วย
โรคหัวใจ
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3. Basic principles of pharmacology
3.1 The pharmacologic basis for the therapy of cardiovascular disease
3.1.1 หลัก pharmacodynamics และ pharmacokinetics ตลอดจน maternal fetal
pharmacodynamics และ pharmacokinetics
3.1.2 หลัก clinical trials ตลอดจนขั้นตอนการพิจารณาใช้ยาใหม่ในมนุษย์
3.2 Inotropic drugs: digitalis, dobutamine, epinephrine, dopamine, isoproterenol, phosphodiesterase
inhibitors (inodilator) etc.
3.3 Vasodilators: nitroprusside, nitrates, angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin
receptor blockers, alpha-blocker etc.
3.4 Diuretics: loop diuretics, thiazides, potassium sparing drugs etc.
3.5 Class I-IV antiarrhythmic drugs: amiodarone, flecainide, lidocaine, beta-blockers, esmolol,
adenosine, calcium channel antagonists etc.
3.6 Ductal agents: prostaglandins, indomethacin, ibuprofen
3.7 Antipulmonary hypertensive drugs: inhaled nitric oxide, phosphodiesterase 5 inhibitor
(sildenafil), endothelin receptor antagonists (eg. bosentan, macitentan), prostacyclin analog และยาใหม่อื่นๆ
3.8 Lipid lowering drugs: inhibitors of liver lipid production, HMG CoA reductase inhibitors
3.9 Sedatives and analgesics: midazolam, morphine, Fentanyl, chloral hydrate, local anesthetic,
lidocaine
3.10 Others: neuromuscular blocking agents, inhalation anesthetics, complications of anesthesia,
including malignant hyperthermia, anticholinergic drugs
4. Clinical respiratory physiology
4.1 Structure
4.1.1 Hemodynamic responses ต่อ pulmonary vasodilators และ การเปลี่ยนแปลงของ
pulmonary vascular resistance
4.1.2 ผลกระทบของ upper และ large airway obstruction ต่อระบบไหลเวียนโลหิต
4.1.3 ผลกระทบของ cardiomegaly และ pulmonary vasculature ต่อ small และ large airway
4.1.4 พยาธิสภาพที่เกิดใน small airway และ alveoli เมือ่ มีโรคของระบบไหลเวียนโลหิต
4.2 Ventilation
4.2.1 ความสัมพันธ์ pressure volume
4.2.2 ผลของ FiO2 ต่อ nitrogen clearance, regional blood flow และ arterial blood gas
tensions
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4.2.3 ความสัมพันธ์ของ lung inflation และ deflation กับ cardiovascular performance ทั้งที่ปกติ และ
ผิดปกติ
4.2.4 ความสัมพันธ์ของ โรคระบบไหลเวียนโลหิต กับ lung volume, tidal volume, และ frequency ของ
การหายใจ
4.2.5 Ventilation perfusion relationships
4.3 Oxygen
4.3.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ transfer oxygen จาก airway สู่ arterial blood
4.3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละลายของ oxygen
4.3.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ oxygen hemoglobin linkage
4.3.4 ความแตกต่างระหว่าง adult กับ fetal hemoglobin
4.3.5 oxyhemoglobin dissociation curve
4.3.6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลด oxygen supply
4.3.7 ประยุกต์หลักการ ventilation perfusion เข้าในการประเมินผูป้ ่ วยโรคระบบไหลเวียนโลหิต
4.3.8 คานวณ oxygen delivery สู่ tissues
4.4 Acid base status: acid base abnormalities สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
4.5 Blood tissue gas exchange
4.5.1 ผลของ ischemia, pH, hypoxemia, hypercarbia ที่มีต่อ O2 และ CO2 exchange
4.5.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับ blood gas tensions และ pH ใน hypoxic spell
4.5.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับ ventilatory function and tissue metabolism เมื่อมี hypoxemia
4.6 Mechanics of breathing
4.6.1 ความเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของ chest wall abnormality, dynamic compression of airways
4.6.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับ caloric consumption เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง respiratory effort
4.7 Respiratory physiology at altitude
4.7.1 การเปลี่ยนแปลง oxygen delivery และ cardiovascular function ที่เกิดขึ้น เมื่อมี exposure ต่อ high
altitude
4.7.2 การเปลี่ยนแปลง oxygen hemoglobin dissociation curve ที่เกิดขึ้น เมื่อมี exposure ต่อ high
altitude
4.8 Effects, mechanical ventilation, cardiovascular performance
4.8.1 ผลของ mechanical ventilation ที่มีต่อ cardiovascular performance
4.8.2 ผลของ PEEP ที่มีต่อ cardiac output, right and left ventricular function
4.8.3 หลักการใช้ mechanical ventilation และความสัมพันธ์ระหว่าง mode of ventilation กับ cardiac
output
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5. Principles of investigational assessment and management
5.1 Electrocardiography
5.2 Monitoring
5.2.1 Ambulatory electrocardiography
5.2.2 Pacemaker interrogation
5.2.3 Pulse oximetry
5.2.4 Other monitoring techniques
5.3 Imaging
5.3.1 X-ray studies of the chest
5.3.2 Angiography
5.3.3 Echocardiography (include transesophageal, 3D and fetal)
5.3.4 Cardiac catheterization
5.3.5 Other imaging techniques: Computed tomographic angiography (CTA), Cardiac
magnetic resonance (CMR), Positron emission tomography, Radionuclide methods
5.4 Biochemical evaluation
5.4.1 Erythrocyte indices
5.4.2 Arterial blood gases and pH
5.4.3 Cardiac injury profiles
5.5 Exercise testing, 6 minute walk test
5.6 Electrophysiologic assessment
5.7 Tilt table testing
5.8 Interventional cardiology
5.8.1 Angioplasty
5.8.2 Pericardiocentesis
5.8.3 Temporary pacemaker placement
5.8.4 Central line placement
5.8.5 Balloon valvuloplasty, Balloon/blade atrioseptostomy
5.8.6 Transcatheter device closure
5.8.7 Stent placement
5.8.8 Endomyocardial biopsy
5.9 Care of mechanical circulatory support and heart transplantation
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6. Cardiac diseases:
6.1 Left to right shunts: Atrial septal defect, atrioventricular septal defect, ventricular septal defect,
patent ductus arteriosus, coronary arteriovenous fistula, aortopulmonary window
6.2 Obstructive lesions: Pulmonary artery stenosis, aortic stenosis (subvalvar, valvar, supravalvar),
coarctation of the aorta, Interruption of the aortic arch
6.3 Right to left shunt lesions: Pulmonary valve stenosis with intact ventricular septum, pulmonary
atresia with intact ventricular septum, pulmonary atresia with ventricular septal defect, tetralogy of Fallot,
absent pulmonary valve syndrome
6.4 Abnormalities of the great arteries: D-Transposition of the great arteries, L-Transposition of the
great arteries, Double outlet right ventricle, truncus arteriosus
6.5 Univentricular heart: tricuspid atresia, tricuspid stenosis, double inlet left ventricle, unbalance
atrioventricular septal defect, hypoplastic left heart syndrome,
6.6 Abnormal systemic venous, cardiac malposition, situs abnormalities: Left superior vena cava,
absent hepatic portion of inferior vena cava with azygous continuations, dextrocardia, mesocardia, situs
abnormality, including heterotaxy syndrome
6.7 Abnormal pulmonary venous drainage: partial anomalous pulmonary venous connections, total
anomalous pulmonary venous connection, pulmonary venous stenosis/atresia
6.8 Right sided cardiac diseases: tricuspid insufficiency/regurgitation, Ebstein anomaly of the
tricuspid valve
6.9 Left sided heart diseases: cor triatriatum, mitral stenosis, mitral insufficiency/regurgitation, mitral
valve prolapse, abnormal of aortic root, aortic regurgitation
6.10 Abnormal vascular: vascular rings and slings, congenital malformations of the coronary
circulation, fistula
6.11 Acquitred heart diseases: rheumatic heart disease, endocarditis, Kawasaki syndrome
6.12 Pulmonary hypertension
6.13 Systemic hypertension
7. Normal and special problems of the fetus
7.1 Normal fetal circulation
7.2 Detection of heart disease in utero, ectopia
7.3 Fetal effects of maternal drug ingestion
7.4 Arrhythmias in the fetus
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8. Special problems of the newborn infant
8.1 Asphyxia: ผลของ birth asphyxia ที่มีต่อ cardiac performance การดูแลทารกที่มี transient
myocardial ischemia
8.2 Persistent pulmonary hypertension ผลของ vasoactive drugs ที่มีต่อ systemic และ pulmonary
circulation ผลของภาวะนี้ที่กระทบต่อหัวใจ การวางแผนการดูแลทารกเหล่านี้
8.3 Abnormal thyroid function: cardiovascular manifestation ในโรคของต่อม thyroid ในเด็ก และใน
มารดาระหว่างตั้งครรภ์
8.4 Infant of a mother with systemic disease: cardiovascular manifestation ใน Infant of a diabetic
mother, abnormal thyroid function, SLE การดาเนินโรค และการดูแลทารกที่มีปัญหานี้
8.5 Systemic hypertension: สาเหตุต่างๆของ systemic hypertension ในทารกแรกเกิด และการดูแล
รักษาได้
8.6 Metabolic abnormality (eg, calcium, glucose) cardiovascular manifestations ในภาวะที่มี
metabolic abnormalities การดูแลรักษา
9. Arrhythmias (include recognition in fetus)
9.1 General characteristics/concept รู ้ สรี รวิทยา กระบวนการเกิด arrhythmia และ differential
diagnosis ของ arrhythmia ตลอดจนการดูแล รักษา ทั้งที่ใช้ยาและไม่ใช้ยา เช่น vagal maneuver; esophageal,
external, and intracardiac pacing; cardioversion เข้าใจหลักการ ข้อบ่งชี้ของการทา ablative/surgical procedure
สามารถประเมินในกรณี เกิด palpitations, cardiac arrest, sudden death ได้
9.2 ให้การวินิจฉัย รู ้ สรี รวิทยา กระบวนการเกิด ตลอดจนให้การดูแลรักษา arrhythmia เหล่านี้ได้
9.2.1 Supraventricular arrhythmia
9.2.2 Ventricular arrhythmias
9.2.3 Atrioventricular block
9.2.4 Ectopy
9.2.5 Accessory AV connection and pre-excitation syndrome
9.2.6 Specific situation: long QT syndrome และ channel abnormality อื่นๆ sinus node
dysfunction
10. Disorders of the myocardium, pericardium, endocardium, blood vessels
10.1 Primary and secondary cardiomyopathy:dilated, hypertrophic, restrictive, myocarditis
10.2 Vascular disease: vasculitis, SLE, rheumatoid arthritis, dermatomyositis, polyarteritis,
periarteritis, scleroderma, Takayasu arteritis
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10.3 Cardiac tumor
10.4 Pericardial disorders: pericarditis, constrictive pericarditis
10.5 Cardiovascular trauma
11. Genetic disorders and syndromes of the cardiovascular system
11.1 Dyslipoproteinemias
11.2 Storage diseases
11.3 Neuromuscular diseases:- Duchenne, Becker, Emery Dreifuss, limb girdle,
fascioscapulohumeral, myotonic
11.4 Other heritable cardiovascular diseases: Marfan syndrome, Contractural arachnodactyly, Ehlers
Danlos syndrome, Hereditary hemorrhagic telangiectasia (Osler Rendu Weber syndrome), cutis laxa,
mitochondrial/metabolic diseases, cytogenetic abnormalities
11.5 Genetic etiology of congenital heart disease: Noonan syndrome, Holt Oram syndrome, Leopard
syndrome, thrombocytopenia absent radii syndrome, Kartagener (dysmotile cilia) syndrome,
chondroectodermal dysplasia, Ellis van Creveld syndrome, Williams syndrome, Rubenstein Taybi syndrome,
Alagille syndrome, DiGeorge syndrome, Marfan syndrome
12. Special problems/symptoms
12.1 Cardiovascular problems of athletes
12.2 Cardiovascular effects of drug abuse
12.3 Syncope
12.4 Systemic hypertension
12.5 Pulmonary hypertension
12.6 Prevention of coronary artery disease
12.7 Low perfusion (shock)
12.8 Congestive heart failure
12.9 Perioperative care: cardiopulmonary complication
12.10 Cardiac intensive care
12.11 Prosthetic valves
12.12 Embolic and clotting problems
12.13 Infectious causes of cardiovascular disease
12.14 Pregnancy
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12.15 Chest pain
12.16 Dietary issues
12.17 Cardiopulmonary resuscitation
12.18 CNS complications of cardiovascular disease
13. Research and ethical issues
13.1 Rationale of study
13.2 Objectives of study
13.3 Study design
13.4 Ethical considerations
13.5 Data collection
13.6 Data analysis
13.7 Statistic analysis
13.8 Discussion
13.9 Clinical implication
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ภาคผนวกที่ 2
รายชื่ อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
ทักษะทางเทคนิคและหัตถการ (technical and procedural skills)
ผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ต้องมีความสามารถในการทา
หัตถการต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็ก การใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา
(technical and procedural skills) รวมถึง interpretation skill ดังนี้
Skill

เป็ นผู้สังเกตการณ์
(Observer) ใน
หัตถการจริง
(Know how)

ช่ วยทาและหรือ
ฝึ กทากับหุ่น
(Show how)

ทาได้ด้วยตนเอง
(Does)

1. Electrocardiography ปกติ และผิดปกติของ
เด็กวัยต่างๆ
2. Chest radiography interpretation

X

3. Transthoracic echocardiogram

X

X

(500 ครั้ง/2 ปี )
4. Pericardiocentesis

X

5. Balloon atrial septostomy

X

6. Balloon pulmonary valvuloplasty

X

7. Temporary pacemaker placement and
setting adjustment (transcutaneous and
transvenous)

X

8. Pedaitric advanced life support (PALS)

X

9. Holter monitoring

X
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10. Exercise stress test (EST)

X

11. Transesophageal echocardiogram

X

12. Diagnostic cardiac catheterization

X

X

(โรคซับซ้อน)

(simple lesions
และ TOF)

13. Interventional cardiac catheterization อื่น
เช่น coil or device occlusion, balloon
angioplasty or valvuloplasty, stent placement,
endomyocardial biopsy

X

14. Tilt table test

X

15. Cardiac CT/cardiac magnetic resonance

X

16. Electrophysiology study/radio frequency
catheter ablation

X

17. Fetal echocardiography

X

Echocardiography
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กทีต่ ้องให้การวินิจฉัยด้ วย echocardiography ได้ในชั้นปี ที่ 1
1. Congenital heart disease:
- Simple left to right shunt lesions; VSD, PDA, ASD, complete AVSD
- Obstructive lesions: Coarctation of aorta, aortic stenosis, interrupted aortic arch, pulmonary stenosis
- Cyanotic heart disease: TOF, TGA, tricuspid anomaly, critical PS, single ventricle, TAPVR, DORV,
PA/VSD, PA/IVS
2. Acquired heart disease:
- Myocarditis, dilated cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, rheumatic fever, rheumatic heart
disease, Kawasaki disease, IE, pericardial effusion
3. Cardiac function
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ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กทีต่ ้องให้การวินิจฉัยด้ วย echocardiography ได้ในชั้นปี ที่ 2
ได้แก่ทุกโรคที่กล่าวมาในชั้นปี 1 รวมถึง complex lesion ได้แก่
1. Congenital heart disease ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น เช่น unbalanced AVSD, Shone’s complex, cortriatratum
sinister, supramitral ring, polyvalvar disease, ALCAPA, AP window, coronary AV fistula, hypoplastic right
ventricle, hypoplastic left ventricle, DILV, complex DORV, PA/VSD-MAPCAs, Absent pulmonary valve
syndrome, truncus arteriosus, vascular ring
2. Acquired heart disease ที่ซบั ซ้อนเพิ่มเติมเช่น coronary aneurysm in KD, constrictive pericarditis,
restrictive cardiomyopathy, cardiac tamponade, aortopathy
อาจพิจารณาเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้
3. Postoperative congenital heart disease เช่น TOF repair, Shunts, BDG, Fontan, Rastelli operation, arterial
switch operation
4. Transesophageal echocardiogeaphy เช่น ASD, intraoperative TEE
Cardiac catheterization
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กทีค่ วรสามารถทา cardiac catheterization ได้ ในชั้นปี ที่ 1
1. Diagnostic catheterization สามารถทา right และ left heart catheterization ได้ในโรค
- Simple left to right shunt lesions; VSD, PDA, ASD, complete AVSD
- Obstructive lesions: Coarctation of aorta, aortic stenosis, pulmonary stenosis
- Simple cyanotic lesions: Tetralogy of Fallot
2. Interpretation ผล hemodynamic data ในโรคไม่ซบั ซ้อนตามข้างต้น รวมถึงการแปลผล acute vasoreactivity
testingได้
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กทีค่ วรสามารถทา cardiac catheterization ได้ ในชั้นปี ที่ 2
ได้แก่ทุกโรคที่กล่าวมาในชั้นปี 1 และช่วยทาและ การแปลผล angiography ใน complex lesions และ การทา
หัตถการเพื่อการรักษาเบื้องต้น ได้แก่
1. Congenital heart disease ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น เช่น d-TGA, ALCAPA, AP window, coronary AV fistula,
hypoplastic right ventricle, hypoplastic left ventricle, DILV, complex DORV, PA/VSD-MAPCAs, absent
pulmonary valve syndrome, truncus arteriosus, vascular ring, congenital corrected transposition of great
arteries, TAPVR และ โรคในกลุ่ม single ventricular heart
2. Acquired heart disease ที่ซบั ซ้อนเพิ่มเติมเช่น coronary aneurysm in KD, aortopathy
3. Interpretation ผล hemodynamic data ในโรคซับซ้อน เช่น constrictive pericarditis, restrictive
cardiomyopathy, cardiac tamponade
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4. การทาหัตถการเพื่อการรักษา เช่น balloon atrial septostomy, pericardial cardiocentesis, percutaneous
pulmonic valvuloplasty
อาจพิจารณาเพิ่มเติมในกรณี Postoperative congenital heart disease เช่น TOF repair, Shunt, BDG, Fontan,
Rastelli operation, arterial switch operation
ตัวอย่างหัตถการที่ต้องทาได้ในระยะวิกฤติ ได้ ในระดับชั้นปี ที่ 1
Temporary transcutaneous and transvenous pacemaker placement and setting adjustment
Pericardiocentesis
PALS
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กระยะวิกฤติที่ควรสามารถทาการรักษา ได้ในระดับชั้นปี ที่ 1
1. Congenital heart disease:
- Ductal dependent lesions ทั้ง systemic circulation และ pulmonary circulation
- Congestive heart failure, cyanosis รวมถึง hypoxic spells, low cardiac output syndrome
2. Acquired heart disease
- Cardiogenic shock
- Cardiac tamponade
- Arrhythmias เช่น AV block, tachyarrhythmias คือ supraventricular tachycardia, atrial flutter, atrial
fibrillation, atrial tachycardia, junctional ectopic tachycardia, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กทีต่ ้องรักษาระยะวิกฤติได้ ในชั้นปี ที่ 2
ได้แก่ทุกโรคที่กล่าวมาในชั้นปี 1 รวมถึง ภาวะที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เช่น Pulmonary hypertensive
crisis, low cardiac output เป็ นต้น และ ทราบข้อบ่งชี้ในการใส่เครื่ องพยุงการทางานของหัวใจ เช่น ECMO,
VAD
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ภาคผนวกที่ 3
การติดต่อสื่ อสารและการสร้ างสัมพันธภาพ

Communication with
parents/care givers

Palliative Care Issues

Communicating With
children

เมื่อจบการฝึ กอบรมแล้ว แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีทกั ษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ตาม
หัวข้อทักษะและระดับชั้น ปี ที่กาหนดในตาราง และบันทึกผลการเรี ยนรู ้ (ทาได้ดว้ ยตนเอง หรื อ ผ่านการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้) ตามขอบเขตดังในตารางข้างล่าง โดยควรคานึงถึงในการประเมิน

A. Information giving for children
(Management plan, treatment)
B. Inform consent for procedures from Children
C. Inform consent for research studies
D. Involve children in decision making
A. Breaking bad news with surrogates and patients
B. Communicating palliative care
C. Understanding dying patients and family
D. Respect for different values and cultures
E. Advance directives with surrogates
F. Withhold / Withdraw life-sustaining Rx with
surrogates
G. Communicating as death approach
H. Notification of death
I. Request for organ donation
J. Request for autopsy
A. History taking from parents
B. Information giving (Treatment, management plan)
C. Inform consent/refusal for procedures/procedures
D. Inform consent/refusal for research studies *
E. Counseling for chronic/complex respiratory
problems
43

Year 1 Year 2 Conference Others










































Challenging Communication
colleagues/team

F. Negotiating goals of care
G. Counseling for second opinion
H. Advice by telephone
A. Working within multidisciplinary teams

Year 1 Year 2 Conference Others








B. Conflict resolution with colleagues





C. Giving supervision for junior colleagues





A. Dealing with anger patients/parents






E. Report mistakes to parents
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ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบการทางานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ พ.ศ. 2562
โดย
คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย

ข้ อ 1. ระเบียบนี้ ใช้สาหรับผูเ้ ริ่ มรับการฝึ กอบรม ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ข้ อ 2.ในระเบียบนี้
อฝส.กุมารฯโรคหัว ใจ หมายถึง คณะอนุ ก รรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ ค วามชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ หมายถึง วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ออกให้โดยแพทยสภา
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด หมายถึง แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสังกัดสถาบันฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจที่แพทยสภารับรอง รวมทั้งกุมารแพทย์โรคหัวใจที่มีสิทธิ์ยนื่ ขอสอบเพื่อ วว.
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
งานวิจยั หมายถึง งานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ใช้ยื่นเพื่อประกอบสิ ทธิ์การขอสอบเพื่อ วว.
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
หัวหน้าสถาบัน หมายถึง ผูอ้ านวยการสถาบันที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสังกัดอยู่ หรื อหัวหน้าภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ ผูอ้ านวยการกองกุมารเวชกรรม หัวหน้าแผนกกุมารเวชศาสตร์ หรื อตาแหน่ งอื่นใดที่หมายถึง
หัวหน้าหน่วยงานด้านกุมารเวชศาสตร์
ปี การศึกษา หมายถึง ปี การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด นับจากวันแรกที่เริ่ มเข้าหลักสู ต รการ
ฝึ กอบรมไปจนครบ 1 ปี ซึ่งปัจจุบนั นับจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปี ถัดไป
ข้ อ 3. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องทางานวิจยั อย่างน้อยคนละ 1 เรื่ อง แต่ไม่อนุ ญาตให้แพทย์
ประจาบ้านต่อยอดตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปในสถาบันเดียวกันทางานวิจยั เรื่ องเดียวกันในช่ว งเวลาเดียวกัน ในกรณี
งานวิจ ัยนั้น เป็ นโครงการระยะยาว แพทย์ประจ าบ้านต่ อยอดในรุ่ น ถัด ไปที่ ไม่ได้อยู่ซ้อนช่ วงเวลาสามารถ
ดาเนินการเรื่ องนั้นต่อได้ นอกจากนั้น ในกรณี ที่อาจารย์ผคู ้ วบคุมมากกว่า 1 สถาบันเห็นชอบให้ทางานวิจยั เรื่ อง
เดี ยวกัน ต้องได้รับการเห็ น ชอบจาก อฝส.กุมารฯโรคหัวใจในการอนุ ญาตให้แพทย์ประจ าบ้านต่ อยอดต่าง
สถาบันทาการศึกษาในเรื่ องเดียวกัน ได้ แต่ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดแต่ละคน สามารถนาเสนอและแปลผล
ข้อมูลได้เฉพาะในสถาบันที่ตนเองทาการศึกษาเท่านั้น
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ข้ อ 4. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดผูท้ างานวิจยั ต้องแจ้งการทางานวิจยั ต่อประธานหลักสูตรที่ตนรับการ
ฝึ กอบรม หลังจากนั้น เมื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเลือกเรื่ องที่จะทางานวิจยั และได้แนวทางการศึกษาค้นคว้าที่
แน่นอนแล้ว รวมทั้งให้ปรึ กษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาในด้านหัวข้อเรื่ อง แนวทางการศึกษาวิจยั
และเลือกอาจารย์ผคู ้ วบคุมงานวิจยั และแจ้งประธานหลักสู ตรเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
แล้วจึงจะดาเนินการวิจยั ต่อไปได้
ข้ อ 5. แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องดาเนิ นการจัดทาโครงร่ างงานวิจยั ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ผู ้
ควบคุ มงานวิจยั และขออนุ มตั ิ ทาการวิจ ัยจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน (ethics committee หรื อ
institutionalreview board) ของสถาบัน นั้น โดยต้องด าเนิ น การวิจ ัยภายใต้ข ้อก าหนดด้านจริ ยธรรมการวิจ ัย
(good clinical research practice, GCP) อย่างเคร่ งครัด
ข้ อ 6. เมื่อโครงร่ างงานวิจยั ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนแล้ว ให้แพทย์ประจา
บ้านต่อยอดเริ่ มดาเนินงานวิจยั ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผคู ้ วบคุมงานวิจยั
กรอบการดาเนินงานวิจยั ในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึ กอบรม)
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
3
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
6
จัดทาโครงร่ างงานวิจยั
7
พิจารณาโครงร่ างงานวิจยั
8
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทั้งภายใน/นอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
9
เริ่ มเก็บข้อมูล
15
นาเสนอความคืบหน้างานวิจยั
19
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลงานวิจยั
20
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่ างให้อาจารย์ที่ปรึ กษาปรับแก้ไข
21
ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อสาหรับประกอบคุณสมบัติการ
เข้าสอบเพื่อวุฒิบตั รภาคปฏิบตั ิข้นั สุดท้ายส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย ให้ทาการประเมินผล
ข้ อ 7. อาจารย์ผคู ้ วบคุมงานวิจยั เป็ นอาจารย์ประจา (เต็มเวลา) ของสาขาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หรื อ
สถาบันที่ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับการฝึ กอบรม และได้รับ วว. กุมารฯหัวใจ หรื อ อว.กุ มารฯ หัวใจหรื อ
เทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ข้ อ 8. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจยั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่ อฝส.กุมารฯโรคหัวใจรับรอง คือ
ผูค้ วบคุมงานวิจยั 1 ท่าน และผูป้ ระเมินงานวิจยั อีก 2 ท่ าน โดยอย่างน้อย 1 ใน 2 ท่านนี้ ตอ้ งอยู่นอกสถาบัน ที่
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดนั้นฝึ กอบรมอยู่
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ข้ อ 9. ผูป้ ระเมินงานวิจยั ต้องได้ วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ หรื อ อว. อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์ โรคหัวใจมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และรั บประเมิน งานวิจ ัยทั้ง หมดไม่เกิน 2 ฉบับในแต่ ละปี (นับรวม
งานวิจยั ที่ผปู ้ ระเมินควบคุมด้วย)
ข้ อ 10. ผูค้ วบคุมงานวิจยั หรื อแพทย์ประจาบ้านต่อยอด มีหน้าที่ทาบทามผูป้ ระเมินงานวิจยั ทั้งในและ
นอกสถาบัน ทั้งนี้ ควรทาบทามให้เสร็ จสิ้ นภายในการฝึ กอบรมระดับปี ที่ 1 และแจ้งให้อนุ กรรมการสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคหัวใจรับทราบ รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการวิจยั หรื อผูค้ วบคุมการวิจยั
ข้ อ 11. ในกรณี ที่คุณสมบัติของผูค้ วบคุมงานวิจยั และ/หรื อผูป้ ระเมินงานวิจยั ไม่เป็ นไปตาม ข้อ 7, ข้อ 9
ให้อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ข้ อ 12. ประเภทของงานวิจยั แบ่งออกเป็ น
- การวิจยั ทางคลินิ ก เช่ น randomized controlled trial, cohort study, case-control study, systematic
review with or without meta-analysis เป็ นต้น
- รายงานผูป้ ่ วย ได้แก่ case series
- การวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
- การวิจยั ด้านการบริ การทางการแพทย์ เช่น เรื่ องที่เกี่ยวกับ hospital accreditation เป็ นต้น
หมายเหตุ งานวิจยั เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด และไม่รวม case report
ข้ อ 13. แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ต้องแจ้ง
- ชื่อ นามสกุล ของแพทย์ประจาบ้านผูท้ างานวิจยั
- ชื่อเรื่ องงานวิจยั ภาษาไทย
- ชื่อเรื่ องงานวิจยั ภาษาอังกฤษ
- ชื่อผูค้ วบคุมงานวิจยั
- ชื่อผูป้ ระเมินงานวิจยั 2 ท่าน
ให้เลขานุ ก าร อนุ ก รรมการสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัว ใจรั บ ทราบโดยผ่านประธานหลัก สู ต ร ภายในปี
การศึกษาระดับชั้นปี ที่ 1 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่ องงานวิจยั หรื อผูป้ ระเมินงานวิจยั ให้ทาเรื่ อง
ผ่านขออนุ มตั ิ ก ารเปลี่ยนแปลงผ่านประธานหลัก สู ตร ส่ งให้เลขานุ ก าร อนุ กรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจรับทราบ
ข้ อ 14. รายงานผลงานวิจยั เพื่อประกอบการสอบ วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สามารถจัดทา
เป็ น 2 รู ปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
14.1 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรู ปแบบเตรี ยมส่ งตีพิมพ์ในวารสาร
ทางการแพทย์
14.2 บทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่มีผทู ้ บทวน (peer-review
journal) ซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลระดับสากล เช่น PudMed, Scopus เป็ นต้น
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ข้ อ 15. การส่ งรายงานผลงานวิจยั แพทย์ประจาบ้านต่อยอดและการประเมิน เป็ นไปตามรู ปแบบของ
รายงาน ดังต่อไปนี้
1) ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดเป็ นผูน้ ิพนธ์ชื่อแรก และอาจารย์ผคู ้ วบคุมงานวิจยั เป็ น correspondence
2) ส่ งต้น ฉบับบทความที่ยงั ไม่ ได้ส่งไปยังวารสารทางการแพทย์ จานวน 3 ฉบับ ส่ งไปยังผูป้ ระเมิน
งานวิจยั ภายในวันที่ 30 เมษายนของปี ที่สอบ
3) ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดจัดการแก้ไขตามคาแนะนาของผูป้ ระเมิน และนาต้นฉบับที่แก้ไขแล้ว
(manuscript for publication) พร้อมใบประเมินงานวิจยั จากผูค้ วบคุมงานวิจยั และผูป้ ระเมินงานวิจยั ทั้ง 3 ท่านที่
แสดงว่า งานวิจยั ได้ผ่านการประเมิน และ/หรื อใบตอบรับจากบรรณาธิ การวารสารว่า ต้น ฉบับงานวิจยั อยู่
ระหว่างการทบทวน (under review) เพื่อส่ งมอบให้แก่เลขานุการ อนุ กรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของปี ที่จะสอบ
4) ให้ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์บนั ทึกในรู ปแบบ pdf ให้แก่เลขานุการ อนุกรรมการสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคหัวใจ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของปี ที่สอบ
ข้ อ 16. ผูส้ มัครสอบเพื่อ อว. อนุ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจซึ่งได้วุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคหัวใจจากต่างประเทศที่เทียบเท่า วว. อนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โ รคหัวใจ ให้ส่งผลงานงานวิจยั อย่าง
น้อย 1 เรื่ อง โดยเสนอให้อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจพิจารณา ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของปี
การศึกษานั้น
ข้ อ 17. งานวิจยั นี้ เป็ นสิ ทธิ ของสถาบัน ที่ ฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านต่ อยอดสามารถน าผลงานจาก
งานวิจยั นี้ไปเป็ นส่วนหนึ่ งของการศึกษาในระดับสู งต่อไป หรื อเลื่อนขั้นในการปฏิบตั ิงานต่อเมื่อได้รับอนุญาต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูค้ วบคุมงานวิจยั และหัวหน้าสถาบันแล้วเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562
ประธานอนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
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ภาคผนวกที่ 5
การประเมินผลโดยการใช้ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริ ง (authentic
assessment) ที่วดั การเรี ยนรู ้ข้นั สูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบตั ิงานจริ ง
ไม่ใช่การประเมินด้วยการสอบใดๆ อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจกาหนดให้แพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดทุกคนมีการบันทึก portfolio เป็ นระยะอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อรวบรวมสะสมผลงานที่ปฏิบตั ิ รวมถึง
รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าของการฝึ กอบรม ทั้งด้านความรู ้ ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะที่
กาหนด ประเมินและการสะท้อนตนเอง (self-reflection) การประเมิน portfolio นี้อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดนาเสนอ portfolio นี้ต่ออาจารย์ปีละ 2 ครั้งเพื่อรับการ
ประเมินและฟังข้อเสนอแนะร่ วมกับการวางแผนเพื่อพัฒนา โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรร่ วมกากับดูแล
การกาหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช้ portfolio มีดังนี้
อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ กาหนดให้สถาบันฝึ กอบรมใช้ portfolio เป็ นเครื่ องมือในการ
ประเมินผล การเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ในเรื่ องพฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ การติดต่อสื่อสาร
และการสร้างสัมพันธภาพ การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และภาวะผูน้ า ทั้งนี้จะต้อง
ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรประเมิน ให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อการพัฒนาและเซ็นชื่อ
กากับในใบประเมินและเก็บเป็ นหลักฐานใน portfolio
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ภาคผนวกที่ 6
กิจกรรมทางวิชาชีพทีแ่ พทย์ประจาบ้ านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ด้วยตนเองโดยไม่มกี ารกากับดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA)
เมื่อสาเร็ จการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ควรมีความรู ้
ความสามารถในเรื่ องต่อไปนี้
EPA 1 การดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจ
EPA 2 ทักษะการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหัวใจ
EPA 3 ทักษะการตรวจด้วยการสวนหัวใจ
EPA 4 การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคหัวใจในระยะวิกฤติ
Competency ที่เกีย่ วข้องแต่ละ EPA
EPA1

EPA2

EPA3

EPA4

ความรู ้ทางทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills)

++

++

++

++

ทักษะทางเทคนิคและหัตถการ (technical and procedural skills)

++

++

++

++

ทักษะการบริ บาลผูป้ ่ วย (patient care) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(problem-solving skills and decision making skills)

++

++

++

++

ทักษะการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication and
interpersonal skills)

++

+

+

++

พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional
habits, attitudes, moral and ethics)

++

+

+

+

การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

++

++

++

++

ระบบบริ การสุขภาพและการสร้างเสริ มสุขภาพ

+

0

0

+

ภาวะผูน้ า (Leadership)

+

+

+

++

Competency

หมายเหตุ: + = ใช้สมรรถนะหลักทางวิชาชีพด้านนั้น ๆ บ้าง
++ = ใช้สมรรถนะหลักทางวิชาชีพด้านนั้น ๆ มาก
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ระดับความสามารถของแต่ละ EPA ที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดในแต่ละระดับชั้นปี พึงมี (Milestone)
EPA
Milestone level
Fellow 1

Fellow 2

0- 6 เดือน

6-12 เดือน 12-18 เดือน

18-24 เดือน

L1-L2

L2-L3

L3-L4

L4-L5

EPA 2 ทักษะการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่ L1-L2
สูงหัวใจ

L2-L3

L3-L4

L4-L5

EPA 3 ทักษะการตรวจด้วยการสวนหัวใจ

L1-L2

L3

L3-L4

L2-L3

L3-L4

L4-L5

EPA 1 การดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจ

L1

EPA 4 การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคหัวใจในระยะวิกฤติ L1-L2

L1 = สามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
L2 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
L3 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เองโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
L4 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง
L5 = สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง และสอนผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
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การประเมินตาม EPA ของ แพทย์ประจาบ้ าน ในแต่ละระดับชั้นปี
EPA

การประเมิน
Fellow 1
0- 6 เดือน

EPA 1

EPA 2

Fellow 2
6-12 เดือน

12-18 เดือน

18-24 เดือน

1. การสังเกตระหว่างการ 1.การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน

1.การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน

2 Case-based discussion/ 2 Case-based discussion/
presentation
presentation

2 Case-based discussion/ 2 Case-based discussion/
presentation
presentation

CXR and ECG
interpretation

CXR and ECG
interpretation

CXR and ECG
interpretation

1.การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน

CXR and ECG
interpretation

3. ประเมินการดูแลรักษา 3. ประเมินการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจด้วย Mini ผูป้ ่ วยโรคหัวใจด้วย Mini
CEX
CEX

3. ประเมินการดูแลรักษา 3. ประเมินการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจด้วย Mini ผูป้ ่ วยโรคหัวใจด้วย Mini
CEX
CEX

4. สอบ MCQ และ CRQ

4. สอบ MCQ และ CRQ

1. การสังเกตระหว่างการ 1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน

1. การสังเกตระหว่างการ 1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน

2. ประเมินการทา
echocardiography

2 ประเมินการทา
echocardiography ด้วย
Direct observation
procedural skill (DOPS)
3. การอ่านและแปลผล
echocardiography

ด้วย Direct observation
procedural skill (DOPS)
3. การอ่านและแปลผล
echocardiography

2. ประเมินการทา
echocardiography ด้วย
Direct observation
procedural skill (DOPS)
3. การอ่านและแปลผล
echocardiography
4. จานวนครั้งการทา
echocardiography 250 ครั้ง/
ปี
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2 ประเมินการทา
echocardiography ด้วย
Direct observation
procedural skill (DOPS)
3. อ่านและแปลผล
echocardiography
4. จานวนครั้งการทา
echocardiography > 250
ครั้ง/ปี

EPA 3

EPA 4

1. การสังเกตระหว่างการ 1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน

1. การสังเกตระหว่างการ 1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน

2. ประเมินการทา cardiac 2. ประเมินการทา cardiac
catheterization
catheterization

2. ประเมินการทา cardiac 2. ประเมินการทา cardiac
catheterization
catheterization

ด้วย Direct observation
procedural skill (DOPS)

ด้วย Direct observation
procedural skill (DOPS)

ด้วย Direct observation
procedural skill (DOPS)

3.อ่านและแปลผล
hemodynamic data และ
cardiac catheterization
data

3. อ่าน แปลผล และคานวณ 3. อ่าน แปลผล และ
hemodynamic data และ
คานวณ hemodynamic
cardiac catheterization data data และ cardiac
catheterization data
4. จานวนครั้งการทา
cardiac catheterization 25
ครั้ง/ปี

ด้วย Direct observation
procedural skill (DOPS)
3. อ่าน แปลผล และ
คานวณ hemodynamic
data และ cardiac
catheterization data
4. จานวนครั้งการทา
cardiac catheterization 35
ครั้ง/ปี

1. การสังเกตระหว่างการ 1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน

1. การสังเกตระหว่างการ 1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน

2 Case-based discussion/ 2 Case-based discussion/
presentation
presentation

2 Case-based discussion/ 2 Case-based discussion/
presentation
presentation of cardiac
emergency or critical care
of cardiac emergency or
critical care
3.ประเมินการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจในภาวะ
3.ประเมินการดูแลรักษา
วิกฤติดว้ ย Mini CEX
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจในภาวะ
วิกฤติดว้ ย Mini CEX

of cardiac emergency or
critical care

of cardiac emergency or
critical care

3.ประเมินการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจในภาวะ
วิกฤติ ด้วย Mini CEX

3.ประเมินการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจในภาวะ
วิกฤติดว้ ย Mini CEX
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EPA 1 การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
หัวข้ อ
1. ชื่ อเรื่ องกิจกรรม
2. ข้ อกาหนด และ
ข้ อจากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานที่ ลักษณะ
ผู้ป่วย)

3. สมรรถนะหลัก
ทางวิชาชีพที่
เกีย่ วข้ อง

รายละเอียด
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอ้ งมี
2.1 มีท่าทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม
2.2 ตรวจร่ างกายเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
2.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่ างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและ
การตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น ภาพรังสีทรวงอก (chest radiography; CXR), คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
(electrocardiography; ECG), การตรวจคลื่นสะท้อนความถี่สูงหัวใจ (echocardiography),
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หวั ใจ (cardiac computerized tomography), เอกซเรย์คลื่นแม่เหล็ก
หัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular magnetic resonance; CMR), การตรวจสวนหัวใจ
(cardiac catheterization) เพื่อตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผูป้ ่ วย
2.5 ใช้วิจารณญาณที่ถูกต้องเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย การ
ใช้ยา ตลอดจนการให้การรักษาผูป้ ่ วย
2.6 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบถูกต้องและต่อเนื่องโดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล
2.7 มีทกั ษะในการทาหัตถการที่จาเป็ น บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการ
ตรวจสภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจ แปลผลได้อย่างถูกต้อง
และเตรี ยมผูป้ ่ วยเด็กเพื่อการทาหัตถการนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บริ บท
สถานที่ : คลินิกผูป้ ่ วยนอก คลินิกเด็กโรคหัวใจ แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุต้งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่สงสัยโรคหัวใจ หรื อวินิจฉัยโรคหัวใจมาก่อน
ข้อจากัด : ไม่มี
ความรู ้ทางทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills)
ทักษะทางเทคนิคและหัตถการ (technical skills)
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills)
ทักษะการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication and interpersonal skills)
พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes,
moral and ethics)
การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ระบบบริ การสุขภาพและการสร้างเสริ มสุขภาพ
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ภาวะผูน้ า (Leadership)
4. ข้ อกาหนดด้ าน ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
4.1 ความรู ้พ้นื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ เกี่ยวกับโรคหรื อความผิดปกติที่พบ
ประสบการณ์
บ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1)
ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ พฤติกรรม 4.2 ทักษะทางคลิกนิก และทักษะการตรวจโดยใช้เครื่ องมือพื้นฐาน การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ การทาหัตถการที่จาเป็ น ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยเด็ก
(ภาคผนวก 2)
4.3 ทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ การบริ หาร
จัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารกับผูป้ กครองของเด็ก
4.4 มีพฤตินิสยั และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
4.5 การกาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง รู ้จกั วางแผนและแสวงหาวิธีการ
สร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5. การวัดและการ 5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งในคลินิก หรื อ ห้อง
ฉุกเฉิน หรื อหอผูป้ ่ วย
ประเมินผล
5.2 Case-based discussion/ presentation, Mini CEX ประเมินจากการทา conference,
review แฟ้มโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้ง
5.3 อ่านภาพรังสีทรวงอก และ คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติของเด็กวัยต่างๆได้ถูกต้อง
ประเมินโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งในคลินิก หรื อ ห้องฉุกเฉิน หรื อหอผูป้ ่ วย
5.4 สอบ MCQ และ CRQ ภายในสถาบันหรื อภายนอกสถาบัน (PCIE) 1ครั้ง
ระดับความสามารถที่พึงมี
6. ระดับความ
สามารถตาม EPA ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมไป
ของ แพทย์ประจา ชั้น ปี 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้นสุดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี 2
บ้ าน แต่ละชั้นปี
7. วันหมดอายุผล วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่
การรับรองการ
ประเมิน
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EPA 2 ทักษะการตรวจด้ วยคลื่นเสียงสะท้ อนความถี่สูงหัวใจ
หัวข้ อ

รายละเอียด

1. ชื่ อเรื่ องกิจกรรม
2. ข้ อกาหนด และ
ข้ อจากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานที่ ลักษณะ
ผู้ป่วย)

ทักษะการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหัวใจ (echocardiography)
รายละเอียดของกิจกรรม
2.1 การทาหัตถการโดยมีระดับทักษะตามที่กาหนดในภาคผนวกที่ 2
2.2 สามารถสื่อสารกับผูป้ ่ วยและ/หรื อผูป้ กครองเพื่อขอความยินยอมในการทาหัตถการ
echocardiography ตลอดจนให้คาแนะนา ชี้แจงการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาภายหลัง
การทาหัตถการ
บริ บท
สถานที่ : คลินิกผูป้ วยนอก คลินิกโรคหัวใจ แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน echocardiography
laboratory
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุต้งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ตอ้ งให้การวินิจฉัยด้วย echocardiography ได้ในชั้นปี ที่ 1
1. Congenital heart disease:
- Simple left to right shunt lesions; VSD, PDA, ASD, complete AVSD
- Obstructive lesions: Coarctation of aorta, aortic stenosis, interrupted aortic
arch, pulmonary stenosis
- Cyanotic heart disease: TOF, TGA, tricuspid anomaly, critical PS, single
ventricle, TAPVR, DORV, PA/VSD, PA/IVS
2. Acquire heart disease:
- Myocarditis, dilated cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy,
rheumatic fever, rheumatic heart disease, Kawasaki disease, IE, pericardial
effusion
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ตอ้ งให้การวินิจฉัยด้วย echocardiography ได้ในชั้นปี ที่ 2 ได้แก่
ทุกโรคที่กล่าวมาในชั้นปี 1 รวมถึง complex lesion ได้แก่
1. Congenital heart disease ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น เช่น unbalanced AVSD, Shone’s
complex, cortriatratum sinister, supramitral ring, polyvalvar disease, ALCAPA,
AP window, coronary AV fistula, hypoplastic right ventricle, hypoplastic left
ventricle, DILV, complex DORV, PA/VSD-MAPCAs, Absent pulmonary
valve syndrome, truncus arteriosus, vascular ring
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2. Acquired heart disease ที่ซบั ซ้อนเพิม่ เติมเช่น coronary aneurysm in KD,
constrictive pericarditis, restrictive cardiomyopathy, cardiac tamponade,
aortopathy
อาจพิจารณาเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้
3. Postoperative congenital heart disease เช่น TOF repair, Shunt, BDG, Fontan,
Rastelli operation, arterial switch operation
4. Transesophageal echocardiogeaphy เช่น ASD, intraoperative TEE
ข้อจากัด : ไม่มี
3. สมรรถนะหลัก ความรู ้ทางทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills)
ทักษะทางเทคนิคและหัตถการ (technical skills)
ทางวิชาชีพที่
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills)
เกีย่ วข้ อง
ทักษะการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication and interpersonal skills)
พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes,
moral and ethics)
การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ภาวะผูน้ า (Leadership)
4. ข้ อกาหนดด้ าน ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
4.1 ความรู ้พ้นื ฐานเรื่ องหัตถการที่ทาการเตรี ยมผูป้ วยเด็กเพื่อการทาหัตถการ
ประสบการณ์
echocardiography การให้ยาให้สงบ ขั้นตอนการทาechocardiography สภาพและ
ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ พฤติกรรม เงื่อนไขที่เหมาะสม ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาเมื่อมี
ภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนความรู ้เกี่ยวกับการแปลผลการตรวจ
4.2 ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่ องมือทา echocardiography ทั้ง transthoracic
echocardiography ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยเด็ก(ภาคผนวกที่ 2) และการดูแล
รักษาภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี)
4.3 ทักษะการสื่อสาร ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรื อ
ผูป้ กครองเด็กในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผูป้ วยเด็กโตตามความเหมาะสม
(consent and assent)ในกรณีตอ้ งให้ยาให้สงบ ตลอดจนมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยและ
ผูป้ กครองอย่างเหมาะสม รวมถึงแจ้งผลการตรวจอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.4 พฤตินิสยั และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
4.5 การกาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง รู ้จกั วางแผนและแสวงหาวิธีการ
สร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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5. การวัดและการ
ประเมินผล

6. ระดับความ
สามารถตาม EPA
ของ แพทย์ประจา
บ้ าน แต่ละชั้นปี
7. วันหมดอายุผล
การรับรองการ
ประเมิน

วิธีการประเมินระดับความสามารถ
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือนโดยอาจารย์ใน
คลินิกผูป้ วยนอก คลินิกโรคหัวใจ แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน echocardiography
laboratory
5.2 อ่านและแปลผล echocardiography, ประเมินจากการทา conference โดยอาจารย์อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือน
5.3 ประเมินการทา echocardiography ทุกขั้นตอน Direct observation procedural skill
(DOPS) โดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือน
5.4 จานวนครั้งการทา echocardiography ในแต่ละชั้นปี > 250 ครั้ง
ระดับความสามารถที่พึงมี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมไป
ชั้น ปี 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้นสุดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี 2
วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้ เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่
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EPA 3 ทักษะการตรวจด้ วยการสวนหัวใจ
หัวข้ อ

รายละเอียด

1. ชื่ อเรื่ องกิจกรรม
2. ข้ อกาหนด และ
ข้ อจากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานที่ ลักษณะ
ผู้ป่วย)

ทักษะการตรวจด้วยการสวนหัวใจ(cardiac catheterization)
รายละเอียดของกิจกรรม
2.1 การทาหัตถการโดยมีระดับทักษะตามที่กาหนดในภาคผนวกที่ 2
2.2 สามารถสื่อสารกับผูป้ ่ วยและ/หรื อผูป้ กครองเพื่อขอความยินยอมในการทาหัตถการ
cardiac catheterization ตลอดจนให้คาแนะนาและชี้แจงการวินิจฉัยภายหลังการทา
หัตถการ
บริ บท
สถานที่ : คลินิกผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรคหัวใจ หอผูป้ ่ วยใน cardiac catheterization
laboratory
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุต้งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ควรสามารถทา cardiac catheterization ได้ในชั้นปี ที่ 1
1. Diagnostic catheterization สามารถทา right และ left heart catheterization ได้ใน
โรค
- Simple left to right shunt lesions; VSD, PDA, ASD, complete AVSD
- Obstructive lesions: Coarctation of aorta, aortic stenosis, pulmonary
stenosis
- Simple cyanotic lesions: Tetralogy of Fallot
2. Interpretation ผล hemodynamic data ในโรคไม่ซบั ซ้อนตามข้างต้น รวมถึงการ
แปลผล acute vasoreactivity testingได้
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ควรสามารถทา cardiac catheterization ได้ในชั้นปี ที่ 2 ได้แก่
ทุกโรคที่กล่าวมาในชั้นปี 1 รวมถึง การแปลผล angiography ใน complex lesions และ
การทาหัตถการเพื่อการรักษาเบื้องต้น ได้แก่
1. Congenital heart disease ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น เช่น d -TGA ALCAPA, AP window,
coronary AV fistula, hypoplastic right ventricle, hypoplastic left ventricle,
DILV, complex DORV, PA/VSD-MAPCAs, Absent pulmonary valve
syndrome, truncus arteriosus, vascular ring, congenital corrected transposition
of great arteries, TAPVR และ โรคในกลุ่ม single ventricular heart
2. Acquired heart disease ที่ซบั ซ้อนเพิ่มเติมเช่น coronary aneurysm in KD,
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aortopathy
3. Interpretation ผล hemodynamic data ในโรคซับซ้อน เช่น constrictive
pericarditis, restrictive cardiomyopathy, cardiac tamponade
4. การทาหัตถการเพื่อการรักษา เช่น balloon atrial septostomy, pericardial
cardiocentesis, percutaneous pulmonic valvuloplasty
อาจพิจารณาเพิม่ เติมในกรณี Postoperative congenital heart disease เช่น TOF repair,
Shunt, BDG, Fontan, Rastelli operation, arterial switch operation
3. สมรรถนะหลัก ความรู ้ทางทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills)
ทักษะทางเทคนิคและหัตถการ (technical skills)
ทางวิชาชีพที่
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills)
เกีย่ วข้ อง
ทักษะการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication and interpersonal skills)
พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes,
moral and ethics)
การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่ อเนื่อง
ภาวะผูน้ า (Leadership)
4. ข้ อกาหนดด้ าน ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
4.1 ความรู ้พ้นื ฐานเรื่ องหัตถการที่ทาการเตรี ยมผูป้ วยเด็กเพื่อการทาหัตถการ cardiac
ประสบการณ์
catheterization การให้ยาให้สงบ ขั้นตอนการทา cardiac catheterization สภาพและ
ความรู้ ทักษะ
เงื่อนไขที่เหมาะสม ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาเมื่อมี
ทัศนคติ
ภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนความรู ้เกี่ยวกับการแปลผลการตรวจ
พฤติกรรม
4.2 ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่ องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การทา
cardiac catheterization ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยเด็ก(ภาคผนวกที่ 2) และการ
ดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี)
4.3 ทักษะการสื่อสาร ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรื อ
ผูป้ กครองเด็กในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผูป้ วยเด็กโตตามความเหมาะสม
(consent and assent) ตลอดจนมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วยและผูป้ กครองอย่างเหมาะสม
รวมถึงแจ้งผลการตรวจอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.4 พฤตินิสยั และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
4.5 การกาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง รู ้จกั วางแผนและแสวงหาวิธีการ
สร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5. การวัดและการ วิธีการประเมินระดับความสามารถ
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5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือนโดยอาจารย์ใน
คลินิกผูป้ วยนอก คลินิกโรคหัวใจ หอผูป้ ่ วยใน cardiac catheterization laboratory
5.2 อ่านและแปลผล cardiac catheterization ประเมินจากการทา conference โดยอาจารย์
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือน
5.3 ประเมินการทา cardiac catheterization ทุกขั้นตอน Direct observation procedural
skill (DOPS) โดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือน
5.4 Portfolio มีจานวนครั้งการร่ วมทา cardiac catheterization แพทย์ประจาบ้าน ปี ที่1 >
25 ครั้ง/ปี , แพทย์ประจาบ้าน ปี ที่ 2 > 35 ครั้ง/ปี
ระดับความสามารถที่พึงมี
6. ระดับความ
สามารถตาม EPA ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L1 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมไป
ของ แพทย์ประจา ชั้น ปี 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L3 เมื่อสิ้นสุดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี 2
บ้ าน แต่ละชั้นปี
7. วันหมดอายุผล วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่
การรับรองการ
ประเมิน
ประเมินผล
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EPA 4 การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในระยะวิกฤติ
หัวข้ อ

รายละเอียด

การดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจระยะวิกฤติ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอ้ งมี
2.1 มีท่าทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม
2.2 ตรวจร่ างกายเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
2.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุม้ ค่า
2.4 รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่ างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและ การ
ตรวจพิเศษต่าง ๆ เช่น ภาพรังสีทรวงอก (chest radiography; CXR), คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
(electrocardiography; ECG), การตรวจคลื่นสะท้อนความถี่สูงหัวใจ (echocardiography),
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หวั ใจ (cardiac computerized tomography), ตรวจคลื่นแม่เหล็กหัวใจ
และหลอดเลือด (cardiovascular magnetic resonance; CMR), การตรวจสวนหัวใจ
(cardiac catheterization) เพื่อตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผูป้ ่ วย
2.5 ใช้วิจารณญาณที่ถูกต้องเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย การ
ใช้ยา ตลอดจนการให้การรักษาผูป้ ่ วยอย่างถูกต้องและทันท่วงที
2.6 บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็ นระบบถูกต้องและต่อเนื่องโดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล
2.7 มีทกั ษะในการทาหัตถการที่จาเป็ น บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการ
ตรวจสภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจ แปลผลได้อย่างถูกต้อง
และเตรี ยมผูป้ ่ วยเด็กเพื่อการทาหัตถการนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บริ บท
สถานที่ : แผนกฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยใน/ วิกฤติ
ผูป้ ่ วย : เด็กอายุต้งั แต่แรกเกิดถึง 18 ปี ในระยะวิกฤติที่สงสัยโรคหัวใจ หรื อวินิจฉัย
โรคหัวใจมาก่อน
ข้อจากัด: มีความเร่ งด่วนในการตัดสินการรักษา
3. สมรรถนะหลัก ความรู ้ทางทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills)
ทักษะทางเทคนิคและหัตถการ (technical skills)
ทางวิชาชีพที่
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills)
เกีย่ วข้ อง
ทักษะการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication and interpersonal skills)
พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes,
moral and ethics)
การพัฒนาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1. ชื่ อเรื่ องกิจกรรม
2. ข้ อกาหนด และ
ข้ อจากัดของ
กิจกรรม (บริบท
สถานที่ ลักษณะ
ผู้ป่วย)
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4. ข้ อกาหนดด้ าน
ประสบการณ์
ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ
พฤติกรรม

ระบบบริ การสุขภาพและการสร้างเสริ มสุขภาพ
ภาวะผูน้ า (Leadership)
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
4.1 ความรู ้พ้นื ฐานทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ เกี่ยวกับโรคหรื อความผิดปกติระยะ
วิกฤติที่พบบ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1)
4.2 ทักษะทางคลินิกและทักษะการตรวจโดยใช้เครื่ องมือพื้นฐาน การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ การทาหัตถการที่จาเป็ น ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจ
ระยะวิกฤติ (ภาคผนวก 2)
4.3 ทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสัมพันธภาพ การบริ หาร
จัดการในทีมที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารกับผูป้ กครองของเด็ก
4.4 มีพฤตินิสยั และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ แห่ง
วิชาชีพ
4.5 การกาหนดความต้องการในการเรี ยนรู ้ของตนเอง รู ้จกั วางแผนและแสวงหาวิธีการ
สร้างและพัฒนาความรู ้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กระยะวิกฤติที่ควรสามารถทารักษา ได้ในชั้นปี ที่ 1
1. Congenital heart disease:
- Ductal dependent lesions ทั้ง systemic circulation และ pulmonary
circulation
- Congestive heart failure, cyanosis รวมถึง hypoxic spells, low cardiac
output syndrome
2.
Acquired heart disease
- Cardiogenic shock
- Cardiac tamponade
- Arrhythmias เช่น AV block, tachyarrhythmias คือ supraventricular
tachycardia, atrial flutter, atrial fibrillation, atrial tachycardia, junctional
ectopic tachycardia, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation
3.
หัตถการที่ตอ้ งทาได้ในระยะวิกฤติ
- Temporary transcutaneous and transvenous pacemaker placement and
setting adjustment
- Pericardiocentesis
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- PALS
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ตอ้ งรักษาระยะวิกฤติได้ในชั้นปี ที่ 2 ได้แก่ทุกโรคที่กล่าวมาใน
ชั้นปี 1 รวมถึง ภาวะที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เช่น Pulmonary hypertensive crisis,
low cardiac output เป็ นต้น และ ทราบแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยใส่เครื่ องพยุงการทางานของ
หัวใจ เช่น ECMO, VAD
5. การวัดและการ 5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือนในห้องฉุกเฉิน
หรื อหอผูป้ ่ วย/วิกฤติ
ประเมินผล
5.2 Case-based discussion/ presentation ประเมินจากการทา conference, presentation
โดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือน
5.3 Mini CEX
ระดับความสามารถที่พึงมี
6. ระดับความ
สามารถตาม EPA ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L2 สาหรับการเลื่อนชั้นไปอยูร่ ะดับการฝึ กอบรมไป
ของ แพทย์ประจา ชั้น ปี 2
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดับ L4 เมื่อสิ้นสุดการฝึ กอบรมในระดับชั้นปี 2
บ้ าน แต่ละชั้นปี
7. วันหมดอายุผล วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มีการทากิจกรรมในเรื่ องนี้เลยเป็ นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม่
การรับรองการ
ประเมิน
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แบบฟอร์ มการประเมินการอภิปรายตามกรณี (Case-based Discussion (CbD) Form)
EPA 1: การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
EPA 4: การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในระยะวิกฤติ
ในการฝึ กอบรมแต่ละระดับ/ชั้นปี ต้องได้รับการประเมินโดยการสังเกตในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 2 ครั้ง/ปี
ชือ่ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด................................................................... วันที่ ประเมิน.................................ครั้งที.่ ..........
ชั้นปี ที่
-5)
อาจารย์ผปู ้ ระเมิน.......................................................................
ผูป้ ่ วย เพศ ชาย หญิง อายุ............................... การวินิจฉัยโรค/ปัญหาผูป้ ่ วย......................................................
ประเมินที่
คลินิกเฉพาะโรค ห้องฉุ กเฉิ น หอผูป้ ่ วย....................... หอผูป้ ่ วยวิกฤติ....................
ประวัติผปู ้ ่ วยโดยย่อ.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

ประเมินด้ าน (Tasks)

Milestone levels

Medical record
History and physical examination
Clinical interpretation and assessment
Cardiac investigation plan
Management plan

L1 L2 L3 L4 L5

Follow up and future plan

L1 L2 L3 L4 L5

Overall performance

L1 L2 L3 L4 L5
L1 L2 L3 L4 L5
L1 L2 L3 L4 L5
L1 L2 L3 L4 L5

Unsatisfied

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง
 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่ า
ข้ อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้ านนี้
.................................................................................................................................................... ...................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน............................................................... (........................................................ )
แพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดผู้รับการประเมิน........................................................(........................................................)
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แบบฟอร์ มการประเมินการสังเกตระหว่างปฏิบัตงิ าน (Mini-Clinical Evaluation Exercise Form)
EPA 1: การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
EPA 4: การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในระยะวิกฤติ
ในการฝึ กอบรมแต่ละระดับ/ชั้นปี ต้องได้รับการประเมินโดยการสังเกตในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 2 ครั้ง/ปี
ชือ่ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด................................................................... วันที่ ประเมิน.................................ครั้งที.่ ..........
ชั้นปี ที่
l 3-5)
อาจารย์ผปู ้ ระเมิน.......................................................................
ผูป้ ่ วย เพศ ชาย หญิง อายุ............................... การวินิจฉัยโรค/ปัญหาผูป้ ่ วย......................................................
ประเมินที่
คลินิกเฉพาะโรค ห้องฉุ กเฉิ น หอผูป้ ่ วย....................... หอผูป้ ่ วยวิกฤติ....................
ประวัติผปู ้ ่ วยโดยย่อ.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
.............................................................................................................................................. ...........................................................
......................................................................................................................................................

ประเมินด้ าน (Tasks)

Milestone levels

History
Physical examination
Diagnosis
Management
Overall performance

L1 L2 L3 L4 L5
L1 L2 L3 L4 L5
L1 L2 L3 L4 L5
L1 L2 L3 L4 L5

Unsatisfied

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชี้ แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง
 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่ า
ข้ อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้ านนี้
............................................................................................................................. ..........................................................
...................................................................................................................................................................................... .
.......................................................................................................................................................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน............................................................... (........................................................ )
แพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดผู้รับการประเมิน........................................................(........................................................)
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แบบฟอร์ มการประเมินหัตถการ (Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) Form)
EPA 2: ทักษะการตรวจหัวใจด้ วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
ในการฝึ กอบรมแต่ละระดับ/ชั้นปี ต้องได้รับการประเมินโดยการสังเกตในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 2 ครั้ง/ปี
ชือ่ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด................................................................... วั นทีป่ ระเมิน.................................ครั้งที.่ ..........
ชั้นปี ที่
-5)
อาจารย์ผปู ้ ระเมิน.......................................................................
ผูป้ ่ วย เพศ ชาย หญิง อายุ............................... การวินิจฉัยโรค/ปัญหาผูป้ ่ วย......................................................
ประเมินที่
หอผูป้ ่ วย........................ หอผูป้ ่ วยวิกฤติ........................ อื่นๆ ระบุ........................
Not
accomplished

Partially
accomplished

100%
accomplished

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Interpretation: ability to interpret echocardiographic pictures/data

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Documentation/post procedure management: documents the results,
plan of management, discuss with attending staff, explain to parents
regarding plan of care

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Procedure
Clinical knowledge: understanding of the procedure including indications,
physiology of echocardiography, anatomy, physiology of cardiovascular
system
Communication: explains procedure to patient/parent, proper
restraining/sedating
Technical ability: correct procedural sequence with minimal hesitation
and unnecessary actions, good echocardiographic pictures, reliable
quantitative results

การประเมินระดับความสามารถโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง
 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่ า
ข้ อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้ านนี้
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน............................................................... (........................................................ )
แพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดผู้รับการประเมิน........................................................(........................................................)
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N/A

แบบฟอร์ มการประเมินหัตถการ (Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) Form)
EPA 3: ทักษะการตรวจสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization)
ในการฝึ กอบรมแต่ละระดับ/ชั้นปี ต้องได้รับการประเมินโดยการสังเกตในระหว่างการปฏิบตั ิงาน 2 ครั้ง/ปี
ชือ่ แพทย์ประจาบ้านต่อยอด................................................................... วันที่ ประเมิน.................................ครั้งที.่ ..........
ชั้นปี ที่
-4)
อาจารย์ผปู ้ ระเมิน.......................................................................
ผูป้ ่ วย เพศ ชาย หญิง อายุ............................... การวินิจฉัยโรค/ปัญหาผูป้ ่ วย......................................................
ประเมินที่
อื่นๆ ระบุ........................
Cardiac cath procedure..........................................................
Not
accomplished

Partially
accomplished

100%
accomplished

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Interpretation: ability to interpret catheterization data/angiograms

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Documentation/post procedure management: able to calculate
hemodynamic data, documents the results/report, plan of management,
discuss with attending staff, explain to parents regarding plan of care,
present in cardiac catheterization conference

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Procedure
Clinical knowledge: understanding of the procedure including indications,
contraindication, complications, anatomy, physiology of
cardiovascular system, contrast material, radiation awareness
Consent/Communication: explains procedure to patient/parent,
complications, and obtain consents proper sedating/anesthesia
Technical ability: correct procedural sequence with minimal hesitation
and unnecessary actions, good performance in catheter manipulation

S
การประเมินระดับความสามารถโดยรวม
 Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ อย่างใกล้ ชิด
 Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง ภายใต้ การชี้แนะของอาจารย์
 Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง โดยมีอาจารย์ ให้ ความช่ วยเหลือเมื่ อต้ องการ
 Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง
 Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์ น้อยกว่ า
ข้ อเสนอแนะสาหรับแพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้ านนี้
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
อาจารย์ผ้ ปู ระเมิน............................................................... (........................................................ )
แพทย์ประจาบ้ านต่ อยอดผู้รับการประเมิน........................................................(........................................................)
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N/A

ภาคผนวกที่ 7
เกณฑ์ คุณสมบัตขิ องสถาบันที่จะรับผู้เข้ าฝึ กอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
อนุ กรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ ราชวิ ทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย กาหนดให้
สถาบัน ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่ อยอดเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ค วามชานาญในการประกอบวิชาชี พเวช
กรรม อนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ จะต้องมีคุณ สมบัติตามเกณฑ์ทวั่ ไปและเกณฑ์เฉพาะ และต้องระบุ
สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
1. เกณฑ์ทั่วไปสาหรับสถาบันฝึ กอบรม
(1.1) คุณสมบัตทิ ั่วไป
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพหรื อกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริ มสร้างคุณสมบัติในการใฝ่ รู ้ให้แก่ผู ้
เข้ารับการฝึ กอบรม
(ค) มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มี สถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์ และจานวนผูป้ ่ วยทั้งประเภทผูป้ ่ วยใน
และผูป้ ่ วยนอกพอเหมาะแก่การฝึ กอบรม และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้มีส่วนดาเนินการดูแลรักษาและให้บริ การ
กับผูป้ ่ วยโดยตรง
(ง) มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรื อแผนกในโรงพยาบาล
เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบด าเนิ น การ โดยผูบ้ ริ หารของคณะแพทยศาสตร์ / วิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล ที่
รับ ผิด ชอบด าเนิ น การต้องไม่มีผลประโยชน์ ส่ว นตัว ที่ อาจขัด ขวางการบริ หารงานและการพัฒ นางานการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
(จ) มีปณิ ธานและพันธกิจระบุไว้ชดั เจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่มีความรู ้ความสามารถและ
คุ ณ สมบัติ สอดคล้องกับ หลัก สู ต รและมีค วามสามารถในการเป็ นนัก วิชาการที่ จ ะศึ ก ษาต่ อเนื่ องได้ แล ะมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริ หารงานที่ชดั เจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึ กอบรมให้บรรลุตามปณิ ธาน ได้แก่ การ
บริ ห ารงานทั่ว ไป การบริ ห ารการศึ ก ษา เป็ นต้น ระบบบริ หารงานดังกล่ าวให้ท าเป็ นระเบี ยบของคณะ
แพทยศาสตร์/ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล และประกาศให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบทัว่ กัน
(ช) มีแพทย์ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความมุ่งมัน่ ความเต็มใจ
ในการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรฝึ กอบรม และดาเนิ นการตามโครงการฝึ กอบรม และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ทัว่ ไปที่ระบุไว้ในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเสนอขอเปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2552
(ฌ) สถาบันฝึ กอบรมต้องเป็ นสถาบันที่มีประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอนการฝึ กอบรมในระดับ
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
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(1.2) หน่ วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึ กอบรมนั้น จะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริ การดังต่อไปนี้
(ก) ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารส าหรั บ การชัน สู ต ร สถาบัน การฝึ กอบรมจะต้อ งมี ก ารให้ บ ริ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการหรื อติดต่อขอรับบริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและ
ประเภทจาเพาะที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม ซึ่งห้องปฏิบตั ิการต้องมีพยาธิแพทย์หรื อแพทย์หรื อบุคลากรอื่นที่
มีความรู ้ความชานาญเป็ นผูค้ วบคุม
(ข) ห้องปฏิบตั ิการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทาการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อ และสิ่งส่งตรวจ
ทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรื อหัตถการ สามารถเตรี ยมสไลด์ชิ้นเนื้ อเยื่อและสิ่ งส่ งตรวจเพื่อตรวจด้วย
กล้องจุลทรรศน์ ได้เอง พยาธิแพทย์ต ้องมี เวลา มีความสามารถและเต็ มใจให้คาปรึ ก ษาหารื อหรื อสอนแพทย์
ประจาบ้านต่อยอดได้ อัตราการตรวจศพซึ่งเปรี ยบเสมือนดัชนี ช้ ีบ่งความสนใจทางวิชาการและความใส่ ใจใน
การค้นหาสาเหตุ การดาเนิ นโรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้น จะต้องไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของจานวนผูป้ ่ วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิ ติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจ
ชิ้นเนื้ อ และการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทาโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุ ดท้าย และต้องมี
รายงานการตรวจเก็บไว้เป็ นหลักฐานทุกราย ในกรณี ที่อตั ราการตรวจศพของสถาบัน ฝึ กอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่
กาหนดสถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การ
ดาเนิ นโรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรื อการตรวจ
อื่น ๆ
(ค) ห้องปฏิบตั ิ การด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรื อเวชศาสตร์ ชนั สู ตร สามารถให้บริ การตรวจด้านโลหิ ต
วิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิท ยา วิทยาภู มิคุม้ กันได้เป็ นประจา รวมทั้ง จะต้องมีก ารให้บริ การ
ทางด้านธนาคารเลือดที่จาเป็ นสาหรับการฝึ กอบรม
(ง) หน่ วยรังสี วิทยา สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีรังสี แพทย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี ที่ จาเป็ น
และเหมาะสมสาหรับการฝึ กอบรมได้
(จ) ห้องสมุดทางการแพทย์ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีหอ้ งสมุดหรื อสารสนเทศซึ่งมีตรามาตรฐานทาง
การแพทย์ วารสารทางการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสื อดรรชนี สาหรับช่ ว ยค้น รายงานที่ ตี พิมพ์ในวารสาร
สาหรับให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดใช้ได้สะดวก และสามารถเข้าถึงได้ง่าย อาจเป็ นรู ปเล่มหรื ออิเล็กโทรนิกส์
(ง) หน่ วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดให้ผปู ้ ่ วยทุกคนมีแฟ้มประจาตัว ซึ่ งบันทึก
ประวัติ ผลการตรวจร่ างกาย การสั่งการรักษาที่เป็ นมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ ค้นหา และการประมวล
สถิติที่มีประสิทธิภาพ
(จ) หน่วยงานทางด้านคลินิ กที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมี
หน่วยงานทางคลินิกที่สาคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ ศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด กุมารเวช
ศาสตร์ อนุ สาขาต่างๆตามหลักสู ตรวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
กุมารเวชศาสตร์ รังสีวิทยา วิสญ
ั ญีวิทยา เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู เป็ นต้น เพื่อให้ร่วมดูแลรักษาผูป้ ่ วยในสาขาที่ฝึกอบรม
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(ฉ) สถานที่และโอกาสในการเรี ยนรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่
ทัน สมัย สามารถใช้ร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารได้อย่างเพี ยงพอ มีอุป กรณ์ สาหรั บการ
ฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ และมีสิ่งแวดล้อมในการฝึ กอบรมที่ปลอดภัย
(ช) สื่ ออิเล็กโทรนิ กส์สาหรั บการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริ ยธรรม
(1.3) กิจกรรมวิชาการ สถาบัน ฝึ กอบรมจะต้องจัด ให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอทั้งในหน่ วยงานที่
รับผิด ชอบในการสาขาที่ ฝึกอบรม เช่ น กิ จกรรม journal club หรื อกิ จกรรมวิชาการระหว่างหน่ วยงานหรื อ
ระหว่ า งสถาบั น การฝึ กอบรม เช่ น Pediatric cardiology-surgical cardiac conference, morbidity mortality
conference เป็ นต้น
นอกจากนี้ สถาบันฝึ กอบรมจะต้องจัดหรื ออนุญาตให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเลือกไปอบรมต่างสถาบันได้
ตามกรอบของหลักสูตร หรื อได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึ กอบรมตามโอกาส
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันฝึ กอบรม
สถาบัน ฝึ กอบรมที่ แพทยสภาจะรั บรองให้มีการเปิ ดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่ อยอดอนุ สาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(2.1) มีสาขาหรื อหน่วยงานที่สาคัญในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก เพื่อให้แพทย์
ประจาบ้านต่อยอดได้ฝึกปฏิบตั ิได้ตลอดเวลา และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1.1 กุมารเวชศาสตร์ อ นุ สาขาต่างๆตามเกณฑ์การเปิ ดสถาบันฝึ กอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู ้ ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
2.1.2 ศัลยศาสตร์สาขากุมารศัลยศาสตร์
2.1.3 ศัลยศาสตร์สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด
2.1.4 วิสญ
ั ญีวิทยา
2.1.5 พยาธิวิทยา
2.1.6 พยาธิวิทยาคลินิกหรื อเทคนิคการแพทย์หรื อปฏิบตั ิการเวชศาสตร์ชนั สูตร
2.1.7 รังสีวิทยา
2.1.8 หน่วยบริ การกายภาพบาบัด หรื อเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
2.1.9 ห้องสมุดการแพทย์
2.1.10 หน่วยเวชระเบียนสถิติ
2.1.11 หน่วยสังคมสงเคราะห์
(2.2) สถาบันฝึ กอบรมจะต้องมีงานบริ การตรวจวินิจฉัย รักษาผูป้ ่ วยทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจที่มี
คุณภาพและจานวนเพียงพอสาหรับการฝึ กอบรม ดังนี้
- ตรวจผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจแบบผูป้ ่ วยนอกไม่นอ้ ยกว่า 500 รายต่อปี
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- ตรวจผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจแบบผูป้ ่ วยในไม่นอ้ ยกว่า 100 รายต่อปี
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) ไม่นอ้ ยกว่า 500 รายต่อปี
- การตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) ไม่นอ้ ยกว่า 500 รายต่อปี
- ตรวจสวนหัวใจ (Cardiac catheterization and angiogram) ไม่นอ้ ยกว่า 50 รายต่อปี
- ผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก ไม่นอ้ ยกว่า50 รายต่อปี
(2.3) มีจานวนและคุณ วุฒิข องผูใ้ ห้การฝึ กอบรมที่ เหมาะสม สถาบัน ฝึ กอบรมจะต้องมีแพทย์ซ่ึ งได้
วุฒิบตั ร/หนังสื ออนุ มตั ิ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน ในกรณี ที่เป็ น
อาจารย์พิเศษแบบไม่เต็มเวลาต้องรวมกันแล้วจานวนไม่เกิ นกึ่งหนึ่ งของอาจารย์ที่ตอ้ งมีสาหรับการฝึ กอบรม
จานวนศักยภาพในการเปิ ดฝึ กอบรมแสดงในตารางข้างล่าง
จานวนอาจารย์เต็มเวลา (คน)

2

4

6

ผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจแบบผูป้ ่ วยนอก (ครั้ง/ปี )

500

700

900

ผูป้ ่ วยเด็กโรคหัวใจแบบผูป้ ่ วยใน (ครั้ง/ปี )

100

200

250

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ครั้ง/ปี )

500

700

900

การตรวจสวนหัวใจ (ครั้ง/ปี )

50

120

175

การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก (ครั้ง/ปี )

50

120

175

จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (คน)

1

2

3

หมายเหตุ ข้อมูลของสถาบันเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
(2.4) สถาบัน ต้องมีหออภิ บาลผูป้ ่ วยวิกฤตที่ สามารถให้ก ารดู แลผูป้ ่ วยหนักโรคหัว ใจและเป็ นที่ ฝึก
ปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
(2.5) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึ กอบรมต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ได้แก่
- Cardiac conference หรื อกิจกรรมทางวิชาการด้านโรคหัวใจไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์
- Pediatric cardiology-surgical conference ร่ วมกับศัลยแพทย์ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์
- มีการวิจยั ทางด้านโรคหัวใจในเด็ก
สถาบัน ฝึ กอบรมใดขาดหน่ ว ยงานหรื อคุ ณ สมบัติ บางข้อ ก็อาจจัด การฝึ กอบรมโดยใช้สถาบัน การ
ฝึ กอบรมอื่นเป็ นสถาบันสมทบหรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรม โดยความเห็ นชอบของคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรม
และสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
(2.6) สถานภาพของสถาบันฝึ กอบรม
หลักสูตรจะต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ในการฝึ กอบรม
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ดังนี้
สถาบันฝึ กอบรมหลัก ได้แก่สถาบันฝึ กอบรมที่ดาเนินการจัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
และได้รับอนุมตั ิจากอนุ กรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ราชวิ ทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยให้
เปิ ดเป็ นสถาบัน ฝึ กอบรม โดยจัด ให้ผูเ้ ข้ารั บ การฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์ จ ากสถาบัน ฝึ กอบรมตลอด
หลักสูตร หรื อเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 50-75 สัปดาห์
สถาบันร่ วมฝึ กอบรม ได้แก่สถาบันฝึ กร่ วมอบรมที่ดาเนิ นการจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอดร่ วมกัน และได้รับอนุ มตั ิ จากอนุ กรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ ง
ประเทศไทยให้เปิ ดเป็ นสถาบันร่ วมฝึ กอบรม โดยจัดให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับประสบการณ์ จากสถาบัน
ร่ วมฝึ กอบรมตลอดหลักสูตรเป็ นเวลาระยะเวลาไม่ต่ากว่า 25-50 สัปดาห์
3. การขออนุมตั เิ ป็ นสถาบันฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์ /วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดที่มีความประสงค์จะเปิ ดเป็ นสถาบันฝึ กอบรม
ในอนุ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ ถ้าเป็ นการจัด การฝึ กอบรมที่ มีหรื อ ไม่มีสถาบัน ฝึ กอบรมสมทบ ให้
สถาบัน ฝึ กอบรมหลัก เป็ นผูด้ าเนิ น การจัดทาข้อมูล หากเป็ นการจัด การฝึ กอบรมในลักษณะที่ มี สถาบัน ร่ ว ม
ฝึ กอบรมให้ท้ งั 2 สถาบันฝึ กอบรมร่ วมรับผิดชอบเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดทาข้อมูลตามเกณฑ์หลักสู ตรการฝึ กอบรม
ที่ ได้รั บ อนุ มตั ิ น้ ั น เสนอแพทยสภาเพื่ อส่ งให้ ร าชวิ ท ยาลัยกุ มารแพทย์แ ห่ งประเทศไทยประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯของอนุสาขาโรคหัวใจ ตรวจรับรองการเปิ ดสถาบันฝึ กอบรมและกาหนด
ศักยภาพของสถาบันฝึ กอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรื อสถาบันร่ วมฝึ กอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรและ
จานวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้นาเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย
พิจารณาเสนอให้แพทยสภาอนุมตั ิต่อไป
4. การรับรองจากแพทยสภา
สถาบันที่จะทาการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อสอบวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ จะต้องได้รับการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง
จากแพทยสภา
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ภาคผนวกที่ 8
รายนามคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ พ.ศ. 2562-2566
1. ศ.นพ.ชาลี พรพัฒน์กุล
2. ผศ. พญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ ที่
3. ศ.นพ.จุล ทิสยากร
4. อ.นพ.วัชระ จามจุรีรักษ์
5. พลโทหญิง รศ.พญ.สุรียพ์ ร คุณาไทย
6. ศ.นพ.มนัส ปะนะมณฑา
7. อ.นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน
8. ศ.พญ.จารุ พิมพ์ สูงสว่าง
9. อ.นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร
10. ศ.นพ.พรเทพ เลิศทรัพย์เจริ ญ
11. ผศ.นพ.สุเทพ วาณิ ชย์กุล
12. ศ.นพ.กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศษิ ฏ์กุล
13. ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวฒั น์
14. รศ.พญ.ยุพดา พงษ์พรต
15. อ.นพ.ธวัชชัย กิระวิทยา
16. ผศ.นพ.วิทวัส ลออคุณ
17. ผศ.พญ.สุภาพร โรยมณี
18. ผศ.นพ.บุญชู ศิริจงกลทอง
19. รศ.พญ.ชดชนก วิจารณ์สรณ์
20. พ.อ.นพ.สมเจตน์ สุนทราทรพิพฒั น์
21. ผศ.พญ.ปวีณา จึงสมประสงค์
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ที่ปรึ กษา
ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ภาคผนวกที่ 9
รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562-2566
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ เลิศทรัพย์เจริ ญ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชยั คงพัฒนะโยธิน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทวัส ลออคุณ
แพทย์หญิงกัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ
นายแพทย์สรนนท์ ไตรติลานันท์
แพทย์หญิงอังควิภา ทรัพย์รุ่งเรื อง
ผูแ้ ทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 1
ผูแ้ ทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปี ที่ 2
แพทย์หญิงสาริ น เล็กชื่นสกุล

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธานหลักสูตรฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. กาหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรฯ วางแผนดาเนินงานและบริ หาร
จัดการหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่แพทยสภากาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่
การรั บ สมัค รแพทย์ป ระจ าบ้านต่ อ ยอด (เกณฑ์ก ารคัด เลือ กและจ านวนที่ รับ ) การบริ ห ารจัด การ
กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล
2. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของหลักสูตรฯ โดยให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (ได้แก่ อาจารย์ ผูร้ ับการฝึ กอบรม
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒินอกหลักสู ตร) มีส่วนในการประเมินผลการดาเนิ นการของหลักสูตร และนา
ผลที่ได้มาใช้ในการทบทวนทิศทาง พันธกิจ วัตถุ ประสงค์ ปรับปรุ งกระบวนการ โครงสร้าง เนื้ อหา
ผลลัพธ์ สมรรถนะของผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรม การวัดและการประเมินผล ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการ
ฝึ กอบรมของหลักสูตร ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ โดยมีการดาเนินการเป็ นประจาก่อนรับแพทย์ประจาบ้าน
ต่อยอดรุ่ นใหม่
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