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ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม   
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ (Fellowship Training in Pediatric Cardiology) 
 
ชื่อวุฒิบัตร  
ช่ือเต็ม วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากมุารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
(Diploma of Thai Subspecialty Board of Pediatric Cardiology)  
ช่ือย่อ  วว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ (Dip. Thai Subspecialty Board of Pediatric Cardiology) 
 
ปรัชญาของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 

ภาควิชากุมารฯ ได้ด าเนินการตามปรัชญาของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ“ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ท่ี
การน าวิทยาการทางการแพทย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกระดับ” ซึ่งได้รับการหล่อหลอมมาจากพระบรม
ราโชวาทและพระราชหัตถเลขาซึ่งพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ นับตั้งแต่
ก่อตั้งภาควิชากุมารฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2489 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และ
วิทยาการใหม่ๆ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด โดยมีวิสัยทัศน์ จะเป็นสถาบันทาง
การแพทย์ช้ันเลิศในเอเชียอาคเนย์ ปรัชญา ปณิธาน  
 
ผลสัมฤทธิข์องแผนการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มี
จุดมุ่งหมายเพื่อผลิตกุมารแพทย์โรคหัวใจที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในด้านกุมารเวชปฏิบัติโรคหัวใจบนพื้นฐาน
ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการวินิจฉัย และรักษาเป็นอย่างดี สามารถท่ีจะปฏิบัติงานในสถานพยาบาลระดับตติย
ภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในกุมารเวชศาสตร์ทั่วไปในส่วนที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต และสามารถร่วมกับแพทย์ในสาขาอื่นๆในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบ
ไหลเวียนโลหิตไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ควร
มีสมรรถภาพทางคลินิก (clinical competence) ดังนี้  

1. ความรู้ทางทฤษฎี ทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (Scientific knowledge of 
pediatric cardiology and other related sciences) (ภาคผนวก 1) 

1.1 ความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ได้แก่ กาย 
วิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด  

1.2 ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจทางคลินิก 
1.3 ความรู้หลักการ วิธีการท าวิจัย และสามารถท าการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
1.4 ความรู้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence based medicine) สามารถค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล 

ต่างๆได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัย และวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค 
และแก้ไขความผดิปกติทางกุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจได้อย่างเหมาะสม 
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2. การบริบาลผู้ป่วย (patient care) เริ่มด้วยทักษะการได้มาซึ่งข้อมูลทางคลินิก (clinical skill) ทักษะการตรวจ
พิเศษเพิ่มเติม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills) และการให้การ
ดูแลรักษา 

2.1 ทักษะทางคลินิก (clinical skills)  
2.1.1 การสัมภาษณ์ประวัติ  
2.1.2 การสังเกตอาการ อาการแสดงของโรค  
2.1.3 การตรวจร่างกายโดยเฉพาะการตรวจทางระบบหัวใจและหลอดเลือด  
2.1.4 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมตามมาตรฐานท่ีเป็นยอมรับในประเทศ เช่น  

การตรวจภาพหัวใจ (cardiac imaging) อย่างเหมาะสม และการแปลผล  
2.1.5 การประเมินและระบุความรีบด่วนของอาการทางคลินิกได้ในเวลาที่เหมาะสม  
2.1.6 บันทึกข้อมูลทางคลินิกท่ีส าคัญเพื่อน าไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา ตลอดจนถึงใช้ในการ 

ติดตามอาการ 
2.2 ทักษะหัตถการทางคลินิก (technical and procedural skills)  
ทักษะความสามารถในการท าหัตถการและการใช้เครื่องมือเฉพาะทางต่างๆ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้า 

หัวใจ การตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจสวนหัวใจพื้นฐาน เป็นต้น ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา
ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โดยสามารถบอกข้อบ่งช้ี ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจ สภาพและเง่ือนไขที่เหมาะสม ขั้นตอน
ในการท า สามารถท าได้ด้วยตนเอง แปลผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง และเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือรักษา 
รวมถึงให้การดูแลหลังการตรวจได้อย่างเหมาะสม 

2.3 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills) และ 
การให้การดูแลรักษา 

2.3.1 การวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาผู้ป่วย โดยอาศัยทักษะทางคลินิก       
2.3.2 เลือกใช้และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อ 

ประกอบในการตัดสินใจ  
2.3.3 ให้การบ าบัดรักษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันท่วงที วางแผนการรักษา และ 

ประสานกับสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง มีการใช้หลักการเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
มีการน าความรู้ทางทฤษฎีและหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยมาประกอบการพิจารณา ให้การดูแลรักษา
แบบสหสาขาวิชาชีพแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ให้การบริบาลแบบองค์รวมโดยยึดผู้ปว่ยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เลือกใช้
มาตรการป้องกัน รักษา การรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้สอดคล้องกับระยะและการด าเนินของโรค 
มีความสามารถในการบันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้องและเป็นระบบอย่างต่อเนื่องโดยใช้แนวทางสากล  

3. ทักษะการติดต่อสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 
3.1 ความสามารถในการแสดงท่าทีเข้าถึง (approach) การสร้างศรัทธาและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและ 

บิดามารดา หรือผู้ปกครอง การรับฟังปัญหา เข้าใจความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วย บิดามารดา และผู้ปกครอง  
3.2 การสื่อสารกับผู้ร่วมงานและสหสาขาวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการระหว่างทีมที่ดูแล 

รักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรอื่นๆ  
3.3 การให้ค าปรึกษา (counseling) การให้ค าแนะน าและให้ความรู้ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและ 

ผู้ปกครองอย่างเหมาะสม  
3.4 สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง และสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่อ 

อิเลคทรอนิกส์ และสื่อประเภทอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม  
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3.5 มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ และทักษะในการบริหารจัดการและการก ากับดูแล  
(supervision) บุคลากรทางการแพทย์  

4. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (professional attitudes, moral and ethics)  
4.1 มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของ 

ผู้ป่วย ผู้ปกครองผู้ป่วยและสังคม มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ  
4.2 เคารพและให้เกียรติต่อผู้ป่วย และครอบครัว ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ ให้ความจริงแก่ 

ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองตามแต่กรณ ีรักษาความลับ และเคารพในสิทธิเด็กของผู้ป่วย มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรูส้กึ
ของผู้อื่น 

4.3 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานท้ังในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืนๆ 
5. ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion) มีความสามารถ ใน

การก ากับดูแลสุขภาพของเด็กโรคหัวใจอย่างต่อเนื่อง ให้ค าปรึกษาแนะน าท้ังในคลินิกโรคหัวใจ หน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย
ใน โดยค านึงถึงระบบสุขภาพและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 

5.1 ก ากับดูแลสุขภาพเด็กโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  
5.2 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษาและป้องกันโรค รวมถึงพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก 

ในวัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น  
5.3 ให้การบริบาลสุขภาพเด็กโดยค านึงถึงความปลอดภัยและพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ป่วยเด็กเป็นส าคัญ 
5.4 ให้การดูแลรักษา ค าปรึกษา ตลอดจนด าเนินการส่งต่อ บนพ้ืนฐานความรู้เรื่องระบบสุขภาพและ 

การส่งต่อ 
6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development) เพื่อ

ธ ารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคหัวใจให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม และความเปลี่ยนแปลง 

6.1 ก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น วางแผน และ 
แสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

6.2 ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.3 มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล บนพื้นฐานของหลักการด้านวิทยาการระบาดคลินิก และเวช 

ศาสตร์เชิงประจักษ ์
6.4 ประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริบาลผู้ป่วย 
6.5 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้ อย่างสม่ าเสมอและ 

ต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานประจ าวัน และการจัดการความรู้ได้ (knowledge management) 
7. ภาวะผู้น า (Leadership) มีความสามารถในการเป็นผู้น าทั้งในระดับทีมงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยและการบริการ

สุขภาพตามบริบทได้อย่างเหมาะสม การท างานร่วมกันเป็นทีม และการรับปรึกษาผู้ป่วย ดังน้ี  
7.1 เป็นผู้น าในการบริหารจัดการในทีมท่ีร่วมดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ในหลายบทบาท ท้ังในฐานะหัวหน้า ผู้ประสานงานและสมาชิกกลุ่ม  
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานท าหน้าท่ีได้อย่างเต็มความสามารถ 
7.4 แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ 
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แผนการฝึกอบรม 
วิธีการให้การฝึกอบรม 
ขอบข่ายการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมเน้นลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแล
รักษา ป้องกันและฟื้นฟูผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ครอบคลุมโรคและปัญหาที่พบบ่อย 
รุนแรง และฉุกเฉิน ซึ่งมีโอกาสพบได้ในฐานะกุมารแพทย์โรคหัวใจ นอกจากนี้สถาบันสามารถจัดให้เพิ่มเติมตามความ
ต้องการของผู้เรียนหรือตามบริบท/ศักยภาพของสถาบัน 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาต่อยอดเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้องได้รับการอบรมเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี แต่ละปีมีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์
ตามกรอบของมาตรฐานหลักสูตรแพทยสภา โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ โดยสม่ าเสมอ การ
ฝึกอบรมประกอบไปด้วย การดูแลผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ การดูแลผู้ป่วยในทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด การ
ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในหออภิบาลผูป้่วยหนัก ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั้ง non-invasive และ invasive investigations 
ช้ันปีที่ 1 เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้มีประสบการณ์การเรียนรู้เบื้องต้น โดยแพทย์ประจ าบ้านกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจช้ันปี
ที่ 1 มีหน้าที่ดังน้ี 

1. ดูแล รักษา และรับปรึกษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ภายใต้การควบคุมของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคหัวใจ ช้ันปีที่ 2 และอาจารย์ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยก่อนและหลังการ
ผ่าตัด ท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดจนผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก 

2. เป็นที่ปรึกษาให้กับ แพทย์ประจ าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ 
3. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั้ง non-invasive และ invasive investigations 
4. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมทั้งกิจกรรมของภาควิชาฯ คณะฯ และ

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจที่ได้รับมอบหมาย 
 
ช้ันปีท่ี 2 มีการฝึกอบรมเพื่อให้มีประสบการณก์ารเรียนรู้สูงกว่าในช้ันปีท่ี 1 และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 มีหน้าท่ี
เพิ่มเติมดังนี ้

1. เป็นที่ปรึกษา ควบคุมดูแลแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจช้ันปีท่ี 1 
2. เป็นผู้น ากลุ่มในการสั่งการให้การรักษา หรือรับปรึกษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งทางยา และสามารถท า 

intervention ง่ายๆ ได้ 
3. สามารถจัดการประชุม และจัดอภิปรายปัญหาภายในสาขาวิชา และจัดร่วมกับศัลย์ศาสตร์และอายุรศาสตร์

โรคหัวใจได้ 
4. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั้ง non-invasive และ invasive investigations จนมีความสามารถสูงข้ึน เพียง

พอที่จะวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย และโรคที่ไม่ซับซ้อนมากได้ ให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
5. ปฏิบัติงานในแผนกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และศัลยศาสตร์โรคหัวใจ อย่างละ 1 เดือน 
6. ปฏิบัติงานในสถานท่ีที่เหมาะสม (free elective) 1 เดือน 
7. เสนอรายงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจ ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ เพื่อ

พิจารณารับรองอย่างน้อย 1 เรื่อง ก่อนจบการฝึกอบรม 
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ระยะเวลา ลักษณะและระดับชั้น 
  การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยหนึ่งระดับเทียบเท่าการฝึกอบรมแบบเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์ รวม
ระยะเวลาทั้ง 2 ระดับแล้วเทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 100 สัปดาห์ ทั้งนี้อนุญาตให้ลาพักร้อนรวมกับลาทุก
ประเภทได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ต่อระดับการฝึกอบรม จึงมีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ ในกรณีลาเกินกว่าที่
ก าหนด จะต้องมีการขยายเวลาการฝึกอบรมให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า 100 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิได้รับการ
พิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ 
สถาบันฝึกอบรมมีหน้าที่จัดเตรียมให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับชั้นปี 

ระดับที่ 1 ครอบคลุมความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และความรู้ด้านกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจที่ไม่ซับซ้อน 
ทักษะทางคลินิกและทักษะพื้นฐานในการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจ การฝึกปฏิบัติในการให้การวินิจฉัย การวิเคราะห์และ
แปลผลการตรวจหัวใจด้วยการตรวจเบื้องต้น เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ภาพรังสีทรวงอก การฝึกวิธีการตรวจด้วย
อุปกรณ์เฉพาะด้านโรคหัวใจ เช่น การตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (echocardiography) การตรวจสวนหัวใจ 
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเบื้องต้น เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะช็อกจากหัวใจ โดยฝึก
ปฏิบัติทั้งหอผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ภายใต้การก ากับดูแลของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรุ่นพีแ่ละ
อาจารย์ การน าเสนอกรณีผู้ป่วยในท่ีประชุมร่วมแบบสหสาขา รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆเป็นต้น  

ระดับที่ 2 จัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในหอ
ผู้ป่วยต่างๆ ในคลินิกเฉพาะโรค การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยอุปกรณ์/เครื่องมือเฉพาะต่างๆทั้ง non-invasive และ 
invasive investigations เช่น 24-hour Holter monitoring, exercise stress test, echocardiography, การตรวจสวน
หัวใจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา การดูแลรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤติการก ากับดูแลแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรุ่นน้องและ
แพทย์ประจ าบ้าน ภายใต้การดูแลของอาจารย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการต่างๆ สถาบันอาจพิจารณาเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้อื่นๆตามศักยภาพของสถาบันและความต้องการของ
ผู้รับการฝึกอบรม  ควรมีช่วงวิชาเลือกทั้งในหรือนอกสถาบันในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจหรือ
ด้านการวิจัย เช่น critical care, cardiovascular thoracic surgery, adult cardiology รวมถึงประสบการณ์ในการดูแล
รักษาผุ้ป่วยโรคหัวใจในสถาบันอื่นๆ ทั้งนี้สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดให้มี 
rotation elective รวมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์  ตามเกณฑ์หลักสูตร 4-16 สัปดาห์ ในระยะเวลาการเรียน 2 ปีเพื่อให้บรรลุตาม
พันธกิจของหลักสูตร 
 
การจัดรูปแบบหรือวิธีการฝึกอบรม 

เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ทั้ง 7 ด้าน 
สถาบันฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมโดยยึดผู้รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง มีการกระตุ้น เตรียมความพร้อมและสนับสนุน
ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและได้สะท้อนการเรียนรู้นั้นๆ (self-
reflection) ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพ (professional autonomy) เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถ
ปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุด โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความอิสระของผู้ป่วย (patient safety and autonomy) มี
การบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการช้ีแนะแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโดยอาศัยหลักการก ากับดูแล 
(supervision) การประเมินค่า (appraisal) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 

รูปแบบการฝึกอบรมของสาขาวิชามี 6 รูปแบบ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีประสบการณ์ที่เหมาะสม เกิดการเรียนรู้และมีความสามารถตามที่ก าหนดในเป้าประสงค์ของหลักสูตร 
(ตารางที่ 1) ดังนี ้
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การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
ในการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทั้งในและนอกเวลาราชการ มีการบูรณาการการฝึกอบรมเข้ากับ

งานบริการให้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยให้ความเห็น 
ค าแนะน าแนวทางการรักษาผ่านแพทย์ประจ าบ้านหรือทีมแพทย์เจ้าของไข้ ภายใต้การก ากับของอาจารย์ attending 
ประจ า rotation หรือ คลินิคนั้นๆ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริบาลผู้ป่วย การท าหัตถการ การตัดสินใจทาง
คลินิก การตรวจเฉพาะด้นโรคหัวใจต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการ โดยค านึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอด (trainee-centered) ทั้งนี้จัดให้มีการปฏิบัติงานท่ีส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรู้ในทุกๆสถานการณ์ รวมถึงผู้ป่วยใน
หออภิบาล ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน และผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด 
การเรียนรู้ในห้องเรียน  

จัดให้มีกิจกรรมในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอในรูปแบบต่างๆ เช่น Pediatric Cardiology-Surgery Conference 
(1 ครั้ง/สัปดาห์), Morbidity and Mortality conference (performance round; 1 ครั้ง/2 เดือน), กิจกรรม interactive 
lecture เช่น case Discussion, topic reviews, การทบทวน basic science ต่างๆ การ review แฟ้ม การเข้ารับการอบรม/
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ เป็นต้น (ตารางที่ 2) 
การเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ  

จัดให้มีช่วงเวลาในการท าหัตถการเฉพาะด้านโรคหัวใจทั้ง non-invasive และ invasive procedure อย่าง
สม่ าเสมอทุกสัปดาห์ รวมถึงการแปลผล ภายใต้การก ากับดูแลของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรุ่นพี่และอาจารย์ (ตารางที่ 3 
และ 4) 
การเรียนรู้แบบอื่นๆ เช่น counseling workshop, patient safety workshop, procedural workshop ร่วมอยู่ ใน 
patient care team โดยให้พป.ต่อยอดเข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ก่อนการเรียน , การน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ในสถาบันและนอกสถาบัน เป็นต้น  
การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง ส่งเสริมการค้นหา การทบทวน ประเมิน วิเคราะห์ผลงาน/ข้อมูลทางวิชาการและการเลือก
น ามาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ของผู้เรียน 
การวิจัยทางการแพทย์ เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีความรู้เรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางคลินิก 
ตลอดจนมีความรู้ด้านระบาดวิทยาคลินิก สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยโดยก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุก
คนต้องท างานวิจัยทางการแพทย์อย่างน้อย 1 เรื่องทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อเสนอให้อนุกรรมการการฝึกอบรม
และสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ (อฝส.) ของแพทยสภา 
ตารางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบต่างๆ สรุปได้ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 1  การจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้ การวดัและประเมินผล ตามความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
 

ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลในสถาบัน 

 1.ความรู้ทางกุมารเวช 
 ศาสตรโ์รคหัวใจและศาสตร ์
 อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 - การเรียนรูจ้ากการดูแลรักษาผูป้่วย โดยใช้ผู้ป่วย  
 เป็นฐาน หอผู้ป่วยในและนอก   
 - การประชุมอภิปรายหัวข้อ เรื่อง/สัมมนา/การ  
 เรียน จากตัวอย่างผู้ป่วย (case-based learning)  
 - การร่วมอภิปรายในกิจกรรมวิชาการต่างๆ 
 - การค้นคว้า/เรียนรูด้้วยตนเอง 

 - การสอบข้อเขียนชนิด MCQ, CRQ  
 - การสอบ PCIE  
 - การประเมินขณะปฏิบัติงาน 
 - การประเมิน 360 องศา  
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 2.1.ทักษะการบริบาลผู้ป่วย    
 (patient care) ด้านทักษะ 
 ทางคลินิก (clinical skills) 

 - การเรียนรูจ้ากการดูแลรักษาผูป้่วยร่วมกัน โดย  
 ใช้ผู้ป่วยเป็นฐาน หอผู้ป่วยในและนอก ในและ 
 นอกเวลาท าการ   
 - การประชุมอภิปรายกรณีผูป้่วยร่วมกับหน่วยงาน  
 อื่น 
 - การรับปรึกษาผูป้่วยจากแพทยป์ระจ าบ้าน  
 แพทย์อ่ืนๆ 
 - การน าเสนอ/ร่วมอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ 
 ต่างๆ 

 - การสังเกตโดยตรงจากการดูแลรักษาผู้ป่วย  
 การน าเสนอในที่ประชุม 
 - การประเมิน 360 องศา  
 - การสอบ PCIE  
 - การสอบข้อเขียนชนิด MCQ, CRQ ทักษะ 
 ทางคลินิก (OSCE) 

 

2.2.ทักษะการบริบาลผู้ป่วย  
 (patient care) ด้านทักษะ 
 หัตถการทางคลินิก  
 

 -การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทบทวนความรู้   
 ขั้นตอนจากแหล่งความรู้ที่ไดม้าตรฐาน 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ/หุ่นจ าลอง/สถานการณ ์
 จ าลอง  
 - การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงในหอผู้ป่วยในและ 
 นอกภายใต้การก ากับของอาจารย์ 

 - การสังเกตโดยตรง 
 - การประเมิน 360 องศา  
 - แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

 

2.3.ทักษะการบริบาลผู้ป่วย   
 (patient care) ด้านการ 
 แก้ปัญหาและการตดัสินใจ  
 (problem-solving skills  
 and decision making  
 skills)   

 - การเรียนรูจ้ากการดูแลรักษาผูป้่วยร่วมกัน โดย 
 ใช้ผู้ป่วยเป็นฐาน หอผู้ป่วยในและนอก ในและ 
 นอกเวลาท าการ   
 - การประชุมอภิปรายกรณีผูป้่วยร่วมกับหน่วยงาน 
 อื่น 
 - การรับปรึกษาผูป้่วยจากแพทยป์ระจ าบ้าน   
 แพทย์อ่ืนๆ 

 - การสังเกตโดยตรง 
 - การประเมิน 360 องศา การสอบ 
 - ทักษะทางคลินิก (OSCE)  
 - การสอบข้อเขียนชนิด MCQ, CRQ 
 - การตรวจประเมินบันทึกรายงานผู้ป่วย  
 (chart audit) 

 3.ทักษะการติดต่อสื่อสาร  
 และการสร้างสัมพันธภาพ  
 (Communication and  
 interpersonal skills) 
 

 - เป็นแบบอย่าง (role model) 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ/การน าเสนอ/สัมมนา 
 และอภิปรายตัวอย่างผู้ป่วย 
 - กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยท้ังในหอผู้ป่วยใน 
 และนอก รวมถึงนอกภาควิชา 

 - การสังเกตโดยตรง  
 - การประเมิน 360 องศา 
 - แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

 

4.พฤตินิสัย เจตคติ  
 คุณธรรมและจริยธรรมแห่ง 
 วิชาชีพ (professional  
 attitudes, habits, moral  
 and ethics) 

 - เป็นแบบอย่าง (role model)  
 - อภิปรายตัวอย่างผู้ป่วย 
 - การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยเป็นฐาน (patient based    
 learning) หอผู้ป่วยในและนอก 
 - สอนข้างเตียง (bedside teaching) 

 - การสังเกตโดยตรง  
 - การประเมิน 360 องศา  
 - แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  
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5. การพัฒนาความรู้  
 ความสามารถทางวิชาชีพ 
 อย่างต่อเนื่อง (Continuous  
 Professional   
 development) 

 - การท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ (project 
 based learning)  
 - กิจกรรมวิเคราะห/์ทบทวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์  
 (Journal club) 
 - การประชุมอภิปรายหัวข้อเรื่อง/สมมนา/การ 
 เรียนจากตัวอยา่งผู้ป่วย 

 - ผลงานวิจัย 
 - การสังเกตโดยตรง 
 - การประเมิน 360 องศา  
 - แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  
 - การอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ  

 6.ระบบบริการสุขภาพและ 
 การสร้างเสรมิสุขภาพ 

 - เป็นแบบอย่าง (role model) 
 - การเรียนโดยใช้ผู้ป่วยเป็นฐาน (patient based  
 learning) หอผู้ป่วยในและนอก 

 - การสังเกตโดยตรง  
 - การประเมิน 360 องศา  
 - แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

 7. ภาวะผู้น า (Leadership)  - การบริหารจดัการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยในและ 
 ผู้ป่วยนอก 
 - การท ากิจกรรมวิชาการร่วมกับต่างหน่วยงาน 
 - การบริหารจดัการในการตรวจเฉพาะทาง 

 - การสังเกตโดยตรง 
 - การประเมิน 360 องศา  

 

 
 
ตารางที่ 2  การจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้ในห้องเรียน แก่แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด 
    
Day              

      time 8.00-9.15 น. 9.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 

Monday 
Cath conf  
 (ศูนย์ 15) 

 
 

 
 
 

 
Tuesday 

 

Grand round 
Pediatric 

Cardio clinic 
จฟ 1  

Academic 
activity  

12:00-13:00 
 (ศูนย์โรคหัวใจ) 

 

 
Wednesday 

 
 

Thursday MM conference/performance round (CVT-ped) wk 1 

 
Friday 

 
 

Grand round 
cardio 

10:30-12:00 
 

Academic 
activity Review 
cath conf. + 
next week 

surgery 
12:00-14:00 

 (ศูนย์โรคหัวใจ) 
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ตารางที่ 3 การจัดประสบการณ์ท าหัตถการเฉพาะด้านโรคหัวใจ invasive procedure และ เป้าหมายการเรียนรู้แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 และ 2 เข้าช่วยและท า cardiac catheterization รวมอย่างน้อย 100 ราย  
   

                    
เวลา 
ระดับ 

0-6 เดือน > 6-12 เดือน 

Fellow I -  สามารถท า Rt heart cath ได ้
-  สามารถวางแผนการตรวจสวนหัวใจ +  
   ฉีดสีใน uncomplicated lesion  

-  สามารถท า Rt & Lt heart cath  : ใน  
uncomplicated lesions เช่น VSD, TOF 

-  สามารถแปลผล cath และ angiogram ใน      
   uncomplicated lesion และวางแผนแนวทาง  

Fellow II -  สามารถ access internal jugular veinได้  
-  สามารถวางแผนการตรวจสวนหัวใจ +  
   ฉีดสีใน complex lesion  
-  สามารถอ่านผล cath & angiogram ที่  
    complexได้  
-  สามารถหาค่า hemodynamic data ได้ เช่น   
   PVR, Cardiac output, PHT test ได้ เป็นต้น  
-  สามารถวางแนวทางการรักษาจาก cardiac 
cath data 
-  สามารถท า BAS    

-  สามารถท าการรักษา Rt & Lt heart cath ใน  
   complex lesions  
-  สามารถท า Cardiac intervention ที่ไม่ยุ่งยาก เช่น  
   valvuloplasty, angioplasty, coil embolization, 
   PDA device 
-  ช่วยท า Cardiac intervention ที่ยากข้ึน 
    เช่น device occlusion อื่น ๆ  
-  สามารถวางแผนการรักษาจาก cardiac cath data 
-  ช่วยท า EPS & RFA 
-  ช่วย/บอกวิธีการใส1 temporary pacemaker และ 
   แนวทางการรักษา + ปรับเครื่องได้อย่างมี   
   ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ตารางที่ 4  การจัดประสบการณท์ าหัตถการเฉพาะด้านโรคหัวใจ non-invasive procedure และ เป้าหมายการเรยีนรู ้
Echocardiography แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปีท่ี 1 และ 2 ดูและท า echocardiogram รวมอยา่งน้อย 500 ราย/2 ปี 

                    
เวลา 
ระดับ 

0-6 เดือน > 6-12 เดือน 

Fellow I -  สามารถเปดิและใช้เครื่อง echo  
-  สามารถscanต าแหน่งมาตรฐานได ้
-  สามารถวินิจฉัย simple cardiac lesions  
 และตรวจวินิจฉัย ดู function และ   
 pericardial effusion 

-  บอกแนวทางการรักษา   

-  สามารถตรวจและวินิจฉัย simple cardiac lesions 
และ cardiac function ได้ และวางแผนแนวทาง
รักษา  

-  สามารถวินิจฉัย Complex cardiac lesions บาง
ชนิดได้             

 
                    
เวลา 
ระดับ 

0-6 เดือน > 6-12 เดือน 

Fellow II -  สามารถวินิจฉัย Complex cardiac lesions  
-  ช่วยท า และรู้หลักการตรวจวินจิฉัย TEE  
   (ใน echo lab, cath lab และ OR)  
-  สามารถวางแผนการรักษาจากผล echo  

-  สามารถท า TEE (ใน echo lab, cath lab, และ OR)  
-  สามารถตรวจและวินิจฉัย Complex cardiac  
   lesions และวางแผนการรักษาได้   
-  + Fetal echo 

  
Non invasive investigation อื่น ๆ  

                    
เวลา 
ระดับ 

0-12 เดือน 

Fellow II -  สามารถท าและแปลผล exercise stress test  
-  สามารถท าและแปลผล Tilt table test  
-  สามารถแปลผล 24 hr Holter, event monitor  
-  สามารถตรวจสอบ และปรับการท างานของ permanent pacemaker 
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ตารางที่ 5  ภาพรวมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏบิัติงานในเวลาและห้องเรียนของแพทย์ประจ าบา้นต่อยอด 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ปี 2563 

Activity 9-12 12-13 13-16 
 OPD Cath   Echo  GUCH  Cath  pace clinic 

วันจันทร์ อ.ชดชนก 
อ.ศุภลัคน ์
อ.ปวีณา 
R2 cardio 
 
 

อ.ประคัลภ ์
F1 cath  
F2 cath  
R2 cardio 
 

 อ.ศุภลัคน ์
F1 ward 
F2 ward 
 

อ.ชดชนก 
(wk 2, 4) 
อ.ปวีณา 
(wk 1, 3) 
F1 consult 
F2 consult 
 

F1-2 cath / 
อ.ประคัลภ ์/  
อ.กฤตย์วิกรม  
F1 cath  
F2 cath  
 

อ.ปวีณา  
(wk 1,3 รวม 
GUCH) 
 

วันอังคาร Pediatric 
Cardiology 
clinic 

 Academic 
conference & 
teaching 
activity 

อ.ปวีณา 
F1 ward  
F2 ward  
F1 cath  

 
 

 อ.ศุภลัคน ์
F1 consult 
F2 consult 
F2 cath 
 

วันพุธ R2 cardio 
F cardio  

อ.กฤตย์วิกรม 
F1 cath 
F2 cath 
 

 อ.ประคัลภ ์
F1 ward 
F2 ward 
 

 อ.ชดชนก 
F1 cath  
F2 cath 
 

อ.ศุภลัคน์  
(Holter review) 
optional 
F2 consult 
F1 consult 

วันพฤหัสบด ี อ.ประคัลภ ์
F cardio  
 
 

อ.จารุพิมพ ์
F1 cath  
F2 cath 
R2 cardio 
อ.ศุภลัคน์ (EP) 

 อ.ชดชนก 
F1 ward 
F2 ward 

อ.ประคัลภ์   
F1 consult 
F2 consult 
 
 

อ.ปวีณา  
F1 cath 
F2 cath 
อ.ศุภลัคน์ (EP) 

 

วันศุกร์ Grand round/ออกหน่วย Academic conference & 
teaching activity 

 Heart valve clinic 
อ.กฤตย์วิกรม 
F1 cath 
F2 cath 
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เนื้อหาสังเขปของฝึกอบรม 
เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมจะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้  
ต้องครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานทางคลินิกและทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องหรือมีประสบการณ์ด้านต่อไปนี้ 
1. พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม 

รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกันทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
2. การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล 
3. ทักษะการสื่อสาร 
4. จริยธรรมทางการแพทย์ 
5. ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 
6. กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ 
7. หลักการบริหารจัดการ 
8. ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
9. การดูแลตนเองของแพทย์ 
10. พื้นฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย์ ท้ังการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 
11. เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
12. การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 

   
จ านวนปขีองการฝึกอบรม 

หลักสตูรการฝึกอบรมมรีะยะเวลา 2 ปี เปิดการฝึกอบรมวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา 
 
สภาวะการปฏิบัติงาน 

สถาบันจัดให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ รวมถึงการอยู่เวร โดยก าหนดให้อยู่เวรของ
สาขาวิชาตามความเหมาะสมประมาณ 7-10/เดือน (ไม่เกิน 15 เวร/เดือน) โดยมีเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบ
ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดภายใต้ขอบเขตของงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์หัวใจเท่านั้น โดยอยู่เวรภายใต้
ค าปรึกษาและก ากับควบคุมของอาจารย์ attending สถาบันได้จัดค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเวรให้แก่แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด เป็นเงิน 5,000 บาท/เดือนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และจากมูลนิธิโรคหัวใจอีก 8,000 - 10,000 บาท/
เดือน (ณ ปีพ.ศ. 2563) 

การลาพักร้อนอนุญาตให้ลาพักร้อนได้ 10 วันท าการต่อปี การลาคลอดบุตรสามารถลาได้ 3 เดือนตามก าหนด
ราชการ  
 
การวัดและประเมินผล 

สถาบันก าหนดมาตรการและด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อ
ประกอบการพัฒนา และการเลื่อนระดับ โดยมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีหลักฐานบันทึกความก้าวหน้าของ
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด แต่ละคนในเรื่องความรู้ความสามารถและทักษะทางคลินิก ทักษะการติดต่อสื่อสารและมนุษย์
สัมพันธ์ เจตคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นระยะๆอย่างสม่ าเสมอ ตลอดหลักสูตร เมื่อมีการตรวจสอบและ
ประเมินสถาบัน หรือในการพิจารณาผลการสอบขั้นสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯ และต้องมีบันทึกอยู่ในทะเบียนประวัติของแพทย์
ประจ าบ้านแต่ละคนด้วย โดยการประเมินสมรรถภาพทางคลินิกทั้ง 7 ด้าน คือ 1.ความรู้ทางทฤษฎี 2. ทักษะการบริบาล
ผู้ป่วย (patient care) ทักษะทางคลินิก (clinical skills) ทักษะการท าหัตถการและทางเทคนิค (procedural and 



14 
 

technical skills) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills) 3.ทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพ (communication and interpersonal skills) 4. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (professional attitudes, moral and ethics) 5. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง (continuous professional development) 6. ระบบบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 7.ภาวะ
ผู้น า (leadership) ส่วนจะประเมินวิธีใดนั้น แต่ละสถาบันสามารถก าหนดได้เองตามความเหมาะสม และสภาพแวดล้อม
ของแต่ละสถาบัน ทั้งนี้ต้องแสดงให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯเห็นได้ว่าเป็นการประเมินที่ตั้งอยู่บนหลักการและมี
มาตรฐานอันดี (ตารางที่ 1, 3, 4, 6) 
 
ตารางที่ 6  วิธีการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมในการใช้วิธีการประเมิน 

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ MCQ CRQ OSCE Chart 
audit 

360 
degree 

Research Portfolio 

 1. ความรู้พื้นฐาน 
 2. ทักษะทางคลินิก 
 3. ทักษะการท าหัตถการและทางเทคนิค 
 4. การบริบาลผู้ป่วย การแก้ปญัหาและการ 
 ตัดสินใจ 
 5. การติดต่อสื่อสารและการสร้าง   
 สัมพันธภาพ 
 6. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและ 
 จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 7. การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 8. ภาวะผู้น า 
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 หมายเหตุ:   0 = ไม่ได้ใช้วิธีการประเมินชนิดดังกล่าว  + = ใช้วิธีการประเมินชนิดดังกล่าวบ้าง  
++ = ใช้วิธีการประเมินชนิดดังกล่าวปานกลาง +++ = ใช้วิธีการประเมินชนิดดังกล่าวมาก 

 
วิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละระดับหรือ

แต่ละชั้นปี เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและเพื่อการเลื่อนระดับดังนี้  
1. การสอบ Pediatric Cardiology In-training Examination (PCIE)  
เป็นการประเมินความก้าวหน้าด้านความรู้ การบริบาลผู้ป่วย การแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยการใช้ข้อสอบ

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (MCQ) การสอบ CRQ และ OSCE จัดให้มีการสอบปีละครั้ง ประมาณเดือน มกราคม-กุมภาพนัธ์ 
จัดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ  

2. การประเมิน 360 องศา  
เป็นการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างฝึกอบรมโดยอาจารย์ ผู้ร่วมงานต่าง ๆ เช่น พยาบาล, แพทย์ประจ า

บ้าน, แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทั้งในสาขาเดียวกันและต่างสาขาวิชาอื่น นักศึกษาแพทย์ เป็นต้น ตามกรอบของราช
วิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้หรือเพื่อการเลื่อนช้ันปี เป็นการประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการอบรมในแต่ละช่วงของการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
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3. การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ  
เป็นการวัดและประเมินผลความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพตามผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของ แพทย์ประจ า

บ้านต่อยอดในการให้บริบาลเด็กโรคหัวใจทั้งที่เป็นรุนแรงมาก ไปจนถึงไม่รุนแรง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯได้ก าหนด
กรอบของ EPA (Entrustable Professional Activities) ที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะต้องสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องมีการก ากับดูแลเมื่อจบการฝึกอบรม ในแต่ละระดับช้ันปีละ 2 รอบ (4 EPA รวม 8 ครั้งต่อปี)  
ในระหว่างการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตาม EPA และตาม 
milestones ที่ก าหนดในแต่ละระดับช้ันปี รวมทั้งได้รับข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ผู้ประเมินเพื่อการพัฒนาตนเองทั้งนี้
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นว่าตนบรรลุผลตามการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
ตามระดับของ milestones ที่ก าหนด จึงจะได้รับอนุญาตให้เลื่อนระดับช้ันปี สถาบันก าหนดและปรับ milestones เพื่อ
การวัดและประเมินผลในแต่ละระดับช้ันปีให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันตนเอง ซึ่งได้ผ่านการรับรองจาก อฝส. แล้ว 

4. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสมุดสะสมผลงาน เป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินสมจริง ( authentic 

assessment) ที่วัดการเรียนรู้ช้ันสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบัติงานจริงๆ  
แพทย์ประจ าบ้าต่อยอดต้องท าการบันทึกสมุดสะสมผลงานที่ปฏิบัติ รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึง ความก้าวหน้าของการ
ฝึกอบรม ประเมินและการสะท้อนตนเอง (self-reflection) เป็นระยะ และรับการประเมิน ฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ 
รวมถึงร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนา 

สถาบันการฝึกอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดแบบประเมินตามมาตรฐานจ าเพาะของสถาบันให้
สอดคล้องกับกรอบของราชวิทยาลัยกุมารฯ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกความก้าวหน้าของแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอดแต่ละคนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและการแจ้งผล พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอย่าง
ทันกาล จ าเพาะ สร้างสรรค์ และเป็นธรรม เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้รับทราบและปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และเก็บหลักฐานการประเมินไว้เพื่อแสดงต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯของแพทยสภาเมื่อมีการตรวจสอบและ
ประเมินสถาบัน และเมื่อพิจารณาผลการสอบขั้นสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯและต้องปรากฏหลักฐานการประเมินอยู่ในทะเบียน
ประวัติของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่ละคนด้วย 

นอกจากนี้สถาบันจะมีการจัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล มีก าหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับและ
เกณฑ์การยุติการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม
ตามรายละเอียด ได้แก่  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนชั้น พิจารณาดังนี้ 

1. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ที่มีผลการปฏิบัติงานหรือทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่เป็นที่พอใจ (ไม่ผ่าน
เกณฑ์) กรรมการหลักสูตรพิจารณาให้ปฏิบัติงานซ้ าในช้ันปีนั้น หรือ เพื่อเพิกถอนการฝึกอบรมแล้ วแต่กรณีและเสนอต่อ 
อฝส. และแพทยสภา 

2. การประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมโดยอาจารย์ ผู้ร่วมงาน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้หรือเพื่อการเลื่อนช้ันปี เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรมในแต่ละช่วงอย่างต่อเนื่องตลอด
ปี 

3. การประเมินความสามารถในการท ากิจกรรมทางวิชาชีพท่ี แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้อง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
โดยไม่มีการก ากับดูแล (Entrustable professional activities; EPA) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ที่ปฏิบัติงานทั้ง 2 ปี เป็นที่พอใจ (ผ่านเกณฑ์) จึงจะมีสิทธิได้รับอนุมัติเพื่อเข้าสอบ
ขั้นสุดท้ายเพื่อวุฒิบัตรฯ ได้ 

5. ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ให้กรรมการหลักสูตรเสนอเรื่องต่อ อนุกรรมการฝึกอบรมฯ เพื่อพิจารณา  
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เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ประธานหลักสูตร รายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่ละ
คนเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
แบบฟอร์มที่ก าหนดให้ไปยังคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ (ประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกปี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจของ
แพทยสภา 
 
การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบและรับการประเมินเพื่อวุฒิบัตร (วว.) สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ จ าแนกเป็น 2 ประเภท 
ตามโครงการฝึกอบรมและคุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรม ดังนี้  

1. ได้รับการฝึกอบรมครบ 2 ปี ในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรอง 
2. ได้รับการฝึกอบรมในสถาบันร่วมฝึกอบรม ซึ่งได้แก่ สถาบันฝึกอบรม 2 แห่งที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการ

ฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน โดยจัดให้ผู้เข้า
อบรมได้รับประสบการณ์จากท้ัง 2 สถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 
ระเบียบการวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

แพทยสภาได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการสอบวุฒิบัตรฯ และให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ เป็นผู้ด าเนินการในการสอบเพื่อวุฒิบัตร (วว.) สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ โดยผู้เข้าสอบจะต้องผ่าน การ
ประเมินผล ดังนี้ 

1. การประเมินผลงานวิจัย  
ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อวุฒิบัตรฯ ต้องผ่านการประเมินผลงานวิจัย ซึ่งผู้เข้าสอบวุฒิบัตรฯ เป็นผู้เสนอรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ เพื่อพิจารณาโดยผ่านการรับรองของหัวหน้าภาควิชาฯ/ผู้อ านวยการสถาบันแล้ว ในการ
พิจารณางานวิจัยคณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมฯ แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมตามรายนามที่ประธานหลักสูตรเสนอ 

2. การจัดสอบภาคปฏิบัติแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 
เพื่อประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางคลินิกและหัตถการต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหาและเจตคติ 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ท าการจัดสอบแบบ OSCE ให้กับ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดช้ันปี 2 ประมาณปลายระดับช้ันปี 
2 (เดือนกรกฎาคม) ของการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องผ่านความเห็นชอบของสถาบัน ผ่านการประ เมินความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA ของสถาบันและผ่านการประเมินผลงานวิจัย ผู้ที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรก  

3. การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินด้านความรู้ การแก้ปัญหาและการประยุกต์ ท้ังนี้ผู้เข้า 
สอบต้องผ่านความเห็นชอบของสถาบัน ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามกรอบ EPA ของสถาบัน และ
ผ่านการประเมินผลงานวิจัย 

3.1 ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกค าตอบ (MCQ) ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic medical  
sciences or correlated clinical sciences) และวิชาทางคลินิก (clinical subjects) เพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน และ
ทางคลินิก  

3.2 ข้อสอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ใน 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และภาควิชาฯ อนุมัติให้เข้าสอบได้  

การสอบ CRQ, OSCE (short case และ long case), MCQ ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินการสอบ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อาจพิจารณาให้สอบใหม่หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน หรือให้สอบใหม่ใน
การสอบปีถัดไป ท้ังนี้ ผลการตัดสินข้ันสุดท้ายอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 
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การวัดและประเมินผลเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
แนวทางการประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.) อนุ

สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจด าเนินการโดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ มีแนวทางดังนี้  

1. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจจากสถาบันในต่างประเทศที่
แพทยสภาและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ รับรอง  

2. การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ก าหนดไว้ปีละ  1 ครั้ง โดยการจัดสอบ
พร้อมและเหมือนกับการสอบเพื่อ ว.ว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจที่ประกอบด้วย การสอบ  MCQ, CRQ 
และ OSCE เพื่อประเมินความรู้ทางทฤษฎี (factual knowledge), การประเมินทักษะทางคลินิก (clinical 
skills), การประเมินทักษะการบริบาลผู้ป่วย การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (patient care, problem-solving and 
decision making skills) 

3. เกณฑ์การรับรองการสอบผ่าน MCQ, CRQ และ OSCE เช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ 

4. ก าหนดการจัดสอบพร้อมรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของอนุกรรมการฝึกอบรมฯ  
5. ให้ส่งผลงานงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเสนอให้อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจพิจารณา ภายใน

วันท่ี 30 มิถุนายน ของปีการศึกษาน้ัน 
ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อาจพิจารณาให้สอบใหม่

หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน หรือให้สอบใหม่ในการสอบปีถัดไป 
 
การศึกษาต่อเนื่องของกุมารแพทย์โรคหัวใจ 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ และอนุกรรมการฝึกอบรมฯสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเห็นชอบกับหลักการของ
โครงการรับรองการศึกษาอย่างต่อเนื่องของกุมารแพทย์โดยจะเริ่มใช้กับ แพทย์ประจ าบ้านที่เข้าฝึกอบรมในปีการศึ กษา 
2561 รวมทั้งกุมารแพทย์ที่ฝึกอบรมก่อนปีการศึกษา 2561 โดยจะเริ่มสะสมหน่วยกิตในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
ก าหนดรอบประเมินทุก 5 ปี จ านวนหน่วยกิต 50 หน่วยกิตในเวลา 5 ปี ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาและการนับหน่วยกิตให้
ยึดตามเกณฑ์ของการศึกษาต่อเนื่องของแพทยสภาหรือมาตรฐานวิชาชีพ และให้อยู่ในดุลยพินิจของอนุกรรมการฝึกอบรมฯ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
 
การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม 

ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน ต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจจะต้องได้รับปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิตและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ได้รับวุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์จาก
แพทยสภา นอกจากนี้ยังต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การฝึกอบรม การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ้างอิงตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยเรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2559”) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ 
ตามที่แพทยสภาก าหนด โดยยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่แพทยสภาตามคุณสมบัตแิละระยะเวลารับสมัครที่แพทยสภา
ก าหนด สถาบันฝึกอบรมได้ก าหนดเกณฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร โดยยึดหลักความเท่าเทียม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ เพื่อคัดเลือก แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดตามจ านวนโควตาที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภา 
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จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตอ่
ยอดได้เป็นสัดส่วนช้ันปีละ 1 คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลา 2 คน และต้องมีงานบริการขั้นต่ า (เฉลี่ยย้อนหลัง 3 
ปี) ตามที่ก าหนด 
  ตามสถิติปี 2561-2562 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีอาจารย์เต็มเวลา 5-6 คน มีการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก
ในคลินิคโรคหัวใจ 3,414  ครั้ง/ปี มีผู้ป่วยโรคหัวใจในหอผู้ป่วย CCU 326 ราย/ปี, หอผู้ป่วยโรคหัวใจอานันทมหิดลช้ัน 7 
รวม 904 ราย/ปี, inpatient cardiology consultation 70-100 ราย/เดือน, การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่
สูง 4, 846 ครั้ง/ปี, การตรวจสวนหัวใจ 461 ครั้ง/ปี, EPS/RFCA/pacemaker implantation 113 ครั้ง/ปี, Cardiac 
Imaging (CT + MRI) 202 ราย/ปี, การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก 351 ครั้ง/ปี (แบบฟอร์ม ข) ดังนั้นปีที่จะถึง 
(2562-2563) สามารถเปิดรับผู้เข้าฝึกอบรมรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้ปีละ 3 คน 
 
ทรัพยากรทางการศึกษา 

ภาคกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีสถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติให้แก่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคหัวใจ ดังนี้ 
สถานที่ส าหรับการเรียนรู้ภาคปฏบิัติ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มีหอผู้ป่วยวิกฤติเฉพาะทางโรคหัวใจจ านวน 6 เตียงและหอผู้ป่วยสามัญเฉพาะทาง
โรคหัวใจจ านวน 10 เตียงที่ตึกอานันทมหิดลช้ัน 7 และมีหอผู้ป่วยเด็กรองรับเด็กที่อาจต้องมีการปรึกษาสาขาวิชาโรคหัวใจ
อีก 15 หอผู้ป่วยซึ่ง รวมทั้งสิ้นภาควิชามีจ านวนเตียงส าหรับให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กทั้งหมด 303เตียง แบ่งเป็นเตียง
ส าหรับผู้ป่วยวิกฤตอีก 33 เตียง (4 หอผู้ป่วย) เตียงสามัญทั่วไป 178 เตียง (6 หอผู้ป่วย) เตียงสามัญส าหรับเฉพาะโรค 43 
เตียง (3 หอผู้ป่วย) เตียงพิเศษรวม 22 เตียง (1 หอผู้ป่วย) เตียงพิเศษเดี่ยว 27 เตียง (2 หอผู้ป่วย) มีหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก 
และคลินิคเฉพาะโรคหัวใจเพื่อการฝึกปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ มี echocardiography 
laboratory ที่อาคารศูนย์โรคหัวใจช้ัน 6 มี cardiac catheterization laboratory ที่อาคารศูนย์โรคหัวใจช้ัน 2 และ มี 
cardiac MRI & CT laboratory ที่ตึก 84 ปีช้ัน 1 (ข้อมูลปี 2562) นอกจากนี้ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ยังมีห้องประชุม
ต่างๆ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องพักอาจารย์ หัองพักแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน และห้องพัก
นักศึกษาแพทย์ เป็นต้น โดยมีห้องประชุมและห้องเรียนส าคัญดังนี้ 

1. ห้องประชุม รองรับผู้เข้าประชุม 200 คน จ านวน 1 ห้อง รองรับผู้เข้าประชุม 60 คน จ านวน 3 ห้อง รองรับผู้
เข้าประชุม 30 คน จ านวน 3 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนการสอนทางวิชาการอย่างเพียงพอ 

2. ห้องเรียน รองรับผู้เรียน 80 คน จ านวน 2 ห้องพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนการสอนทาง
วิชาการอย่างเพียงพอ 

ภายนอกภาควิชามีห้องประชุมที่อนุญาตให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคหัวใจท ากิจกรรมการเรียนการ
สอนตามตาราง ได้แก่ ห้องประชุมศูนย์โรคหัวใจช้ัน 15 และ ช้ัน 6 จ านวน 2 ห้อง รองรับผู้เข้าประชุม 20-30 คนพร้อม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดประวัติเพื่อ pediatric CVT conference รีวิวแฟ้ม และเปิดภาพ echocardiography, 
cardiac imaging และ cardiac catheterization ส าหรับการเรียนการสอนทางวิชาการอย่างเพียงพอ 

 หัองพักแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรวมมีจัดให้ที่ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี หัองพักแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอดสาขาโรคหัวใจที่อยู่เวรมีจัดให้ท่ีหอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
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สาขาวิชาโรคหัวใจมีห้องประจ าสาขา 2 ห้อง ห้องที่ 1 เพื่อติดต่อประสานงาน และมีห้อง EKG ของหน่วยงาน 1 
ห้อง ซึ่งมีแฟ้มผู้ป่วยของสาขาเพื่อการเรียนรู้ โดยภายในห้องของสาขามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนและการ
ท างานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในและนอกเวลาราชการได้ 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีสถานที่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน การน าเสนองาน
ด้านการวิจัยและงานบริการทางการแพทย์ ท่ีเพียงพอต่อความต้องการ (ตารางที่ 8) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
สามารถเข้า website ห้องสมุดคณะแพทยศาศตร์ศิริราชพยาบาล นอกจากน้ียังมีระบบ WIFI ครอบคลุมทุกจุดในภาควิชาฯ 
ซึ่งมีข้อมูลส าคัญต่างๆส าหรับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น สื่อการสอนส าหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ า
บ้าน ข่าวสารงานวิชาการ งานบริการ เป็นต้น รวมทั้งเป็นช่องทางสื่อสาร และถ่ายทอดข้อมูลสู่บุคลากร นักศึกษา แพทย์
ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และสื่อสารสู่บุคคลภายนอกท้ังศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป  
 
ตารางที่ 8  อาคารสถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณส์ื่อโสตทัศนูปกรณท์ี่ส าคัญของคณะ 

อาคารสถานที่ เทคโนโลยี Know how, Hardware, 
Software, Methodology 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ตึกอดุลยเดชวิกรม 
- ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 46 
ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการ 24 ห้อง 
- ห้องประชุม 6 ห้อง 
- ศูนย์ฝึกทักษะหัตถการทาง
คลินิก (SiCSC) 
อาคารศรีสวรินทิรา 
- ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 6 
ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการย่อย พร้อม
คอมพิวเตอร์ 14 ห้อง 
- ห้องประชุมขนาด 60-100 ท่ี
นั่ง 7 ห้อง 
- ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง 
ตึกสยามมนิทร์ ชั้น 7-8 
- ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 6 
ห้อง 
- ห้องประชุม 2 ห้อง 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
 

- ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา SCMS 
- ระบบ SiTEL สนับสนุน Teleconference 
- นวัตกรรม โครงการถ่ายทอดสัญญาณภาพ
เสียง ผ่านระบบ Network (SiBN) 
- นวัตกรรม ระบบ LMS E-learning 
- นวัตกรรม การจัดสอบรูปแบบตา่งๆ เช่น 
โปรแกรมจับเวลาสอบ OSCE การพัฒนาการ
สอบ MCQ, MEQ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคลังข้อสอบ ระดับคลินกิ รุ่น 2.2 
โปรแกรมบันทึกคะแนนการสอบเพื่อประเมิน
และรับรองความรู้ความสามารถ (OSCE) เป็น
ต้น 
- นวัตกรรม CAI สรา้งบทเรียนและพัฒนาระบบ
การเรยีนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวน
ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ของ นศพ. ปีท่ี 6 
- นวัตกรรม ระบบ E-book เพื่อการศึกษา ด้วย
โปรแกรม Flip Book Maker Pro 
- นวัตกรรม ระบบสารสนเทศบรหิารจัดการการ
อนุญาตเข้าห้องน้ าขณะสอบ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการ
ให้นักศกึษาในห้องเรียน 1053 
เครื่อง 
- เครื่อง Notebook จัดบริการ
ให้นักศึกษา 115 เครื่อง 
- กล้องจุลทรรศน์: นักศึกษา
แพทย์ปรีคลินิก 1:1 (960 กล้อง) 
- หุ่นช่วยสอน/หุ่นจ าลอง 216 
ช้ิน 
- Voter 700 ตัว 
- Projector 160 เครื่อง 
- Visualizer 103 เครื่อง 
- LED TV 58 เครื่อง 
- LCD TV 21 เครื่อง 
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าเรียน 
22 เครื่อง 
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ทีมการดูแลผู้ป่วย เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและ 
บุคลากรวิชาชีพอื่น 

การท างานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาโรคหัวใจกุมารเวชศาสตร์จัดตามตารางหมุนเวียนครอบคลุมงานซึ่ง
ต้องมีการท างานร่วมกันเป็นทีมแพทย์ประจ าบ้าน พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ ได้แก่  

1. ในหอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ และหอผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจอานันทมหิดลช้ัน 7 รับผิดชอบผู้ป่วยหนัก ฉุกเฉิน และ 
ผู้ป่วยรับ refer ทุกราย รวมถึงผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ท างานเป็นทีมร่วมกับทีมพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย แพทย์ประจ าบ้าน
ช้ันปีที่ 1 และ 2 ภายใต้การรับค าปรึกษาจากอาจารย์ Attending ประจ าเดือนนั้นๆ นอกจากนี้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
Echocardiogram ผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยอานันทมหิดลช้ัน 7 และออกตรวจคลินิคโรคหัวใจตามตาราง 

2. รับปรึกษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจจากหอผู้ป่วยนอกหอผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ (ตึกอานันทมหิดล ตึกเจ้าฟ้าฯ NICU, 
ICU, RCU, อกส, Nursery, OPD กุมาร, ห้องฉุกเฉิน) รับปรึกษาผู้ป่วยตามใบ consult จากนอกภาควิชาร่วมกับแพทย์
ประจ าบ้านช้ันปีท่ีปี 2 ภายใต้การรับค าปรึกษาจากอาจารย์ Attending ประจ าเดือนนั้นๆ ซึ่งต้องมีการประสานงานร่วมกบั
ทีมแพทย์และพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย นอกจากนี้มีหน้าที่รับผิดชอบ Echocardiogram ผู้ป่วยที่ปรึกษา และออกตรวจ
คลินิคโรคหัวใจตามตาราง 

3. Cardiac catheterization โดยเข้าปฏิบัติงานใน cardiac catheterization laboratory ตามตารางอาจารย์
แต่ละท่านท่ีศูนย์โรคหัวใจ ต้องมีการเตรียมผู้ป่วยก่อนสวนหัวใจในผู้ป่วยที่นัด cardiac catheterization ทุกราย ล่วงหน้า 
1 วัน รวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยหลังท าหัตถการภายใต้การรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ท าการสวนหัวใจ มีหน้าที่ในการน าเสนอผล
การสวนหัวใจใน pediatric CVT conference ทุกสัปดาห์   
ระบบส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีความรู้มีการบูรณาการระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัย 

แพทย์ประจ าบ้านสาขาโรคหัวใจทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ เพื่อผ่านขั้นตอนการส่งสอบตามหลักเกณฑ์
ราชวิทยาลัย จึงต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยก่อนท าการปฏิบัติงาน เมื่อจบการอบรมมีการน าเสนอผลงานวิจัย
อย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งผลงานก่อนการสอบประเมินผลตามก าหนด 
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ภาคผนวกที่ 1 
เนื้อหาวิชา 

 
หมวดที่ 1 ภาวะปกติและการดูแลทั่วไป 
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร  
1. Cardiovascular structure, development and function  
1.1. Structure  

1.1.1 มหกายวิภาคศาสตร์  
 ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ของ 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  
 ความรู้ด้านจุลกายวิภาคศาสตร์ของ 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 ความรู้เกี่ยวกับการเจริญเตบิโต และพัฒนาการทั้งในภาวะปกติ และทีผ่ิดปกติของ 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 การท างานของ isolated cardiac myocytes และ papillary muscle  
 1.2.3 กระบวนการเกิด abnormal cell migration ที่ท าให้เกิด congenital heart defects ต่างๆ  
 1.2.4 กระบวนการเกิด abnormal hemodynamics ที่ท าให้เกิด congenital heart defects ต่างๆ  
 1.2.5 การควบคุมการเจริญเติบโต และพัฒนาการของหัวใจ และหลอดเลือด  
1.3 Physiology  
 1.3.1 Embryo and fetus  
  1.3.1.1 เข้าใจข้ันตอนการเจริญเตบิโต และพัฒนาการของหัวใจ และหลอดเลือด บทบาทของ ductus 
arteriosus, foramen ovale, ductus venous and aortic isthmus ในระหว่างทารกอยู่ในครรภ์  
  1.3.1.2 การท างานของ right ventricular และ left ventricular outputs ในระหว่างทารกอยู่ใน
ครรภ์ distribution ของ cardiac output ในหัวใจ และหลอดเลือดทั้งที่ปกติ และผดิปกติ (eg, pulmonary, coronary, 
central nervous system, peripheral vascular beds, placenta)  
  1.3.1.3 Structural และ functional characteristics ของหัวใจในระหว่างทารกอยู่ในครรภ์ (eg, 
cardiac reserve, integrated reserve, baroreceptor influences, chemoreceptor influences, ventricular cross 
talk, role of pericardium, integrated effects)  
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   1.3.1.4 การประเมินการท างานของหัวใจ และหลอดเลือดในระหวา่งทารกอยู่ในครรภ์ทั้งที่ปกติ และ
ผิดปกติ  
  1.3.1.5 การเปลี่ยนแปลงของ pulmonary และ systemic vascular resistances  
  1.3.1.6 การพัฒนาการของระบบ autonomic nervous system ในระหว่างทารกอยู่ในครรภ์  
 1.3.2 Postnatal circulation  
  1.3.2.1 สรีรวิทยาในส่วนของ heart rate, preload effects, afterload effects, contractility และ 
cardiac output  
  1.3.2.2 Postnatal changes ของ pulmonary และ systemic circulations ตลอดจนความเกี่ยวข้อง
กับ congenital defects (eg, left to right shunts, hypoxemia, obstructive lesions)  
  1.3.2.3 สรีรวิทยาในส่วนของ interaction ระหว่าง contractile และ regulatory protein ในการ
ท างานของ sarcomere บทบาทของ calcium ion กระบวนการ excitation contraction coupling หลักความสัมพันธ์
ระหว่าง length tension หลักการของ ventricular function curves ความส าคัญของ AV O2 difference บทบาทของ 
neural, humoral adrenergic, cholinergic factors ต่อม thyroid, natriuretic peptides, baroreceptors, 
chemoreceptors, และ ในระบบไหลเวียนโลหิต  
  1.3.2.4 สรีรวิทยาในส่วนของ receptor function, secondary messengers (cyclic AMP, IP3) และ 
ผลรวมการตอบสนองต่อ ยา blood gases, pH  
  1.3.2.5 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับ molecular ในแต่ละ cardiac cycle  
  1.3.2.6 ผลของ ventricular volume overload และ ความเปลีย่นแปลงของ inotropic state ตอ่ 
systolic function  
  1.3.2.7 ผลของ ventricular hypertrophy และchamber 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 ความรู้เกี่ยวกับการเปลีย่นแปลง myocardial metabolism ตามวัย  
  1.3.2.11 กระบวนการ aerobic myocardial metabolism  
  1.3.2.12 บทบาทของ hormonal, hypoxemia, ischemia ต่อ myocardial metabolism  
  1.3.2.13 หลัก autoregulation ของ regional blood flow  
  1.3.2.14 ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ neural และ humoral factors, inflammatory mediators, 
endothelium ต่อ regional blood flow ตลอดจนความแตกต่างในแต่ละวัย  
  1.3.2.15 กระบวนการปรับตัวของ coronary circulation ขณะออกกาลังกาย และขณะเกดิ 
hypoxemia  
  1.3.2.16 หลักการค านวณ myocardial oxygen consumption เมื่อทราบค่า 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 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง heart, brain, 
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kidneys และ lung  
  1.3.2.21 ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ 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 ความรู้เกี่ยวกับการเปลีย่นแปลง skeletal muscle blood flow ขณะออกก าลังกาย  
  1.3.2.25 การประเมินการเปลีย่นแปลง resistance ใน pulmonary vascular bed  
  1.3.2.26 หลักการค านวณ pulmonary และ systemic vascular resistance จาก hemodynamic 
data  
  1.3.2.27 ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ pulmonary vascular tone  
  1.3.2.28 ความรู้หลักการเปลี่ยนแปลง myocardial และ vascular gene expression เมื่อม ี
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 การเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีการท างานของ sarcolemma และ sarcoplasmic reticulum ที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัย  
  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 ที่เกดิขึ้นในแต่ละ
วัย  
 1.4.2. Anatomic features and electrophysiologic characteristics  
  1.4.2.1 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ conduction system ที่สัมพันธ์กับ major cardiac 
anomalies  
  1.4.2.2 ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยาของ 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) ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  
 
2. Clinical evaluation of the cardiovascular system  
2.1 Normal findings  
 2.1.1 Rate and rhythm ความรูเ้กี่ยวกับ heart rate ที่เปลีย่นแปลงไปตามวัย ภาวะต่างๆ และยา  
 2.1.2 Perfusion ความส าคัญของ pulse amplitude ที่แตกต่างกันในแต่ละ extremities สรีรวิทยาของ jugular 
venous pulse ทั้งที่ปกติ และผดิปกติ ปัจจัยที่มผีลต่อการประเมนิ perfusion (eg, temperature, capillary refilling, 
color)  
 2.1.3 Blood pressure ความรู้เกีย่วกับ blood pressure ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย ภาวะต่างๆ วิธีการวัด blood 
pressure ตลอดจน artifacts ที่อาจท าให้ค่าคลาดเคลื่อน  
 2.1.4 Heart sound (normal และ abnormal heart sounds), murmurs, clicks และอื่นๆ functional ("



24 
 

innocent") murmur หลักของ cardiac auscultation ตลอดจนการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้นเมื่อเปลี่ยนท่า หรือมี heart 
rate เปลี่ยนไป  
2.2 Abnormal findings  
 2.2.1 Blood pressure กระบวนการเกิด paradoxical pulse  
 2.2.2 Respiratory pattern ความส าคญัของ abnormal respiratory patterns (eg, tachypnea, hyperpnea, 
stridor, grunting, retractions, wheezing)  
 2.2.3 Position สามารถแปลผลการตรวจท่ีสัมพันธ์กับ cardiac และ body position  
 2.2.4 Heaves, thrills, sounds, murmurs, and clicks กระบวนการเกิด thrills, ventricular heaves, 
murmur ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ cardiac murmurs ที่สัมพันธ์กับ body position, respiration  
  2.2.4.1 ความส าคัญของ localization และ transmission ของ cardiac murmurs  
  2.2.4.2 Extracardiac bruits   
  2.2.4.3 ความส าคัญของ 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 ความส าคญัของ hepatic position  
2.5 Edema ความส าคัญของ edema  
2.6 Skin manifestations ความส าคัญของ jaundice, rash, telangiectasia, embolic phenomena ในผู้ป่วยโรคหัวใจ  
 
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 anesthetics lidocaine 
3.10 Others: neuromuscular blocking agents, inhalation anesthetics, complications of anesthesia, 
including malignant hyperthermia, anticholinergic drugs  
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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 ต่อระบบไหลเวียนโลหติ  
 4.1.3 ผลกระทบของ cardiomegaly และ pulmonary vasculature ต่อ small และ large airway  
 4.1.4 พยาธิสภาพท่ีเกิดใน small airway และ alveoli เมื่อมีโรคของระบบไหลเวียนโลหติ  
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  
 4.2.3 ความสัมพันธ์ของ lung inflation และ deflation กับ cardiovascular performance ทั้งในภาวะที่ปกต ิ
และผดิปกติ  
 4.2.4 ความสัมพันธ์ของ โรคระบบไหลเวียนโลหิต กับ lung volume, tidal volume, และ frequency ของการ
หายใจ  
 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 เข้าในการประเมินผู้ป่วยโรคระบบไหลเวียนโลหติ  
 4.3.8 ค านวณ 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 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ blood gas tensions และ pH ใน hypoxic spell  
 4.5.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ ventilatory function and tissue metabolism เมื่อมี hypoxemia  
4.6 Mechanics of breathing  
 4.6.1 ความเปลี่ยนแปลงทางสรีรวทิยาของ chest wall abnormality, dynamic compression of airways  
 4.6.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ caloric consumption เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง respiratory effort   
4.7 Respiratory physiology at altitude  
 4.7.1 การเปลี่ยนแปลง oxygen delivery และ cardiovascular function ที่เกิดขึ้นเมื่อมี exposure ต่อ high 
altitude  
 4.7.2 การเปลี่ยนแปลง oxygen hemoglobin dissociation curve ที่เกิดขึ้นเมื่อมี exposure ต่อ high 
altitude  
4.8 Effects, mechanical ventilation, cardiovascular performance  
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 4.8.1 ผลของ mechanical ventilation ที่มตี่อ 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 กบั cardiac 
output  
 
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  
 5.8.6 Balloon/blade atrioseptostomy   
 5.8.7 Transcatheter device closure  
 5.8.8 Stent placement 
 5.8.9 Endomyocardial biopsy 
5.9 Care of mechanical circulatory support and heart transplantation 
6. Cardiac diseases: 
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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 
 
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 และในมารดา
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ระหว่างตั้งครรภ์  
8.4 Infant of a mother with systemic disease: cardiovascular manifestation ใน Infant of a diabetic mother, 
abnormal thyroid function, SLE การด าเนินโรค และการดูแลทารกท่ีมีปัญหานี ้
8.5 Systemic hypertension:  สาเหตุต่างๆของ systemic hypertension ในทารกแรกเกิด และการดูแลรักษาได ้
8.6 Metabolic abnormality (eg, calcium, glucose) cardiovascular manifestations ในภาวะที่ม ี metabolic 
abnormalities การดูแลรักษา  
   
9. Arrhythmias (include recognition in fetus)  
9.1 General characteristics/concept รู้ สรีรวิทยา กระบวนการเกิด arrhythmia และ differential diagnosis ของ 
arrhythmia ตลอดจนการดูแล รกัษา ทั้งที่ใช้ยา และไม่ใช้ยา เช่น vagal maneuver; esophageal, external, and 
intracardiac pacing; cardioversion เข้าใจหลักการ ข้อบ่งช้ีของการท า ablative/surgical procedure สามารถประเมิน
ในกรณีเกิด palpitations, cardiac arrest, sudden death ได้  
9.2 ให้การวินิจฉัย รู้ สรรีวิทยา กระบวนการเกิด ตลอดจนให้การดแูลรักษา 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  
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, 
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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  
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 
รายชื่อหัตถการและการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยและการรักษา 

 
 ทักษะทางเทคนิคและหัตถการ (technical and procedural skills) 
 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ต้องมีความสามารถในการท า
หัตถการต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา 
(technical and procedural skills) รวมถึง interpretation skill ดังนี้  
  

Skill เป็นผู้สังเกตการณ์ 
(Observer) ในหัตถการ

จริง (Know how) 

ช่วยท าและหรือฝึกท า
กับหุ่น (Show how) 

ท าได้ด้วยตนเอง 
(Does) 

1. Electrocardiography ปกติ และ
ผิดปกติของเด็กวัยต่างๆ 

  X 

2. Chest radiography interpretation   X 

3. Transthoracic echocardiogram   X  
(500 ครั้ง/2ปี) 

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 
10. Exercise stress test (EST)   X 
11. Transesophageal 
echocardiogram 

 X  

12. Diagnostic cardiac 
catheterization 

 X 
(โรคซับซ้อน) 

X 
(simple lesions 
และ TOF) 

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

 X  

13. Tilt table test X   
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14. Cardiac CT/cardiac magnetic 
resonance 

X   

15. Electrophysiology study/radio 
frequency catheter ablation  

X   

16. Fetal echocardiography X   
 
Echocardiography 
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ต้องให้การวินิจฉัยด้วย echocardiography ได้ในช้ันปีท่ี 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 

 
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ต้องให้การวินิจฉัยด้วย echocardiography ได้ในช้ันปีท่ี 2 ได้แก่ทุกโรคที่กล่าวมาในช้ันปี 1 
รวมถึง complex lesion ได้แก ่

1.  Congenital heart disease ที่ซับซ้อนมากขึ้น 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 ทีซ่ับซ้อนเพ่ิมเตมิเช่น 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 
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กท่ีควรสามารถท า cardiac catheterization ได้ในช้ันปีท่ี 1  

1. Diagnostic catheterization สามารถท า 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 
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2.  Interpretation ผล hemodynamic data ในโรคไม่ซับซ้อนตามข้างต้น รวมถึงการแปลผล acute 
vasoreactivity testingได้ 
 
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ควรสามารถท า cardiac catheterization ได้ในช้ันปีที่ 2 ได้แก่ทุกโรคที่กล่าวมาในช้ันปี 1 และ
ช่วยท าและ การแปลผล angiography ใน complex lesions และ การท าหัตถการเพื่อการรักษาเบื้องต้น ได้แก่ 

1.  Congenital heart disease ที่ซับซ้อนมากขึ้น 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 ที่ซับซ้อนเพิ่มเติมเช่น coronary aneurysm in KD, aortopathy 
3.   Interpretation ผล hemodynamic data ในโรคซับซ้อน เช่น constrictive pericarditis, restrictive 

cardiomyopathy, cardiac tamponade 
4.  การท าหัตถการเพื่อการรักษา 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 
 
ตัวอย่างหัตถการที่ต้องท าได้ในระยะวิกฤติ ได้ในระดับชั้นปีท่ี 1  

- Temporary transcutaneous and transvenous pacemaker placement and setting adjustment 
-  Pericardiocentesis  
-  PALS 

 
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กระยะวิกฤติที่ควรสามารถท าการรักษา ได้ในระดับชั้นปีท่ี 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 
 
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ต้องรักษาระยะวิกฤติได้ในช้ันปีที่ 2 ได้แก่ทุกโรคที่กล่าวมาในช้ันปี 1 รวมถึง ภาวะที่มีความ
ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น  เช่น Pulmonary hypertensive crisis, low cardiac output เป็นต้น และ ทราบข้อบ่งช้ีในการใส่
เครื่องพยุงการท างานของหัวใจ เช่น ECMO, VAD 
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ภาคผนวกที่ 3 
การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 

 
เมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ตามหัวข้อ

ทักษะและระดับช้ันปี ที่ก าหนดในตาราง และบันทึกผลการเรียนรู้ (ท าได้ด้วยตนเอง หรือ ผ่านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้) ตามขอบเขตดังในตารางข้างล่าง โดยควรค านึงถึงในการประเมิน 
 

  year 
1 

year 
2 

Conference Others 

Co
m

m
un

ica
tio

n 
wi

th
 

ch
ild

re
n 

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     

Pa
llia

tiv
e 

Ca
re

 Is
su

es
 

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) 
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Co
m

m
un

ica
tio

n 
wi

th
 p

ar
en

ts/
 ca

re
 

giv
er

s 
C. Inform consent/refusal for procedures/ 
Procedures 

     

D. Inform consent/refusal for research 
studies  

     

E. Counseling for chronic illness      

F. Negotiating goals of care      

G. Counseling for second opinion      

H. Advice by telephone      

Co
m

m
un

ica
tio

n 
wi

th
 

co
lle

ag
ue

s/
te

am
 

A. Working within multidisciplinary teams      

B. Conflict resolution with colleagues      

C. Giving supervision for junior colleagues      

Ch
all

en
gin

g A. Dealing with anger patients/parents       

B. Report mistakes to parents      
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ภาคผนวกที่ 4 
ระเบียบการท างานวิจัยของแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ พ.ศ. 2562 

โดย 
คณะอนุกรรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการแระกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ ราช

วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
................................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 1.  ระเบียบนี้ใช้ส าหรับผู้เริ่มรบัการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
ข้อ 2.ในระเบียบนี ้
อฝส.กุมารฯโรคหัวใจ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ หมายถึง วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ออกให้โดยแพทยสภา 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  หมายถึง แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสังกัดสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคหัวใจ ที่แพทยสภารับรอง รวมทั้งกุมารแพทย์โรคหัวใจที่มีสิทธ์ิยื่นขอสอบเพื่อ วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
งานวิจัย หมายถึง งานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดท่ีใช้ยื่นเพื่อประกอบสิทธิ์การขอสอบเพื่อ วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ  
หัวหน้าสถาบัน หมายถึง ผู้อ านวยการสถาบันที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสังกัดอยู่ หรือหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองกุมารเวชกรรม หัวหน้าแผนกกุมารเวชศาสตร์ หรือต าแหน่งอื่นใดที่หมายถึงหัวหน้าหน่วยงานด้านกุมารเวช
ศาสตร์ 
ปีการศึกษา หมายถึง ปีการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด นับจากวันแรกที่เริ่มเข้าหลักสูตรการฝึกอบรมไปจนครบ 1 ปี 
ซึ่งปัจจุบันนับจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปีถัดไป 
ข้อ 3. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกคนต้องท างานวิจัยอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง แต่ไม่อนุญาตให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดตั้งแต่ 
2 คนขึ้นไปในสถาบันเดียวกันท างานวิจัยเรื่องเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ในกรณีงานวิจัยนั้นเป็นโครงการระยะยาว แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดในรุ่นถัดไปท่ีไม่ได้อยู่ซ้อนช่วงเวลาสามารถด าเนินการเรื่องนั้นต่อได้ นอกจากน้ันในกรณีที่อาจารย์ ผู้ควบคุม
มากกว่า 1 สถาบันเห็นชอบให้ท างานวิจัยเรื่องเดียวกัน ต้องได้รับการเห็นชอบจาก อฝส.กุมารฯโรคหัวใจในการอนุญาตให้
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต่างสถาบันท าการศึกษาในเรื่องเดียวกันได้ แต่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดแต่ละคน สามารถน าเสนอ
และแปลผลข้อมูลได้เฉพาะในสถาบันท่ีตนเองท าการศึกษาเท่านั้น 
ข้อ 4. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผู้ท างานวิจัย ต้องแจ้งการท างานวิจัยต่อประธานหลักสูตรที่ตนรับการฝึกอบรม หลังจากนั้น
เมื่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเลือกเรื่องที่จะท างานวิจัยและได้แนวทางการศึกษาค้นคว้าที่แน่นอนแล้ว รวมทั้งให้ปรึกษาขอ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านหัวข้อเรื่อง แนวทางการศึกษาวิจัย และเลือกอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย และแจ้ง
ประธานหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะด าเนินการวิจัยต่อไปได้ 
ข้อ 5.  แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องด าเนินการจัดท าโครงร่างงานวิจัยภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยและ ขอ
อนุมัติท าการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethics committee หรือ institutional review board) ของ
สถาบันนั้น โดยต้องด าเนินการวิจัยภายใต้ข้อก าหนดด้านจริยธรรมการวิจัย (good clinical research practice, GCP) อย่าง
เคร่งครัด 
ข้อ 6. เมื่อโครงร่างงานวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว ให้ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเริ่ม
ด าเนินงานวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย 
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กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม)   
ตัวอย่างของกรอบการด าเนินงานวิจัยมีดังนี ้
     เดือนที่  ประเภทกิจกรรม 
        3  จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
        6  จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
        7  พิจารณาโครงรา่งงานวิจัย 
        8  ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
    ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน 
    (ถ้าต้องการ) 
        9  เริ่มเก็บข้อมลู 
       15             น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย 
       19  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจยั 
       20  จัดท ารายงานวจิยัฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 
       21  ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณต์่อสถาบัน เพื่อส าหรับประกอบคณุสมบตัิ 
           การเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบตัิขั้นสุดท้ายส่งต่อไปยังราชวิทยาลยั 

กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ท าการประเมินผล   
ข้อ 7. อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยเป็นอาจารย์ประจ า (เต็มเวลา) ของสาขาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หรือสถาบันที่
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดรับการฝึกอบรม และได้รับ วว. กุมารฯหัวใจ หรือ อว. กุมารฯ หัวใจหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 
3 ป ี
ข้อ 8. คณะอนุกรรมการประเมินงานวิจัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่ อฝส.กุมารฯโรคหัวใจรับรอง คือ ผู้ควบคุม
งานวิจัย 1 ท่าน และผู้ประเมินงานวิจัยอีก 2 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ใน 2 ท่านนี้ ต้องอยู่นอกสถาบันท่ีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
นั้นฝึกอบรมอยู่  
ข้อ 9. ผู้ประเมินงานวิจัย ต้องได้ วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ หรือ อว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ มาแล้ว
อย่างน้อย 2 ปี และรับประเมินงานวิจัยท้ังหมดไม่เกิน 2 ฉบับในแต่ละปี (นับรวมงานวิจัยที่ผู้ประเมินควบคุมด้วย) 
ข้อ 10. ผู้ควบคุมงานวิจัยหรือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด มีหน้าที่ทาบทามผู้ประเมินงานวิจัยทั้ งในและนอกสถาบัน ทั้งนี้ควร 
ทาบทามให้เสร็จสิ้นภายในการฝึกอบรมระดับปีที่ 1 และแจ้งให้อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจรับทราบ รวมถึง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการวิจัย หรือผู้ควบคุมการวิจัย   
ข้อ 11. ในกรณีที่คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานวิจัยและ/หรือผู้ประเมินงานวิจัย ไม่เป็นไปตาม ข้อ 7, ข้อ 9 ให้อนุกรรมการสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
ข้อ 12. ประเภทของงานวิจัย แบ่งออกเป็น 
การวิจัยทางคลินิก เช่น randomized controlled trial, cohort study, case-control study, systematic review with 
or without meta-analysis เป็นต้น 
รายงานผู้ป่วย ได้แก่ case series  
การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
การวิจัยด้านการบริการทางการแพทย์ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับ hospital accreditation เป็นต้น 
หมายเหตุ งานวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด และไม่รวม case report 
ข้อ 13. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ต้องแจ้ง 
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- ช่ือ นามสกุล ของแพทย์ประจ าบ้านผู้ท างานวิจัย 
- ช่ือเรื่องงานวิจัย ภาษาไทย 
- ช่ือเรื่องงานวิจัย ภาษาอังกฤษ 
- ช่ือผู้ควบคุมงานวิจัย 
- ช่ือผู้ประเมินงานวิจัย 2 ท่าน 

ให้เลขานุการ อนุกรรมการสาขากมุารเวชศาสตรโ์รคหัวใจรับทราบโดยผ่านประธานหลักสตูร ภายในปีการศึกษาระดับชั้นปีท่ี 1 
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับช่ือเรื่องงานวิจัย หรือผู้ประเมินงานวิจัย ให้ท าเรื่องผ่านขออนุมัตกิารเปลีย่นแปลงผ่าน
ประธานหลักสตูร ส่งให้เลขานุการ อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจรับทราบ 
ข้อ 14. รายงานผลงานวิจัยเพื่อประกอบการสอบ วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สามารถจดัท าเป็น 2 รูปแบบอย่าง ใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
14.1 ต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมส่งตีพิมพ์ในวารสาร ทางการแพทย ์
14.2 บทความภาษาอังกฤษท่ีได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่มีผู้ทบทวน (peer-review journal) ซึ่งปรากฏ ใน
ฐานข้อมูลระดับสากล เช่น PudMed, Scopus เป็นต้น 
ข้อ 15. การส่งรายงานผลงานวิจยัแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและการประเมินเป็นไปตามรูปแบบของรายงานดังต่อไปนี้ 1) ให้
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นผู้นพินธ์ช่ือแรก และอาจารยผ์ู้ควบคมุงานวิจัยเป็น correspondence 
2) ส่งต้นฉบับบทความที่ยังไมไ่ดส้ง่ไปยังวารสารทางการแพทย์ จ านวน 3 ฉบับ ส่งไปยังผู้ประเมินงานวิจัย ภายในวันท่ี 30 
เมษายน ของปีท่ีสอบ  
3) ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจัดการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ประเมิน และน าต้นฉบับท่ีแก้ไขแล้ว (manuscript for 
publication) พร้อมใบประเมิน งานวิจัยจากผู้ควบคุมงานวิจัยและผู้ประเมินงานวิจัยท้ัง 3 ท่านที่แสดงว่า งานวิจัยไดผ้่านการ
ประเมิน และ/หรือใบตอบรับจากบรรณาธิการวารสารว่า ต้นฉบับงานวิจัยอยู่ระหว่างการทบทวน (under review) เพื่อส่ง
มอบให้แก่เลขานุการ อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจภายในวันท่ี 30 มิถุนายน ของปีท่ีจะสอบ 
4) ให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณบ์ันทึกในรูปแบบ pdf ให้แก่เลขานุการ อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ภายใน
วันท่ี 30 มิถุนายน ของปีท่ีสอบ 
ข้อ 16. ผู้สมัครสอบเพื่อ อว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจซึ่งได้วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจจาก
ต่างประเทศท่ีเทยีบเท่า วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ ให้ส่งผลงานงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเสนอให้
อนุกรรมการสาขากมุารเวชศาสตร์โรคหัวใจพิจารณา ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน ของปีการศึกษาน้ัน 
ข้อ 17. งานวิจัยนี้เป็นสิทธิของสถาบันที่ฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถน าผลงานจากงานวิจัยนี้ไปเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาในระดับสูงต่อไป หรือเลื่อนขั้นในการปฏิบัติงานต่อเมือ่ได้รับอนญุาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคมุงานวิจัย
และหัวหน้าสถาบันแล้วเท่าน้ัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฏาคม 2562 
ประธานอนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ ราชวิทยาลัยกมุารแพทย์แห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวกที่ 5 
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

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

การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นรูปแบบหน่ึงของการประเมินสมจริง (authentic assessment) 
ที่วัดการเรียนรู้ขั้นสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่การประเมิน
ด้วยการสอบใดๆ อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจก าหนดให้ แพทย์ประจ าบ้าน ต่อยอดทุกคนมีการบันทึก 
portfolio เป็นระยะอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อรวบรวมสะสมผลงานที่ปฏิบัติ รวมถึงรวบรวมหลักฐานที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของการฝึกอบรม ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ตามสมรรถนะที่ก าหนด ประเมินและการสะท้อนตนเอง 
(self-reflection) การประเมิน portfoio นี้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ แพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด น าเสนอ portfolio นี้ต่ออาจารย์ปีละ 2 ครั้ง เพื่อรับการประเมินและฟังข้อเสนอแนะ ร่วมกับการวางแผนเพื่อ
พัฒนา โดยมีคณะกรรมการหลักสูตร ร่วมก ากับดูแล 

การก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลัก (core competency) โดยใช้ portfolio มีดังนี้ 
อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมใช้ portfolio เป็นเครื่องมือในการ

ประเมินผล การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในเรือ่งพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การติดต่อสื่อสารและการสรา้ง
สัมพันธภาพ การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และ ภาวะผู้น า ทั้งนี้จะต้องให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรประเมิน ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เพื่อการพัฒนาและเซ็นช่ือก ากับในใบประเมินและเก็บ
เป็นหลักฐานใน portfolio 
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ภาคผนวกที่ 6 
กิจกรรมทางวิชาชีพท่ี แพทย์ประจ าบ้าน ต่อยอดกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการก ากับดูแล  

(Entrustable Professional Activities; EPA) 
 
เมื่อส าเร็จการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้าน ต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจควรมีความรู้ความสามารถในเรื่องต่อไปนี้  
EPA 1 การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ 
EPA 2 ทักษะการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหัวใจ 
EPA 3 ทักษะการตรวจด้วยการสวนหัวใจ 
EPA 4 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในระยะวิกฤติ 
 
Competency ท่ีเกี่ยวข้องแต่ละ EPA 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 
ความรู้ทางทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills) ++ ++ ++ ++ 
ทักษะทางเทคนิคและหัตถการ (technical and procedural skills) ++ ++ ++ ++ 
ทักษะการบริบาลผู้ป่วย (patient care) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (problem-solving 
skills and decision making skills)   

++ ++ ++ ++ 

ทักษะการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication and interpersonal skills) ++ + + ++ 
พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 
moral and ethics) 

++ + + + 

การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ++ ++ ++ ++ 
ระบบบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ +   + 
ภาวะผู้น า (Leadership) + + + ++ 

หมายเหตุ:  + = ใช้สมรรถนะหลักทางวิชาชีพด้านนั้น ๆ บ้าง ++ = ใช้สมรรถนะหลักทางวิชาชีพด้านนั้น ๆ มาก 
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ระดับความสามารถ (Milestone) ตาม EPA ของ แพทย์ประจ าบ้าน ในแต่ละระดับชั้นป ี
EPA Milestone level 

Fellow 1 Fellow 2 
0- 6 เดือน 6-12 เดือน 12-18 

เดือน 
18-24 
เดือน 

EPA 1 การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ L1-L2 L2-L3 L3-L4 L4-L5 
EPA 2 ทักษะการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
หัวใจ 

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

EPA 3 ทักษะการตรวจด้วยการสวนหัวใจ L1 L1-L2 L3 L3-L4 
EPA 4 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหวัใจในระยะวิกฤต ิ L1-L2 L2-L3 L3-L4 L4-L5 

 
L1 = สามารถปฏิบตัิงานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารย์อย่างใกลชิ้ด 
L2 = สามารถปฏิบตัิงานไดเ้องภายใต้การชี้แนะของอาจารย ์
L3 = สามารถปฏิบตัิงานไดเ้องโดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
L4 = สามารถปฏิบตัิงานไดเ้อง 
L5 = สามารถปฏิบตัิงานได้ และสอนผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
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การประเมินตาม EPA ของ แพทย์ประจ าบ้าน ในแต่ละระดับชัน้ป ี
 

EPA การประเมิน 

Fellow 1 Fellow 2 

0- 6 เดือน 6-12 เดือน 12-18 เดือน 18-24 เดือน 

EPA 
1  

1. การสังเกตระหว่าง
การปฏิบัติงาน 
2  Case-based 
discussion/ 
presentation  
CXR and ECG 
interpretation   
3. ประเมินการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
ด้วย Mini CEX 

1.การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
2  Case-based 
discussion/ 
presentation  
CXR and ECG 
interpretation   
3. ประเมินการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหัวใจด้วย Mini 
CEX 
4. สอบ MCQ และ CRQ  

1.การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
2  Case-based 
discussion/ 
presentation  
CXR and ECG 
interpretation  
3. ประเมินการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหัวใจด้วย Mini 
CEX  

1.การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
2  Case-based 
discussion/ presentation  
CXR and ECG 
interpretation  
3. ประเมินการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหัวใจด้วย Mini 
CEX 
4. สอบ MCQ และ CRQ  

EPA 
2  

1. การสังเกตระหว่าง
การปฏิบัติงาน  
2. ประเมินการท า 
echocardiography 
ด้วย Direct 
observation 
procedural skill 
(DOPS)  
3. การอ่านและแปลผล 
echocardiography  
  
 

1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  
2. ประเมินการท า
echocardiography ด้วย 
Direct observation 
procedural skill (DOPS)  
3. การอ่านและแปลผล 
echocardiography  
4. จ านวนครั้งการท า 
echocardiography 250 
ครั้ง/ป ี

1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  
2 ประเมินการท า 
echocardiography ด้วย 
Direct observation 
procedural skill 
(DOPS) 3. การอ่านและ
แปลผล 
echocardiography  
 

1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  
2 ประเมินการท า 
echocardiography ด้วย 
Direct observation 
procedural skill (DOPS) 
3. อ่านและแปลผล 
echocardiography   
4. จ านวนครั้งการท า 
echocardiography > 250 
ครั้ง/ป ี
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EPA 
3  

1. การสังเกตระหว่าง
การปฏิบัติงาน 
2. ประเมินการท า 
cardiac 
catheterization 
ด้วย Direct 
observation 
procedural skill 
(DOPS)  
3.อ่านและแปลผล 
hemodynamic data 
และ cardiac 
catheterization data 

1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินการท า 
cardiac catheterization 
ด้วย Direct observation 
procedural skill (DOPS)  
3. อ่าน แปลผล และ
ค านวณ hemodynamic 
data และ cardiac 
catheterization data 
4. จ านวนครั้งการท า 
cardiac catheterization 
25 ครั้ง/ปี  

1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินการท า 
cardiac 
catheterization 
ด้วย Direct 
observation 
procedural skill 
(DOPS)  
3. อ่าน แปลผล และ
ค านวณ hemodynamic 
data และ cardiac 
catheterization data 

1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินการท า cardiac 
catheterization 
ด้วย Direct observation 
procedural skill (DOPS)  
3. อ่าน แปลผล และ
ค านวณ hemodynamic 
data และ cardiac 
catheterization data 
4. จ านวนครั้งการท า 
cardiac catheterization 
35 ครั้ง/ปี  

EPA 
4  

1. การสังเกตระหว่าง
การปฏิบัติงาน 
2  Case-based 
discussion/ 
presentation 
of cardiac 
emergency or 
critical care 
3.ประเมินการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหัวใจในภาวะ
วิกฤติ ด้วย Mini CEX  
 

1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
2  Case-based 
discussion/ 
presentation 
of cardiac emergency 
or critical care 
3.ประเมินการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหัวใจในภาวะ
วิกฤติด้วย Mini CEX  
 
 

1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
2  Case-based 
discussion/ 
presentation 
of cardiac emergency 
or critical care 
3.ประเมินการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหัวใจในภาวะ
วิกฤติด้วย Mini CEX  
  
 

1. การสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
2  Case-based 
discussion/ presentation 
of cardiac emergency or 
critical care 
3.ประเมินการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหัวใจในภาวะ
วิกฤติด้วย Mini CEX  
 
 

 
 
EPA 1 การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ 
หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม การดูแลรักษาผูป้่วยเด็กโรคหัวใจ 
2. ข้อก าหนด และ 
ข้อจ ากัดของกิจกรรม 
(บริบท สถานท่ี 
ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีต้องมี 
2.1  มีท่าทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม 
2.2  ตรวจร่างกายเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 
2.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุ้มค่า 
2.4  รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ การ
ตรวจพิเศษตา่ง ๆ เช่น ภาพรังสีทรวงอก (chest radiography; CXR), คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
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(electrocardiography; ECG), การตรวจคลื่นสะท้อนความถีสู่งหัวใจ (echocardiography), 
เอกซเรย์คอมพิวเตอรห์ัวใจ (cardiac computerized tomography), เอกซเรย์คลื่นแม่เหล็ก
หัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular magnetic resonance; CMR), การตรวจสวนหัวใจ 
(cardiac catheterization) เพื่อตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผู้ป่วย 
2.5  ใช้วิจารณญาณที่ถูกต้องเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย  การใช้ยา 
ตลอดจนการให้การรักษาผู้ป่วย 
2.6  บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบถูกต้องและต่อเนื่องโดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล 
2.7  มีทักษะในการท าหัตถการทีจ่ าเป็น  บอกข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม  ภาวะแทรกซ้อนในการ ตรวจ
สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจ แปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียม
ผู้ป่วยเด็กเพื่อการท าหัตถการนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
บริบท 
สถานท่ี : คลินิกผู้ป่วยนอก คลินิกเด็กโรคหัวใจ แผนกฉุกเฉิน หอผู้ปว่ยใน  
ผู้ป่วย : เด็กอายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่สงสัยโรคหัวใจ หรือวินิจฉยัโรคหัวใจมาก่อน 
ข้อจ ากัด : ไม่ม ี

3.  สมรรถนะหลัก
ทางวิชาชีพท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ความรู้ทางทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills) 
ทักษะทางเทคนิคและหตัถการ (technical skills) 
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills)   
ทักษะการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication and interpersonal skills) 
พฤตินิสัย เจตคติ คณุธรรมและจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 
moral and ethics) 
การพัฒนาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ระบบบริการสุขภาพและการสร้างเสรมิสุขภาพ 
ภาวะผู้น า (Leadership) 

4. ข้อก าหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
4.1  ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ เกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติที่พบบ่อยใน
เด็ก (ภาคผนวก 1) 
4.2  ทักษะทางคลิกนิก  และทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน  การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการทีจ่ าเป็น ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็ก (ภาคผนวก 
2) 
4.3 ทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสมัพันธภาพ การบริหาร
จัดการในทีมท่ีร่วมดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารกับผู้ปกครองของเด็ก 
4.4 มีพฤตินิสัยและเจตคติที่ดตี่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ แห่ง
วิชาชีพ 
4.5 การก าหนดความต้องการในการเรยีนรู้ของตนเอง  รู้จักวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้าง
และพัฒนาความรู้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5. การวัดและการ 
ประเมินผล 

5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบัตงิานโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งในคลินิก หรือ ห้องฉุกเฉิน 
หรือหอผู้ป่วย 
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5.2  Case-based discussion/ presentation, Mini CEX ประเมนิจากการท า 
conference, review แฟ้มโดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้ง 
5.3 อ่านภาพรังสีทรวงอก และ คลื่นไฟฟ้าหัวใจผดิปกติของเด็กวัยตา่งๆได้ถูกต้อง ประเมิน
โดยอาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้งในคลินิก หรือ ห้องฉุกเฉิน หรือหอผู้ปว่ย 
5.4 สอบ MCQ และ CRQ ภายในสถาบันหรือภายนอกสถาบัน (PCIE) 1ครั้ง 

6. ระดับความ 
สามารถตาม EPA 
ของ แพทย์ประจ า
บ้าน แต่ละชั้นป ี

ระดับความสามารถท่ีพึงม ี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2 ส าหรับการเลื่อนช้ันไปอยูร่ะดับการฝึกอบรมไปช้ัน ปี 
2 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L4 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในระดับช้ันปี 2 

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการ ประเมิน 

วันหมดอายสุ าหรับผลการประเมนิ 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม ่

 

EPA 2 ทักษะการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหัวใจ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม ทักษะการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะทอ้นความถี่สูงหัวใจ (echocardiography) 
2. ข้อก าหนด และ 
ข้อจ ากัดของกิจกรรม 
(บริบท สถานท่ี 
ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1 การท าหัตถการโดยมรีะดับทกัษะตามที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 2 
2.2  สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและ/หรือผู้ปกครองเพื่อขอความยินยอมในการท าหัตถการ 
echocardiography ตลอดจนใหค้ าแนะน า ช้ีแจงการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาภายหลัง
การท าหัตถการ  
บริบท 
สถานท่ี : คลินิกผู้ปวยนอก คลินิกโรคหัวใจ แผนกฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน echocardiography 
laboratory  
ผู้ป่วย : เด็กอายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี  
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ต้องให้การวินิจฉัยด้วย echocardiography ได้ในช้ันปีท่ี 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 
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ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ต้องให้การวินิจฉัยด้วย echocardiography ได้ในช้ันปีท่ี 2 ได้แก่ทุก
โรคที่กล่าวมาในช้ันปี 1 รวมถึง complex lesion ได้แก ่

1. Congenital heart disease ที่ซบัซ้อนมากขึ้น 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 ที่ซับซอ้นเพิ่มเติมเช่น 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 

ข้อจ ากัด : ไม่ม ี
3.  สมรรถนะหลัก
ทางวิชาชีพท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ความรู้ทางทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills) 
ทักษะทางเทคนิคและหตัถการ (technical skills) 
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills)   
ทักษะการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication and interpersonal skills) 
พฤตินิสัย เจตคติ คณุธรรมและจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 
moral and ethics) 
การพัฒนาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ภาวะผู้น า (Leadership) 

4. ข้อก าหนดด้าน 
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
4.1 ความรู้พื้นฐานเรื่องหัตถการที่ท าการเตรียมผู้ปวยเด็กเพื่อการท าหัตถการ 
echocardiography การให้ยาใหส้งบ  ขั้นตอนการท าechocardiography  สภาพและ
เงื่อนไขที่เหมาะสม  ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม  ภาวะแทรกซ้อน  การดูแลรักษาเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน 
ตลอดจนความรูเ้กี่ยวกับการแปลผลการตรวจ 
4.2  ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือท า echocardiography ทั้ง transthoracic 
echocardiography ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็ก(ภาคผนวกที่ 2) และการดูแล
รักษาภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี) 
4.3  ทักษะการสื่อสาร  ให้ข้อมูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง
เด็กในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผู้ปวยเด็กโตตามความเหมาะสม(consent and 
assent)ในกรณีต้องให้ยาใหส้งบ ตลอดจนมีปฏสิัมพันธ์กับผู้ป่วยและผู้ปกครองอย่างเหมาะสม 
รวมถึงแจ้งผลการตรวจอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
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4.4  พฤตินิสัยและเจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพแพทย์  มีคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
4.5 การก าหนดความต้องการในการเรยีนรู้ของตนเอง  รู้จักวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้าง
และพัฒนาความรู้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5. การวัดและการ 
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบัตงิานโดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือนโดยอาจารย์ใน
คลินิกผู้ปวยนอก คลินิกโรคหัวใจ แผนกฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน echocardiography laboratory 
5.2 อ่านและแปลผล echocardiography, ประเมินจากการท า conference โดยอาจารย์
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือน 
5.3 ประเมินการท า echocardiography ทุกขั้นตอน Direct observation procedural 
skill (DOPS) โดยอาจารย์อย่างนอ้ย 1 ครั้ง/ 6 เดือน 
5.4 จ านวนครั้งการท า echocardiography ในแต่ละชั้นปี > 250 ครั้ง 

6. ระดับความ 
สามารถตาม EPA 
ของ แพทย์ประจ า
บ้าน แต่ละชั้นป ี

ระดับความสามารถท่ีพึงม ี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2 ส าหรับการเลื่อนช้ันไปอยูร่ะดับการฝึกอบรมไปช้ัน ปี 
2 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L4 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในระดับช้ันปี 2 

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการ ประเมิน 

วันหมดอายสุ าหรับผลการประเมนิ 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม ่

 

EPA 3 ทักษะการตรวจด้วยการสวนหัวใจ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม ทักษะการตรวจด้วยการสวนหัวใจ (cardiac catheterization) 
2. ข้อก าหนด และ 
ข้อจ ากัดของกิจกรรม 
(บริบท สถานท่ี 
ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1 การท าหัตถการโดยมรีะดับทกัษะตามที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 2 
2.2  สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและ/หรือผู้ปกครองเพื่อขอความยินยอมในการท าหัตถการ 
cardiac catheterization ตลอดจนให้ค าแนะน าและชี้แจงการวินิจฉัยภายหลังการท า
หัตถการ 
บริบท 
สถานท่ี : คลินิกผู้ป่วยนอก คลินิกโรคหัวใจ หอผู้ป่วยใน cardiac catheterization 
laboratory  
ผู้ป่วย : เด็กอายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี  
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ควรสามารถท า cardiac catheterization ได้ในช้ันปีท่ี 1  

1. Diagnostic catheterization สามารถท า right และ left heart 
catheterization ได้ในโรค  
- Simple left to right shunt lesions; VSD, PDA, ASD, complete AVSD 
- Obstructive lesions: Coarctation of aorta, aortic stenosis, 
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pulmonary stenosis 
- Simple cyanotic lesions: Tetralogy of Fallot 

2. Interpretation ผล hemodynamic data ในโรคไม่ซับซ้อนตามขา้งต้น รวมถึง
การแปลผล acute vasoreactivity testingได ้

ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ควรสามารถท า cardiac catheterization ได้ในช้ันปีท่ี 2 ได้แก่ทุก
โรคที่กล่าวมาในช้ันปี 1 รวมถึง การแปลผล angiography ใน complex lesions และ การ
ท าหัตถการเพื่อการรักษาเบื้องต้น ได้แก ่

1. Congenital heart disease ที่ซบัซ้อนมากขึ้น 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 โรคใน
กลุ่ม single ventricular heart 

2. Acquired heart disease ที่ซับซอ้นเพิ่มเติมเช่น coronary aneurysm in KD, 
aortopathy 

3. Interpretation ผล hemodynamic data ในโรคซับซ้อน เช่น constrictive 
pericarditis, restrictive cardiomyopathy, cardiac tamponade 

4. การท าหัตถการเพื่อการรักษา 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 

3.  สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพท่ี เกี่ยวข้อง 

ความรู้ทางทฤษฎี (factual knowledge) และทางคลินิก (clinical skills) 
ทักษะทางเทคนิคและหตัถการ (technical skills) 
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills)   
ทักษะการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication and interpersonal skills) 
พฤตินิสัย เจตคติ คณุธรรมและจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 
moral and ethics) 
การพัฒนาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ภาวะผู้น า (Leadership) 

4. ข้อก าหนดด้าน 
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
4.1 ความรู้พื้นฐานเรื่องหัตถการที่ท าการเตรียมผู้ปวยเด็กเพื่อการท าหัตถการ cardiac 
catheterization การให้ยาให้สงบ ขั้นตอนการท า cardiac catheterization สภาพและ
เงื่อนไขที่เหมาะสม ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม  ภาวะแทรกซ้อน  การดูแลรักษาเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน 
ตลอดจนความรูเ้กี่ยวกับการแปลผลการตรวจ 
4.2  ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏบิัติการ  การท า cardiac 
catheterization ในการตรวจวินจิฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็ก(ภาคผนวกท่ี 2) และการดูแลรักษา
ภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี) 
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4.3  ทักษะการสื่อสาร  ให้ข้อมูลเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง
เด็กในการดูแลรักษา และการยินยอมจากตัวผู้ปวยเด็กโตตามความเหมาะสม(consent and 
assent)  ตลอดจนมีปฏิสมัพันธ์กับผู้ป่วยและผู้ปกครองอย่างเหมาะสม รวมถึงแจ้งผลการ
ตรวจอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4.4  พฤตินิสัยและเจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพแพทย์  มีคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
4.5 การก าหนดความต้องการในการเรยีนรู้ของตนเอง  รู้จักวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้าง
และพัฒนาความรู้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5. การวัดและการ 
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดับความสามารถ 
5.1 การสังเกตระหว่างการปฏิบัตงิานโดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือนโดยอาจารย์ใน 
คลินิกผู้ปวยนอก คลินิกโรคหัวใจ หอผู้ป่วยใน cardiac catheterization laboratory 
5.2 อ่านและแปลผล cardiac catheterization ประเมินจากการท า conference โดย
อาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือน 
5.3 ประเมินการท า cardiac catheterization ทุกขั้นตอน Direct observation 
procedural skill (DOPS) โดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือน 
5.4 Portfolio มีจ านวนครั้งการรว่มท า cardiac catheterization แพทย์ประจ าบ้าน ปีที่1  
> 25 ครั้ง/ปี, แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 2 > 35 ครั้ง/ปี 

6. ระดับความ 
สามารถตาม EPA ของ 
แพทย์ประจ าบ้าน แต่
ละชั้นป ี

ระดับความสามารถท่ีพึงม ี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L1 ส าหรับการเลื่อนช้ันไปอยูร่ะดับการฝึกอบรมไปช้ัน ปี 
2 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L3 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในระดับช้ันปี 2 

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการ ประเมิน 

วันหมดอายสุ าหรับผลการประเมนิ 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม ่

 

EPA 4 การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในระยะวิกฤติ 
หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือเรื่องกิจกรรม การดูแลรักษาผูป้่วยเด็กโรคหัวใจระยะวิกฤติ 
2. ข้อก าหนด และ 
ข้อจ ากัดของกิจกรรม 
(บริบท สถานท่ี 
ลักษณะผู้ป่วย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีต้องมี 
2.1  มีท่าทีและทักษะในการซักประวัติที่เหมาะสม 
2.2  ตรวจร่างกายเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 
2.3 วางแผนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีเหตุผล ประหยัด และคุ้มค่า 
2.4  รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ การ
ตรวจพิเศษตา่ง ๆ เช่น ภาพรังสีทรวงอก (chest radiography; CXR), คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
(electrocardiography; ECG), การตรวจคลื่นสะท้อนความถีสู่งหัวใจ (echocardiography), 
เอกซเรย์คอมพิวเตอรห์ัวใจ (cardiac computerized tomography), ตรวจคลื่นแมเ่หล็ก
หัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular magnetic resonance; CMR), การตรวจสวนหัวใจ 
(cardiac catheterization) เพื่อตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผู้ป่วย 
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2.5  ใช้วิจารณญาณที่ถูกต้องเหมาะสมในการตัดสินใจทางคลินิก การให้การวินิจฉัย  การใช้
ยา ตลอดจนการให้การรักษาผูป้่วยอย่างถูกต้องและทันท่วงที 
2.6  บันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบถูกต้องและต่อเนื่องโดยใช้แนวทางมาตรฐานสากล 
2.7  มีทักษะในการท าหัตถการทีจ่ าเป็น  บอกข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม  ภาวะแทรกซ้อนในการ ตรวจ
สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจ แปลผลได้อย่างถูกต้อง และเตรียม
ผู้ป่วยเด็กเพื่อการท าหัตถการนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
บริบท 
สถานท่ี : แผนกฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน/ วิกฤติ  
ผู้ป่วย : เด็กอายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี ในระยะวิกฤติที่สงสัยโรคหัวใจ หรือวินิจฉัยโรคหัวใจ
มาก่อน 
ข้อจ ากัด: มีความเร่งด่วนในการตดัสินการรักษา 

3.  สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพท่ี เกี่ยวข้อง 

ความรู้ทางทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills) 
ทักษะทางเทคนิคและหตัถการ (technical skills) 
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills)   
ทักษะการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication and interpersonal skills) 
พฤตินิสัย เจตคติ คณุธรรมและจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, 
moral and ethics) 
การพัฒนาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ระบบบริการสุขภาพและการสร้างเสรมิสุขภาพ 
ภาวะผู้น า (Leadership) 

4. ข้อก าหนดด้าน 
ประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จ าเป็นต้องมี 
4.1  ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ เกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติระยะวิกฤติที่
พบบ่อยในเด็ก (ภาคผนวก 1) 
4.2  ทักษะทางคลินิกและทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน  การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการทีจ่ าเป็น ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
ระยะวิกฤติ (ภาคผนวก 2) 
4.3 ทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การสร้างสมัพันธภาพ การบริหาร
จัดการในทีมท่ีร่วมดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารกับผู้ปกครองของเด็ก 
4.4 มีพฤตินิสัยและเจตคติที่ดตี่อวิชาชีพแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ แห่ง
วิชาชีพ 
4.5 การก าหนดความต้องการในการเรยีนรู้ของตนเอง  รู้จักวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้าง
และพัฒนาความรู้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กระยะวิกฤติที่ควรสามารถท ารักษา ได้ในช้ันปีท่ี 1  

1. Congenital heart disease:  
- Ductal dependent lesions ทั้ง systemic circulation และ pulmonary 

circulation 
- Congestive heart failure, cyanosis รวมถึง hypoxic spells, low 



50 
 

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. หัตถการที่ต้องท าได้ในระยะวิกฤต ิ
- Temporary transcutaneous and transvenous pacemaker 

placement and setting adjustment 
- Pericardiocentesis  
- PALS 

ตัวอย่างโรคหัวใจในเด็กที่ต้องรักษาระยะวิกฤติได้ในช้ันปีท่ี 2 ได้แก่ทุกโรคที่กล่าวมาในช้ันปี 1 
รวมถึง ภาวะที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น  เช่น Pulmonary hypertensive crisis, low 
cardiac output เป็นต้น และ ทราบแนวทางการดูแลผู้ป่วยใสเ่ครื่องพยุงการท างานของหัวใจ 
เช่น ECMO, VAD  

5. การวัดและการ 
ประเมินผล 

5.1  การสังเกตระหว่างการปฏิบตังิานโดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือนในห้องฉุกเฉิน 
หรือหอผู้ป่วย/วิกฤต ิ
5.2  Case-based discussion/ presentation ประเมินจากการท า conference, 
presentation โดยอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือน 
5.3  Mini CEX 

6. ระดับความ 
สามารถตาม EPA 
ของ แพทย์ประจ า
บ้าน แต่ละชั้นป ี

ระดับความสามารถท่ีพึงม ี
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L2 ส าหรับการเลื่อนช้ันไปอยูร่ะดับการฝึกอบรมไปช้ัน ปี 
2 
ต้องมีความสามารถอย่างน้อยระดบั L4 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในระดับช้ันปี 2 

7. วันหมดอายุผลการ
รับรองการ ประเมิน 

วันหมดอายสุ าหรับผลการประเมนิ 
หากไม่มีการท ากิจกรรมในเรื่องนี้เลยเป็นเวลา 1 ปี ต้องรับการประเมินใหม ่
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ภาคผนวกที่ 7 
แบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
............................................................ 

เรียน หัวหน้าหน่วยงานทุกทา่น 
  
 สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ รับรองโดยแพทยสภามาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็น
กุมารแพทย์โรคหัวใจที่มีคุณภาพ คุณธรรม จึงต้องการข้อมูลจากท่านในการประเมินคุณภาพของแพทย์กลุ่มดังกล่าวที่อยู่ในความดูแลของท่าน 

1.   ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับใด 
  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์    หัวหน้าสาขา/ฝ่ายโรคหัวใจเด็ก 
  อื่น ๆ....................................................................................................................................................... 

2.  ท่านเป็นผู้บังคับบัญชากุมารแพทย์โรคหัวใจคนนี้มานานเท่าใด 

    1 ปี       1-3 ปี 

    3-5 ปี 
 3.  การประเมินความรู้/ความสามารถในการปฏิบัติงานของกุมารแพทย์โรคหัวใจคนดังกล่าว 
                   3.1  ทักษะและความสามารถทางคลีนิก           ดีมาก     ดี       ปานกลาง     น้อย      ประเมินไม่ได้ 
                             ในการดูแลผู้ป่วยหัวใจ    
      3.2  ทกัษะในการท า Echocardiography     ดีมาก     ดี      ปานกลาง      นอ้ย     ประเมินไม่ได้ 

     3.3  ทกัษะในการตรวจสวนหัวใจ          ดีมาก     ดี      ปานกลาง      นอ้ย     ประเมินไม่ได้ 
     3.4  ทกัษะในการสื่อสาร                      ดีมาก     ดี      ปานกลาง      นอ้ย     ประเมินไม่ได้ 
     3.5  จรยิธรรมวิชาชีพ    ดีมาก     ดี      ปานกลาง      นอ้ย     ประเมินไม่ได้ 
     3.6  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง     ดีมาก     ดี      ปานกลาง      นอ้ย     ประเมินไม่ได้ 
     3.7  ความสามารถในการท าวิจยั        ดีมาก     ดี      ปานกลาง      นอ้ย     ประเมินไม่ได้ 
     3.8  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง       ดีมาก     ดี      ปานกลาง      นอ้ย     ประเมินไม่ได้ 
     ความเห็นเพิ่มเติม....................................................................................................................................................... 

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

4.  ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดสาขาโรคหัวใจเด็ก ของคณะแพทยศาสตร์ 
     ศิริราชพยาบาล อย่างไร     
     .................................................................................................................................................................................. 

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

 
      ลงชื่อ............................................................................ 

                                     (…………………………………………………..) 
      ต าแหน่ง........................................................................ 
 
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขาโรคหัวใจ

เด็ก และขอตอบกลับภายในวันที่ ....................................... 
 

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

               หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 8 
สรุปการ Rotation ของ Fellow 1, 2 

 
Fellow 1 จ านวน 3 คน 
Ward    4  เดือน 
Cath    4  เดือน 
Consult     4 เดือน 
•  สามารถลาพักผ่อนได้ 10 วัน ใน rotation cath-consult  
•  ผู้ที่เป็น fellow cardiology consultation, ward จะมี assign จากภาควิชาให้ออก OPD general และการงดออก
ตรวจ OPD general จะต้องมีคนมาแทน ยกเว้นเจ็บป่วย หรือได้รับมอบหมายภารกิจจากภาควิชาฯ คณะฯ (แจ้งฝ่าย
การศึกษาภาควิชาล่วงหน้า) 
 
Fellow 2 จ านวน 3 คน 
Ward    3 เดือน 
Cath    3 เดือน 
consult     3 เดือน 
Elective    3  เดือน 

-Surgery   1  เดือน 
-Outside elective  1  เดือน 
-Medicine  1 เดือน 

•  สามารถลาพักผ่อนได้ 10 วัน ใน rotation ที่มีผลกระทบต่อการท างานน้อยที่สุด  
•  การงดออกตรวจ OPD general จะต้องมีคนมาแทน ยกเว้นเจ็บป่วย หรือได้รับมอบหมาย 
   ภารกิจจากภาควิชาฯ คณะฯ (แจ้งฝ่ายการศึกษาภาควิชาล่วงหน้า) 
 
ลักษณะการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1.  ทางการปฏิบัติงาน 
 1.1  ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคหัวใจต้องได้รับการรักษาทางยาทั้งในลักษณะผู้ป่วย
นอกผู้ป่วยใน และผู้ป่วยหนัก 

1.2  Diagnostic procedures: Cardiac cath, echo, MRI, EP lab เป็นต้น 
2.  การเรียนรู้ในห้องเรียน 

2.1  Topic review 
2.2  Care discussion  
2.3  Case base review (review แฟ้มผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ) 
2.4  Conference ต่างๆ เช่น Surgical-Pediatric Cardiovascular Conference เป็นต้น 

3.  การศึกษา Elective นอกหน่วยงาน 
4.  การท างานวิจัย      
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ตารางการท างาน    Fellow 1   (Ward) 

 
Day              

      time 
8.00-9.00 น. 9.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 

Monday 
Cath conf. 
(ศูนย์ 15) 

Ward Ward 
Ward/ 
Echo   

(อ.ศุภลัคน์)  

Tuesday  Cardio clinic  
Activity  

(12 – 14 น.) 
Ward/ 

 Echo  (อ.ปวีณา)                                                
 

Wednesday 
 

 Ward Ward 
Ward/ 

 Echo  (อ.ประคัลภ์) 

Thursday 
MM conf  

(wk 1) 
±OPD general Ward 

Ward/ 
Echo (อ.ชดชนก) 

 
Friday 

 
 

Grand round 
ออกหน่วย wk4 

Activity 
+ Review cath conf. + 

next week surgery (12-14) 

Ward 
 

 
Note: 1)  Fellow 1 ผู้ดูแล Ward 
  Priority :  -  ดูแล และ round ward ร่วมกบั resident ปี 2 ของสาขา cardio  
       ตึกอานันทมหิดล, CCU, ICU ตัง้ตรงจิตร 
    -  Echocardiogram ผู้ป่วยจาก ward 
    -  Cardio clinic เช้าวันอังคาร 
    -  รับผิดชอบผู้ป่วยหนัก ฉุกเฉิน และ ผู้ป่วยรับ refer ทุกราย 

ถ้ามีปัญหาปรึกษา  Fellow 2 (Ward) และ อาจารย์ Attending ประจ าเดือนนั้นได้ตลอดเวลา 
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ตารางการท างาน        Fellow 1    ห้อง Cath, ศูนย์โรคหัวใจ 
    
Day              

      time 
8.00-9.00 น. 9.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 

Monday 
Cath conf. 
(ศูนย์ 15) 

Cardiac cath    
(อ.ประคัลภ์ / อ กฤตย์วิกรม ( เคส stand by)) 

 

 
Tuesday 

 
 

Cardio clinic – 
pre cath 

evaluation 
Activity Echo (อ.ปวณีา) 

Wednesday 
  

Cardiac Cath (อ.กฤตย์วิกรม (9-13), อ. ชดชนก (13-16) 
(EP อ.จารุพิมพ์/อ.ปวีณา optional) 

Thursday   
Cardiac Cath (อ.จารุพิมพ์ (9-13), อ.ปวีณา(13-16) 

(EP อ.ศุภลัคน์ -optional) 

 
Friday 

 
 

Grand round 
ออกหน่วย wk4 

Activity 
+ Review cath 
conf. + next 
week surgery 

* Review ข้อมูล Echo, cardiac cath 
ก่อนเข้า cath conference ในสปัดาห์หน้า 
 

 
หมายเหตุ: Fellow 1  ประจ าห้อง cardiac catheterization และ ศูนย์โรคหวัใจฯ 
  การปฏิบัติงาน : 1)  เข้า cardiac catheterization ตามตารางอาจารย์แตล่ะท่าน 

     ที่ศูนย์โรคหัวใจ ช้ัน 2 (ตามตาราง) 
2)  Pre cath. evaluation/order ในผู้ป่วย นัด cardiac catheterization  
    ทุก case ล่วงหน้า 1 วัน 

   3)  Cath conference 
วันจันทร์     8:00-9:15 น.  :   cath conference กับ CVT  

4)  เตรียมข้อมลูประวตัิ  echo & cardiac cath เพื่อ review ก่อนเข้า cardiac   
cath conference สัปดาห์ถัดไป 
5)  ดูแลติดตามและ discharge ผูป้่วยหลัง cath ทุกราย 
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ตารางการท างาน         Fellow 1         consultation /non-invasive 
    
Day              

      time 
8.00-9.00 น. 9.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 

Monday 
Cath conf. 
(ศูนย์ 15) 

รับ 
consult/cath 

 

GUCH clinic 
(อ.ปวีณา + pacemaker clinic wk 1, 3  

อ.ชดชนก wk 2, 4) 
 

Tuesday  Cardio clinic  
Activity 

 
Pacemaker clinic อ.ศุภลัคน ์

 
Wednesday 

 
 

±OPD general 
รับ consult 

 Echo  (อ.ประคัลภ์) 

Thursday   
±OPD general 

รับ consult 
 

              GUCH 
(อ.กฤตย์วิกรม wk 1, อ. ประคัลภ์ wk 2, 3, 4) 

 
Friday 

 
 

Grand round 
ออกหน่วย wk4 

Activity 
+ Review cath 
conf. + next 
week surgery 

 

 
 
Fellow 1  ประจ าห้อง consultation, non-invasive และ ศูนย์โรคหัวใจ 

  การปฏิบัติงาน : 1)  รับ case ปรึกษาในโรงพยาบาลศิรริาช ร่วมกับ resident ปี 2  
       ตึกเจ้าฟ้าฯ NICU, ICU, RCU, อกส, Nursery 
    -  รับปรึกษาผู้ป่วยตามใบ consult จากนอกภาควิชา, ER 
    -  รับปรึกษาผู้ป่วยจาก OR//Med/Nuclear และอื่น ๆ 
    -  รับปรึกษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ และผูป้่วยท่ีส่งปรึกษาจาก OPD กุมารฯ  
       ในช่วงบ่ายที่ห้อง EKG (ร่วมกับ resident ปี 2) 
    -  Echocardiogram ผู้ป่วยท่ีรับ consult, ตามตาราง 
    -  Cardio clinic เช้าวันอังคาร 

   2)  Attend GUCH clinic, pacemaker clinic ร่วมกับอาจารย์ตามตาราง 
   3)  Cath conference 

วันจันทร์  8:00-9:15 น. : Cath conf. CVT  
 
  



60 
 

 
ตารางการท างาน    Fellow 2 Ward 

 
Day              

      time 
8.00-9.00 น. 9.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 

Monday 
cath conf. 
(ศูนย์ 15) 

Ward Ward 
Ward/ 
Echo   

(อ.ศุภลัคน์)                                                

Tuesday  Cardio clinic  Activity  
Ward/ 

 Echo  (อ.ปวีณา)                                                
 

Wednesday 
 

 Ward Ward 
Ward/ 

 Echo  (อ.ประคัลภ์) 

Thursday 
MM conf  

(wk 1) 
±OPD general  Ward 

Ward/ 
Echo (อ.ชดชนก) 

 
Friday 

 
 

Grand round
ออกหน่วย wk4 

Activity 
+ Review cath 
conf. + next 
week surgery 

Ward 

 
Note: 1)  Fellow 2 ผู้ดูแล Ward -  ดูแล และ round ward ร่วมกบั resident ปี 2 และ fellow 1 ของสาขา  
       ตึกอานันทมหิดล, CCU, ICU ตัง้ตรงจิตร 
    -  Echocardiogram ผู้ป่วยจาก ward 
    -  Cardio clinic เช้าวันอังคาร 
    -  รับผิดชอบผู้ป่วยหนัก ฉุกเฉิน และ ผู้ป่วยรับ  refer ทุกราย 

2)  เข้า case echocardiogram ตามตารางอาจารย์แตล่ะท่าน  ท่ีศูนย์โรคหัวใจ ช้ัน 2 
3)  เตรียมข้อมลู echo เพื่อ review ก่อนเข้า cardiac cath conference สัปดาห์หน้า 
4)  Cath CVT conference   

วันจันทร์  8:00-9:15 น. : Cath conf. CVT  
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ตารางการท างาน     Fellow 2   ห้อง Cath, ศูนย์โรคหัวใจ 
 

    
Day              

      time 
8.00-9.00 น. 9.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 

Monday 

Cath conf  
จนเสรจ็ 

(ศูนย์ 15) 

Cardiac cath    
(อ.ประคัลภ์) / อ กฤตย์วิกรม ( เคส stand by)) 

 
 

Tuesday 
 

 Cardio clinic  
Activity 

 
 

 
Wednesday 

 
 

Cardiac Cath (อ.กฤตย์วิกรม (9-13), อ. ชดชนก(13-16) 
(EPS อ.ปวีณา/อ.จารุพมิพ์ optional) 

Thursday 

CVT- Med - Ped 
Conference 

(ศูนย์ 15)  

Cardiac Cath (อ.จารุพิมพ์ (9-13), อ. ปวีณา(13-16) 
(EPS อ.ศุภลัคน์ optional) 

 
Friday 

 
 

Grand round 
ออกหน่วย wk4 

Activity+ Review 
cath conf. + next 

week surgery 

* Review ข้อมูล Echo, cardiac cath 
ก่อนเข้า cath conference ในสปัดาห์หน้า 
 

 
หมายเหตุ: Fellow 2  ประจ าห้อง cardiac catheterization และ ศูนย์โรคหวัใจ 
  การปฏิบัติงาน : 1)  เข้า cardiac catheterization ตามตารางอาจารย์แตล่ะท่าน 

     ที่ศูนย์โรคหัวใจ ช้ัน 2 (ตามตาราง) 
2)  Pre cath. evaluation/order ในผู้ป่วย นัด cardiac catheterization ทุก  
     case ล่วงหน้า 1 วัน 
3)  Cath conference วันจันทร ์   

8:00-9:15 น. : Cath conf. CVT  
4)  เตรียมข้อมลู echo & cardiac cath เพื่อ review ก่อนเข้า cardiac cath  
     conference สัปดาห์หน้า 
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ตารางการท างาน         Fellow 2         consultation /non-invasive 
    
Day              

      time 
8.00-9.00 น. 9.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 

Monday 
Cath conf. 
(ศูนย์ 15) 

รับ consult  
GUCH clinic 

(อ.จารุพิมพ์ wk 1, 3 อ.ชดชนก wk 2, 4) 
Pacemaker clinic wk 1, 3 อ.ปวีณา 

Tuesday  Cardio clinic  
Activity 

 
Pacemaker clinic อ.ศุภลัคน ์

 
Wednesday 

 
 ±OPD general  Echo  (อ.ประคัลภ์) 

Thursday   ±OPD general   
                     GUCH clinic 
  (อ.กฤตย์วิกรม wk 1, อ. ประคัลภ์ wk 2, 3, 4) 

 
Friday 

 
 

Grand round 
(9.00-11.00) 

ออกหน่วย wk4 

Activity 
+ Review cath 
conf. + next 
week surgery 

 

 
 
Fellow 1  ประจ าห้อง consultation, non-invasive และ ศูนย์โรคหัวใจ 

  การปฏิบัติงาน : 1)  รับ case ปรึกษาในโรงพยาบาลศิรริาช ร่วมกับ resident ปี 2  
       ตึกเจ้าฟ้าฯ NICU, ICU, RCU, อกส, Nursery 
    -  รับปรึกษาผู้ป่วยตามใบ consult จากนอกภาควิชา, ER 
    -  รับปรึกษาผู้ป่วยจาก OR//Med/Nuclear และอื่น ๆ 
    -  รับปรึกษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ และผูป้่วยท่ีส่งปรึกษาจาก OPD กุมารฯ  
       ในช่วงบ่ายที่ห้อง EKG (ร่วมกับ resident ปี 2) 
    -  Echocardiogram ผู้ป่วยท่ีรับ consult, ตามตาราง 
    -  Cardio clinic เช้าวันอังคาร 

   2)  attend GUCH clinic, pace maker clinic ร่วมกับอาจารย์ตามตาราง 
3)  เตรียมข้อมลู echo เพื่อ review ก่อนเข้า cardiac cath conference
สัปดาห์หนา้ 
4)  Cath CVT conference  
วันจันทร์  8:00-9:15 น. : Cath conf. CVT  
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ตารางการปฏิบัติการรวม fellow และ resident pediatric cardiology (2563) 
Activity 9-12 12-13 13-16 

 OPD Cath  Echo GUCH Cath pace clinic 

วันจันทร์ อ.ชดชนก 
อ.ศุภลัคน ์
อ.ปวีณา 
R2 cardio 
 
 

อ.ประคัลภ ์
F1 cath  
F2 cath  
R2 cardio 
 

 อ.ศุภลัคน ์
F1 ward 
F2 ward 
 

อ.ชดชนก 
(wk 2, 4) 
อ.ปวีณา 
(wk 1, 3) 
F1 consult 
F2 consult 
 

F1-2 cath / 
อ.ประคัลภ์/
อ.กฤตย์วิกรม  
F1 cath  
F2 cath  
 

อ.ปวีณา  
(wk 1,3 รวม 
GUCH) 
 

วันอังคาร Pediatric 
Cardiology 
clinic 

 Academic 
conference & 
teaching 
activity 

อ.ปวีณา 
F1 ward  
F2 ward  
F1 cath  

 
 

 อ.ศุภลัคน ์
F1 consult 
F2 consult 
F2 cath 
 

วันพุธ R2 cardio 
F cardio  

อ.กฤตย์วิกรม 
F1 cath 
F2 cath 
 

 อ.ประคัลภ ์
F1 ward 
F2 ward 
F1 consult 
F2 consult 

 อ.ชดชนก 
F1 cath  
F2 cath 
 

 

วันพฤหัสบด ี อ.ประคัลภ ์
F cardio  
 
 

อ.จารุพิมพ ์
F1 cath  
F2 cath 
R2 cardio 
อ.ศุภลัคน์ (EP) 

 อ.ชดชนก 
F1 ward 
F2 ward 

อ.ประคัลภ์ 
F1 consult 
F2 consult 
 
 

อ.ปวีณา  
F1 cath 
F2 cath 
อ.ศุภลัคน์ 
(EP) 

 

วันศุกร์ Grand round 
(ออกหน่วย wk4) 

Academic conference & 
teaching activity + Review 
angiogram 

Heart 
valve 
clinic  
อ.กฤตย์
วิกรม 
F1 cath 
F2 cath 
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ตาราง Cardiology Conference ต่าง ๆ 
 

    
Day              

      time 
8.00-9.15 น. 9.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 

Monday 
Cath conf  
 (ศูนย์ 15) 

 
 

 
 
 

 
Tuesday 

 

Grand round 
Pediatric 

Cardio clinic 
จฟ 1  

Academic 
activity  

12:00-13:00 
 (ศูนย์โรคหัวใจ) 

 

 

 
Wednesday 

 
 

Thursday MM conference/Performance round (CVT-ped) wk 1 (1 ครั้ง/2เดือน) 

 
Friday 

 
 

Grand round 
cardio 

10:30-12:00 
 

Academic 
activity Review 
cath conf. + 
next week 

surgery 
12:00-14:00 

 (ศูนย์โรคหัวใจ) 
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ตัวอย่างตาราง Topic academic ctivity  เวลา 12.00-13.00 น. วันอังคารและศุกร์ ปีการศึกษา 2561 
ห้องประชุม ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 15 
(ปีที่จะถึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 

วันท่ี กิจกรรม/ topic แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด/ 
อาจารยผ์ู้ควบคุม 

3 กรกฎาคม 2561 AS Fellow 2 
10 กรกฎาคม 2561 PS Fellow 2 
13 กรกฎาคม 2561 Cardiac tumor Fellow 2 
17 กรกฎาคม 2561 Lecture (anatomy) อ.กฤตย์วิกรม 
20 กรกฎาคม 2561 ออกหน่วย จ.นครปฐม อ.ประคัลภ ์
24 กรกฎาคม 2561 Interesting case R2 Resident 2 
31 กรกฎาคม 2561 Lecture (basic echo) อ.ชดชนก 
7 สิงหาคม 2561 Equipment cardiac catheterization  คุณวรรณา 
10 สิงหาคม 2561 Lecture (basic ECG) อ.ศุภลัคน ์
14 สิงหาคม 2561 Lecture (heart-lung interaction) อ.ประคัลภ ์
17 สิงหาคม 2561 Hemodynamic wave/Catheter manipulation Fellow 3 
24 สิงหาคม 2561 Interesting case R2 Resident 2 
28 สิงหาคม 2561 Fetal and perinatal circulation  Fellow 1 
31 สิงหาคม 2561 Cardiac embryology Fellow 1 
4 กันยายน 2561 Cardiac physiology Fellow 2 
11 กันยายน 2561 Pharmacology  Fellow 1 
14 กันยายน 2561 ASD / device closure ASD Fellow 1/ fellow 3 
21 กันยายน 2561 Interesting case R2 Resident 2 
25 กันยายน 2561 Lecture (chronic CHF/treatment)  อ.ปวีณา  
28 กันยายน 2561 ออกหน่วย จ. สุพรรณบุร ี อ.ศุภลัคน ์
2 ตุลาคม 2561 VSD Fellow 1 
9 ตุลาคม 2561 AVSD Fellow 2 
12 ตุลาคม 2561 PDA, APW, PDA device closure Fellow 2/ fellow3 
19 ตุลาคม 2561 Interesting case R2 Resident 2 
26 ตุลาคม 2561 ออกหน่วย จ.นครปฐม อ.ประคัลภ ์
30 ตุลาคม 2561 Cardiovascular intensive care  อ.ประคัลภ ์
6 พฤศจิกายน 2561 TAPVR/PAPVR Fellow 1 
9 พฤศจิกายน 2561 Tachyarrhythmia  อ.ศุภลัคน ์
13 พฤศจิกายน 2561 PAH guideline Fellow 2 
16 พฤศจิกายน 2561 Interesting case R2 Resident 2 
23 พฤศจิกายน 2561 Intervention in CoA Fellow 3 
27 พฤศจิกายน 2561 Hypoplastic left heart  Fellow 2  
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30 พฤศจิกายน 2561 ออกหน่วย จ.ราชบุร ี อ.ปวีณา 
11 ธันวาคม 2561 MV inflow obstruction Fellow 2 
14 ธันวาคม 2561 Interesting case R2 Resident 2 
21 ธันวาคม 2561 ออกหน่วย จ.สุพรรณบุร ี อ.ชดชนก 
25 ธันวาคม 2561 Adult congenital heart  อ.กฤตย์วิกรม 
28 ธันวาคม 2561 PA/IVS  Fellow 1  
8 มกราคม 2562 Interesting case R2 Resident 2 
11 มกราคม 2562 ccTGA Fellow 1 
15 มกราคม 2562  dTGA Fellow 2 
22 มกราคม 2562 Kawasaki disease Fellow 1 
25 มกราคม 2562 Coarctation of aorta  Fellow 1 
29 มกราคม 2562 Lecture  อ.ชดชนก 
5 กุมภาพันธ์ 2562 Interesting case R2 Resident 2 
12 กุมภาพันธ์ 2562 Intervention in CoA Fellow 3 
15 กุมภาพันธ์ 2562 DORV Fellow 1 
22 กุมภาพันธ์ 2562 Lecture อ.ปวีณา 
5 มีนาคม 2562 Transcatheter valve อ. กฤตย์วิกรม 
8 มีนาคม 2562 Interesting case R2 Resident 2 
15 มีนาคม 2562 Pericardial disease Fellow 1 
19 มีนาคม 2562 Aortic arch anomalies  Fellow 1 
22 มีนาคม 2562 Lecture อ.ปวีณา 
26 มีนาคม 2562 Ebstein anomaly  Fellow 1 
29 มีนาคม 2562 ออกหน่วย จ. สุพรรณบุร ี อ.ประคัลภ ์
9 เมษายน 2562 Coronary a. abnormality Fellow 2 
19 เมษายน 2562 HCM Fellow 1 
26 เมษายน 2562 ออกหน่วย จ.นครปฐม อ.ชดชนก 
10 พฤษภาคม 2562 Pericardial disease  Fellow 1 
14 พฤษภาคม 2562 Pulmonary hypertension Fellow 1 
17 พฤษภาคม 2562 Infective endocarditis  Fellow 1 
21 พฤษภาคม 2562 Interesting case R2 Resident 2 
24 พฤษภาคม 2562 Present thesis  Fellow 2  
7 มิถุนายน 2562 Basic science review  อ.ชดชนก 
11 มิถุนายน 2562 Case based approach อ.ปวีณา 
14 มิถุนายน 2562  Angiogram and hemodynamic review อ. กฤตย์วิกรม 
18 มิถุนายน 2562 Rhythm review อ.ศุภลัคภ ์
21 มิถุนายน 2562 Angiogram review อ.ประคัลภ ์
28 มิถุนายน 2562 Interesting case R2 Resident 2 
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ตัวอย่าง ตารางเวรนอกเวลาราชการ พป.ต่อยอด สาขาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
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ตัวอย่าง ตาราง rotation รวม staff + fellow cardio ปีการศึกษา 2562 

 *Attending 
CCU 

F1 CCU F2 CCU F1 cath F2 cath  **Attending 
consult 

F1 consult F2 consult F2 elective นอก
สถาบัน 

ก.ค. 2562 ประคัลภ ์ ชุติมา ฐิตา จุตินันท ์ เด่นสิริ ชดชนก เอกชัย ปาริฉัตร  
ส.ค. 2562 ปวีณา เอกชัย เด่นสิริ ชุติมา ปาริฉัตร กฤตย์วิกรม จุตินันท ์ ฐิตา  
ก.ย. 2562 ชดชนก จุตินันท ์ ปาริฉัตร เอกชัย ฐิตา ศุภลัคน ์ ชุติมา เด่นสิริ  
ต.ค. 2562 กฤตย์วิกรม เอกชัย ฐิตา ชุติมา เด่นสิริ ปวีณา จุตินันท ์ ปาริฉัตร  
พ.ย. 2562 ปวีณา ชุติมา เด่นสิริ จุตินันท ์ ปาริฉัตร ประคัลภ ์ เอกชัย ฐิตา  
ธ.ค. 2562 ศุภลัคน ์ จุตินันท ์ ปาริฉัตร เอกชัย เด่นสิริ ชดชนก ชุติมา - ฐิตา 
ม.ค. 2563 ชดชนก เอกชัย - ชุติมา ฐิตา ปวีณา จุตินันท ์ ปาริฉัตร เด่นสิริ 
ก.พ. 2563 ประคัลภ ์ จุตินันท ์ ฐิตา เอกชัย - กฤตย์วิกรม ชุติมา เด่นสิริ ปาริฉัตร 

มี.ค. 2563 ศุภลัคน ์ เอกชัย เด่นสิริ ชุติมา ปาริฉัตร ประคัลภ ์ จุตินันท ์ - ฐิตา (CVT) 
เม.ย. 2563 กฤตยว์กิรม ชุติมา ปาริฉัตร จุตินันท ์ - ศุภลคัน ์ เอกชัย ฐิตา เด่นสิริ (CVT) 

พ.ค. 2563 ปวณีา จุตินันท ์ - เอกชัย ฐิตา ประคลัภ ์ ชุติมา เด่นสิริ ปาริฉัตร (CVT) 

มิ.ย. 2563 ศุภลคัน ์ ชุติมา - จุตินันท ์ - ชดชนก เอกชัย - ฐิตา เด่นสิริ ปาริฉัตร 

*attending CCU ดูแล CCU และ ตตจ1 และการรับ refer ชอง CCU ** attending consult ดูแลที่เหลอืทั้งหมด  
***เวลาปฎิบัติงานในกรณี ปกติ 8:00-17:00 ให้สง่เวรให้เรียบร้อย ให้ Attending เวรนอกเวลาราชการ คือ attending CCU ยกเวน้กรณี ฝาก เวรแทนกัน  
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ภาคผนวกที่ 9 
สรุป รายละเอียดทักษะทางเทคนคิ (Technical  Skills)  
ส าหรับแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ  

อ้างอิงตามหลักสูตรแพทยสภาปี 2548 และ 2562   
 

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ควรมีความสามารถในการกระท า
หัตถการต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ทั้งทักษะทางฝีมือ (manual skill) และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการ
ตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา (technical procedures) ต่าง ๆ ดังนี ้

1. อ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจท่ีปกติ และผิดปกติของเด็กวัยต่างๆ ได้ถูกต้อง 
2. ให้การวินิจฉัยด้วย transthoracic echocardiogram ได้ถูกต้อง และมีประสบการณ์ท าไม่น้อยกว่า 500 

ราย 
3. ให้การวินิจฉัย และ/หรือรักษาด้วยการท า pericardiocentesis ได้ถูกต้อง และมีประสบการณ์ท าด้วย

ตนเอง 
4. ให้การรักษาด้วย temporary pacemaker ได้ถูกต้อง และมีประสบการณ์ท าด้วยตนเอง 
5. เข้าใจหลักการ และเคยท า transesophageal echocardiogram 
6. ให้การวินิจฉัยด้วย cardiac catheterization ได้ถูกต้อง และควรมีประสบการณ์ท าไม่น้อยกว่า 100 ราย  
7. ให้การรักษาด้วยการท า balloon atrial septostomy ได้ถูกต้อง และมีประสบการณ์ท าด้วยตนเอง 
8. เข้าใจหลักการ และเคยช่วยท า interventional cardiac catheterization ได้แก่ coil occlusion, 

device occlusion of ASD & PDA, balloon valvuloplasty เป็นต้น 
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ภาคผนวกที่ 10 หลักเกณฑ์การลาของแพทย์ประจ าบ้าน และ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
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ภาคผนวกที ่11 ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการสอบแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้ต้องการอุทธรณ์เขียนค าร้องที่
งานการศึกษาหลังปริญญา ตึกเจ้า

ฟ้าชั้น10  ภายใน 5 วันท าการ 
นับจากวันประกาศผลสอบแต่ละ

ครั้ง 

จนท.ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องเบื้องต้น 
ประทับตราลงวันที่รับ เสนอประธานหลักสูตรฯ

พิจารณาสั่งการลงนามอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

กรรมการผู้รับมอบหมายด าเนินการทวนสอบความ
ถูกต้องของผลการสอบภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่

ได้รับค าร้อง และแจ้งกลับประธานหลักสูตรฯ 

งานศึกษาหลังปริญญาภาค เชิญผู้ยื่นค าร้องมารับทราบ
ผลการตรวจสอบกับประธานหลักสูตรหรือผู้แทน 

ผู้ยืนค าร้องต้องมาตามวัน-เวลาที่นัด ระหว่างตรวจสอบ
ห้ามกระท าการใด ๆ กับเอกสารที่ให้ตรวจสอบ 
ผู้ยื่นค าร้องที่ไม่มาตามนัด ถือว่าสละสิทธิ์ในการ
ตรวจสอบและไม่สามารถยื่นขอตรวจสอบผลอีก 

หากผู้ยื่นค าร้องไม่ยอมรับผลการตรวจสอบ 
สามารถขออุทธรณ์ผลการตัดสินใจตามข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย นศ. พ.ศ. 2553 หมวด 3 
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ภาคผนวกที่ 12 อุปกรณ์/สถานที่ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรคหัวใจ ณ ปี พ.ศ.2563 
 

หอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจเด็ก CCU จ านวน 6 เตียง 

 
 
 
 
 

หอผู้ป่วยสามัญโรคหัวใจเด็ก อานันทมหิดล ชั้น 7 จ านวน 10 เตียง 
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ห้องตรวจสวนหัวใจ ตึกศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.ศิริราช 

 
 
 

ห้องตรวจ electrophysiology ตึกศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.ศิริราช 
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ห้องตรวจคลื่นสะท้อนความถ่ีสูง ตึกศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.ศิริราช 
 

 
 
 

ห้องตรวจExercise stress test ตึกศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.ศิริราช 
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เครื่อง Holter monitoring ตึกศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 
 
 

เครื่อง Tilt table Test ตึกศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
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ห้องตรวจ Cardiovascular computerized tomography ตึก 84 ปี รพ.ศิริราช 

 
 
 

ห้องตรวจ Cardiovascular magnetic resonance ตึก 84 ปี รพ.ศิริราช 

 
 
 


