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(ภาษาไทย)     หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ  
(ภาษาองักฤษ)  Fellowship Training in Pediatric Cardiology  
 
2. ช่ือวุฒิบัตร  
ช่ือเตม็ 
(ภาษาไทย)  วุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคหวัใจ  
(ภาษาองักฤษ) Diploma of Thai Subspecialty Board of Pediatric Cardiology  
ช่ือยอ่   
(ภาษาไทย)    วว. กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ  
(ภาษาองักฤษ) Dip. Thai Subspecialty Board of Pediatric Cardiology  
  
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
3.1 สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ 
3.2 ราชวทิยาลยักุมารแพทย ์แห่งประเทศไทย 
3.3 แพทยสภา 
 
4. พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

ปัจจุบนัมีความก้าวหน้าและพฒันาขององค์ความรู้ทุกมิติด้านกุมารเวชศาสตร์อย่างต่อเน่ืองในทุกๆ
ระบบอวยัวะของร่างกาย ส่งผลให้ผูป่้วยเด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีอายุยืนยาวข้ึน ซ่ึงรวมถึงผูป่้วยเด็กท่ีเป็นโรค
เร้ือรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด ในประเทศไทยค่าคาดการณ์ของอตัราการเกิดมีชีพในปี 2562 อยู่ท่ี
ร้อยละ 1.05 ของประชากร ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีทารกแรกเกิดทั้งปีอยู่ท่ีประมาณ 660,000 คน และมีปัญหา
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โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดซ่ึงมีอุบติัการณ์เฉล่ียท่ี 8 รายต่อทารกคลอดมีชีพ 1,000 ราย ประมาณ 5,500 ราย ใน
จ านวนน้ีมีประมาณคร่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการไหลเวียนเลือด ตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาและติดตามระยะยาวโดย
แพทยท่ี์เช่ียวชาญเฉพาะทาง ทั้งน้ีเน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้ไม่มีสาเหตุท่ีชดัเจน ดงันั้นจึงยงัไม่สามารถป้องกนัได ้
อีกทั้งการยุติการตั้งครรภย์งัเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย อตัราการเกิดของผูป่้วยท่ีเป็นโรคกลุ่มน้ีในประเทศไทยจึงยงั
ไม่ลดลงชดัเจน อีกทั้งพฒันาการในการดูแลรักษาท่ีดียิ่งข้ึนทั้งดา้นการผา่ตดั การระงบัความรู้สึก การรักษาทาง
ยา การรักษาผา่นทางสายสวน และการรักษาหวัใจเตน้ผดิจงัหวะต่างๆ รวมทั้งการใส่อุปกรณ์การรักษาฝังเขา้ไป
ในร่างกายเพื่อให้จงัหวะการเตน้ของหวัใจเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ท าให้ผูป่้วยกลุ่มน้ีมีอายุยืนยาว
ข้ึน บางกลุ่มโรคใกลเ้คียงกบัคนปกติ และตอ้งการการติดตามระยะยาวไปจนถึงตลอดชีวิตเป็นส่วนใหญ่ จึงมี
ความต้องการกุมารแพทยท่ี์มีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านโรคหัวใจในเด็กเป็นจ านวนมาก ข้อมูลใน
ปัจจุบนัมีกุมารแพทยท่ี์ไดรั้บวุฒิบตัรและยงัปฏิบติังานในการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจอยูใ่นภาคเหนือตอนบน
ประมาณ 15 คน และตอนล่างประมาณ 4 คน โดยแพทยเ์หล่าน้ียงักระจุกตวัอยูใ่นโรงเรียนแพทย ์ดงันั้นจึงยงัเป็น
ปัญหาในการวินิจฉัยและรักษาในเวลาท่ีเหมาะสม และการเขา้ถึงการดูแลรักษาท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อแกปั้ญหา
ดงักล่าวและเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีมีแนวโน้มของจ านวนผูป่้วยท่ีสะสมเพิ่มมากยิ่งข้ึน ราชวิทยาลยักุมาร
แพทยแ์ห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจจึงเห็นความจ าเป็นและความส าคญัในการผลิตกุมารแพทยโ์รคหัวใจ
อย่างต่อเน่ือง และมีคุณภาพ จึงมีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมกุมารแพทย์โรคหัวใจจาก
หลกัสูตรเดิมในปีพ.ศ. 2556 ให้มีความเหมาะสม ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัเกณฑ์หลกัสูตรของ รวทก. และ
แพทยสภาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical 
Education 
 หน่วยโรคหวัใจ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีการด าเนินการดา้น
การฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล เพื่อผลิตกุมารแพทยเ์ฉพาะทางโรคหวัใจ เพื่อรองรับปัญหาโรคหวัใจพิการแต่
ก าเนิดและโรคหัวใจในเด็กท่ีเกิดภายหลงัของระบบสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีภาคเหนือของ
ประเทศไทย โดยผลิตกุมารแพทยเ์ฉพาะทางโรคหัวใจท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีทกัษะในดา้นกุมารเวช
ปฏิบติัโรคหวัใจบนพื้นฐานของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทางการวินิจฉยั การรักษา และวจิยั มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอ้ืออาทรและห่วงใยใส่ใจความปลอดภยัของผูป่้วยและผูร่้วมงาน มีความ
เป็นผูน้ า มีวิจารณญาณในการตดัสินใจ มีความตั้งใจเรียนรู้และพฒันาตนเองไปตลอดชีวิต สามารถปฏิบติังาน
แบบมืออาชีพดา้นกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีการก ากบัดูแล สามารถท างานแบบมือ
อาชีพ และร่วมมือแบบสหสาขาวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพโดยสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม 
ส่ิงแวดลอ้มและเหมาะสมกบัทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ สามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนอย่างมี
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วิจารณญาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูป่้วยโดยมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศชาตินอ้ยท่ีสุด 
ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบทางด้านสังคมของแพทย์ทุกคน โดยควรจะมีการรักษาสมดุลท่ีดีระหว่างการ
ปฏิบติังานและการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์
โรคหวัใจ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไดจ้ดัท าหลกัสูตรฯฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ.2562 ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรของราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภาซ่ึงจดัท าโดย
คณะอนุกรรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคหวัใจ โดยน าเอาปัญหาระบบบริการสุขภาพโรคหวัใจเด็กในเขตภาคเหนือตอนบนและตอนกลาง
ของประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการบูรณาการและปรับปรุงหลกัสูตรให้เหมาะสมต่อไป 

 

5. ผลลพัธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

การฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตกุมาร
แพทยโ์รคหวัใจท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีทกัษะในดา้นกุมารเวชปฏิบติัโรคหวัใจบนพื้นฐานของ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีางการวนิิจฉยั และรักษาเป็นอยา่งดี สามารถท่ีจะปฏิบติังานในสถานพยาบาล
ระดบัตติยภูมิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งมีความรู้ความสามารถอยา่งเพียงพอในกุมารเวชศาสตร์ทัว่ไปในส่วนท่ี
มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัระบบไหลเวยีนโลหิต และสามารถร่วมกบัแพทยใ์นสาขาอ่ืนๆในการดูแลรักษา
ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางระบบไหลเวยีนโลหิตไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีผูส้ าเร็จการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ควรมีสมรรถภาพทางคลินิก (clinical competence) ดงัน้ี  
5.1 ความรู้ทางทฤษฎ ีทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจและศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (Scientific knowledge of 
pediatric cardiology and other related sciences) (ภาคผนวก 1) 

5.1.1 ความรู้ความเขา้ใจในวิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐานเก่ียวกบัวชิากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ไดแ้ก่ กาย
วภิาคศาสตร์ พยาธิวทิยา พยาธิสรีรวทิยา เภสัชวทิยาท่ีเก่ียวกบัหวัใจและหลอดเลือด  

5.1.2 ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นวชิากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจทางคลินิก 
5.1.3 ความรู้หลกัการ วธีิการท าวจิยั และสามารถท าการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5.1.4 ความรู้เวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์(evidence based medicine) สามารถคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อน าไปประยกุตใ์นการตรวจวนิิจฉยั และวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนั การรักษา
โรค และแกไ้ขความผดิปกติทางกุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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5.2 การบริบาลผู้ป่วย (patient care) เร่ิมดว้ยทกัษะการไดม้าซ่ึงขอ้มูลทางคลินิก (clinical skill) ทกัษะการตรวจ
พิเศษเพิ่มเติม การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ (problem-solving skills and decision making skills) และการให้
การดูแลรักษา 

5.2.1 ทกัษะทางคลินิก (clinical skills)  
5.2.1.1 การสัมภาษณ์ประวติั  
5.2.1.2 การสังเกตอาการ อาการแสดงของโรค  
5.2.1.3 การตรวจร่างกายโดยเฉพาะการตรวจทางระบบหวัใจและหลอดเลือด  
5.2.1.4 การส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการเพิ่มเติมตามมาตรฐานท่ีเป็นยอมรับในประเทศ เช่น การตรวจ

ภาพหวัใจ (cardiac imagings) อยา่งเหมาะสม และการแปลผล 
5.2.1.5 การประเมินและระบุความรีบด่วนของอาการทางคลินิกไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม  
5.2.1.6 บนัทึกขอ้มูลทางคลินิกท่ีส าคญัเพื่อน าไปใชใ้นการวนิิจฉยัปัญหา ตลอดจนถึงใชใ้นการติดตาม

อาการ 
5.2.2 ทกัษะหตัถการทางคลินิก (technical and procedural skills)  
ทกัษะความสามารถในการท าหตัถการและการใชเ้คร่ืองมือเฉพาะทางต่างๆ เช่น การตรวจคล่ืนไฟฟ้า

หวัใจ การตรวจภาพหวัใจดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง การตรวจสวนหวัใจพื้นฐาน เป็นตน้ ในการตรวจวินิจฉยัและ
ดูแลรักษาผูป่้วยเด็กโรคหวัใจ โดยสามารถบอกขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม ภาวะแทรกซอ้นในการตรวจ สภาพและเง่ือนไข
ท่ีเหมาะสม ขั้นตอนในการท า สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง แปลผลการตรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเตรียมผูป่้วยเพื่อ
การตรวจวินิจฉยัหรือรักษา รวมถึงใหก้ารดูแลหลงัการตรวจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2.3 การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ (problem-solving skills and decision-making skills) และการให้
การดูแลรักษา 

5.2.3.1 การวนิิจฉยัหาสาเหตุของปัญหาผูป่้วย โดยอาศยัทกัษะทางคลินิก      5.2.3.2 
เลือกใชแ้ละแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การตรวจพิเศษต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบในการตดัสินใจ  

5.2.3.3 ใหก้ารบ าบดัรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ทนัท่วงที วางแผนการรักษา และประสานกบัสาขา
วชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆรวมถึงการดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง มีการใชห้ลกัการเวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์มีการ
น าความรู้ทางทฤษฎีและหลกัฐานต่างๆ รวมทั้งการค านึงถึงสิทธิผูป่้วยมาประกอบการพิจารณา ใหก้ารดูแล
รักษาแบบสหสาขาวชิาชีพแก่ผูป่้วยอยา่งเหมาะสม ใหก้ารบริบาลแบบองคร์วมโดยยดึผูป่้วยและครอบครัวเป็น
ศูนยก์ลาง เลือกใชม้าตรการป้องกนั รักษา การรักษาแบบประคบัประคองในผูป่้วยระยะสุดทา้ยใหส้อดคลอ้งกบั
ระยะและการด าเนินของโรค มีความสามารถในการบนัทึกเวชระเบียนอยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง
โดยใชแ้นวทางสากล  
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5.3 ทักษะการติดต่อส่ือสาร และการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 
5.3.1 ความสามารถในการแสดงท่าทีเขา้ถึง (approach) การสร้างศรัทธาและสัมพนัธภาพกบัผูป่้วยและ

บิดามารดา หรือผูป้กครอง การรับฟังปัญหา เขา้ใจความรู้สึกและความวติกกงัวลของผูป่้วย บิดามารดา และ
ผูป้กครอง  

5.3.2 การส่ือสารกบัผูร่้วมงานและสหสาขาวชิาชีพ สร้างความสัมพนัธ์และบูรณาการระหวา่งทีมท่ีดูแล
รักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และบุคลากรอ่ืนๆ  

5.3.3 การใหค้  าปรึกษา (counselling) การให้ค  าแนะน าและใหค้วามรู้ และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป่้วยและ
ผูป้กครองอยา่งเหมาะสม  

5.3.4 สามารถส่ือสารดว้ยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง และส่ือสารทางโทรศพัท ์ส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ และส่ือประเภทอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

5.3.5 มีทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนๆ และทกัษะในการบริหารจดัการและการก ากบั
ดูแล (supervision) บุคลากรทางการแพทย ์ 
5.4 พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (professional attitudes, moral and ethics)  

5.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมต่อวชิาชีพ ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและวชิาชีพ เป็นท่ีไวว้างใจ
ของผูป่้วย ผูป้กครองผูป่้วยและสังคม มีความน่าเช่ือถือและความรับผดิชอบ  

5.4.2 เคารพและใหเ้กียรติต่อผูป่้วย และครอบครัว ปฏิบติัต่อผูป่้วยดว้ยความเอาใจใส่ ใหค้วามจริงแก่
ผูป่้วยหรือผูป้กครองตามแต่กรณี รักษาความลบั และเคารพในสิทธิเด็กของผูป่้วย มีความเห็นอกเห็นใจและ
เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น 

5.4.3 มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวชิาชีพของตนเองและวชิาชีพอ่ืนๆ 
5.5  ระบบสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ (Health system and health promotion) มีความสามารถ ใน
การก ากบัดูแลสุขภาพของเด็กโรคหวัใจอยา่งต่อเน่ือง ให้ค  าปรึกษาแนะน าทั้งในคลินิกโรคหวัใจ หน่วยผูป่้วย
นอก หอผูป่้วยใน โดยค านึงถึงระบบสุขภาพและครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง 

5.5.1 ก ากบัดูแลสุขภาพเด็กโดยมีครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง  
5.5.2 ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดูแลรักษาและป้องกนัโรค รวมถึงพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพ

เด็กในวยัต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น  
5.5.3 ใหก้ารบริบาลสุขภาพเด็กโดยค านึงถึงความปลอดภยัและพิทกัษป์ระโยชน์ของผูป่้วยเด็กเป็น

ส าคญั  
5.5.4 ใหก้ารดูแลรักษา ค าปรึกษา ตลอดจนด าเนินการส่งต่อ บนพื้นฐานความรู้เร่ืองระบบสุขภาพ

และการส่งต่อ 
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5.6 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous professional development) เพื่อธ ารง
และพฒันาความสามารถดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมอนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจให้มีมาตรฐาน ทนัสมยั และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป่้วย สังคม และความ
เปล่ียนแปลง  

5.6.1 ก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกดา้นท่ีจ าเป็น วางแผน และ
แสวงหาวธีิการสร้างและพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหา
และแลกเปล่ียนความรู้ ฝึกทกัษะ รวมทั้งพฒันาตนเองอยา่ง ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

5.6.2 คน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.6.3 มีวจิารณญาณในการประเมินขอ้มูล บนพื้นฐานของหลกัการดา้นวทิยาการระบาดคลินิก และเวช

ศาสตร์เชิงประจกัษ ์
5.6.4 ประยกุตค์วามรู้ เทคโนโลย ีและทกัษะใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม ในการบริบาลผูป่้วย 
5.6.5 ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพงาน รวมทั้งสามารถปฏิบติัได ้อยา่งสม ่าเสมอและ

ต่อเน่ือง สร้างองคค์วามรู้ใหม่จากการปฏิบติังานประจ าวนั และการจดัการความรู้ได ้(knowledge management) 
5.7 ภาวะผู้น า (Leadership) มีความสามารถในการเป็นผูน้ าทั้งในระดบัทีมงานท่ีดูแลรักษาผูป่้วยและการบริการ
สุขภาพตามบริบทไดอ้ยา่งเหมาะสม การท างานร่วมกนัเป็นทีม และการรับปรึกษาผูป่้วย ดงัน้ี  

5.7.1 เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการในทีมท่ีร่วมดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.7.2 ท างานร่วมกบัผูร่้วมงานไดใ้นหลายบทบาท ทั้งในฐานะหวัหนา้ ผูป้ระสานงานและสมาชิกกลุ่ม  
5.7.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
5.7.4 แสดงถึงความเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์มีวสิัยทศัน์ 

5.8 สามารถรักษาสมดุลท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานและการดูแลสุภาพของตนเอง ตลอดจนมีความใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม 
 
6. แผนการฝึกอบรม 

6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม 

6.1.1 ขอบข่ายการฝึกอบรม  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีความรู้ ความสามารถทางวชิาชีพหรือผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคต์าม
สมรรถนะหลกัไม่นอ้ยกวา่เกณฑท่ี์คณะอนุกรรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการแระกอบ
วชิาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ และราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้8 ดา้น 
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การฝึกอบรมเนน้ลกัษณะการเรียนรู้จากการปฏิบติั เพื่อให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีประสบการณ์ในการดูแล
รักษา ป้องกนัและฟ้ืนฟูผูป่้วยเด็กโรคหวัใจ ท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ18 ปี ครอบคลุมโรคและปัญหาท่ีพบ
บ่อย รุนแรง และฉุกเฉิน ซ่ึงมีโอกาสพบไดใ้นฐานะกุมารแพทยโ์รคหวัใจ โดยยดึหลกัเสมอภาคแก่ผูเ้ขา้รับการ
อบรม นอกจากน้ีสถาบนัจดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ติดต่อประสานงาน รับและส่งต่อผูป่้วย เขา้ร่วม
กิจกรรมออกหน่วยตรวจผูป่้วยโรคหวัใจ สวนหวัใจ ของเครือข่ายโรคหวัใจเด็กภาคเหนือ(ไดแ้ก่โรงพยาบาล
นครพิงค ์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลศูนยล์ าปาง โรงพยาบาลพะเยา โรงพยายาบาลน่าน 
โรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลศรีสังวาลจงัหวดัแม่ฮ่องสอน) เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาของผูป่้วยโรคหวัใจ
ในพื้นท่ีต่างๆ 

6.1.2 ระยะเวลา ลกัษณะและระดบัชั้น 
 การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดบั โดยหน่ึงระดบัเทียบเท่าการฝึกอบรมแบบเตม็เวลาไม่นอ้ยกวา่ 50 สัปดาห์ รวม
ระยะเวลาทั้ง 2 ระดบัแลว้เทียบเท่าการฝึกอบรมเตม็เวลาไม่นอ้ยกวา่ 100 สัปดาห์ ทั้งน้ีอนุญาตใหล้าพกัร้อนรวม
กบัลาทุกประเภทไดไ้ม่เกิน 2 สัปดาห์ต่อระดบัการฝึกอบรม จึงมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาประเมินเพื่อวุฒิบตัรฯ 
ในกรณีลาเกินกวา่ท่ีก าหนด จะตอ้งมีการขยายเวลาการฝึกอบรมใหมี้ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่ต ่ากวา่ 100 
สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาประเมินเพื่อวฒิุบตัรฯ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัชั้นปี ไดแ้ก่ 
ระดับปีที ่1  เป็นการฝึกอบรมท่ีครอบคลุมความรู้ทางวทิยาศาสตร์พื้นฐาน และความรู้ดา้นกุมารเวชศาสตร์
โรคหวัใจท่ีไม่ซบัซอ้น ทกัษะทางคลินิกและทกัษะพื้นฐานในการตรวจเพื่อวินิจฉยัโรคหวัใจ การฝึกปฏิบติัใน
การใหก้ารวนิิจฉยั การวิเคราะห์และแปลผลการตรวจหวัใจดว้ยการตรวจเบ้ืองตน้ เช่น การตรวจคล่ืนไฟฟ้า
หวัใจ ภาพรังสีทรวงอก การฝึกวธีิการตรวจดว้ยอุปกรณ์เฉพาะดา้นโรคหวัใจ เช่น การตรวจภาพหวัใจดว้ยคล่ืน
เสียงความถ่ีสูง (echocardiography)การตรวจสวนหวัใจ การดูแลรักษาผูป่้วยโรคหวัใจเบ้ืองตน้ เช่น ภาวะหวัใจ
ลม้เหลว ภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ ภาวะช็อกจากหวัใจ โดยฝึกปฏิบติัทั้งหอผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก หอผูป่้วยวกิฤติ 
ผูป่้วยฉุกเฉิน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรุ่นพี่และอาจารย ์การน าเสนอกรณีผูป่้วยในท่ี
ประชุมร่วมแบบสหสาขา รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการต่างๆเป็นตน้  
ระดับปีที ่2 จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ทีมในการดูแลรักษาผูป่้วยเด็กโรคหวัใจในหอ
ผูป่้วยต่างๆ ในคลินิกเฉพาะโรค การตรวจหวัใจและหลอดเลือดดว้ยอุปกรณ์/เคร่ืองมือเฉพาะต่างๆทั้ง non-
invasive และ invasive investigations เช่น 24-hour Holter monitoring, exercise stress test, echocardiography, 
การตรวจสวนหวัใจเพื่อการวินิจฉยัและรักษา การดูแลรักษาผูป่้วยในหอผูป่้วยวกิฤติการก ากบัดูแลแพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดรุ่นนอ้งและแพทยป์ระจ าบา้น ภายใตก้ารดูแลของอาจารยโ์ดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยดว้ย 
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รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการต่างๆ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดฯอาจจะเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามศกัยภาพของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เช่น Aortopathy Clinic, Cardiomyopathy Clinic, Pulmonary 
Hypertension Clinic และ Kawasaki Clinic ตามความตอ้งการของผูรั้บการฝึกอบรม  และมีช่วงวชิาเลือกทั้งใน
หรือนอกสถาบนัในศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจหรือดา้นการวจิยั เช่น critical care, 
cardiovascular thoracic surgery, adult cardiology รวมถึงประสบการณ์ในการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหวัใจใน
สถาบนัอ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือนในระหวา่ง 2 ปี ของการฝึกอบรม 

6.1.3 การจดัรูปแบบหรือวธีิการฝึกอบรม 
เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีความรู้ความสามารถทางวชิาชีพหรือผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคท์ั้ง 7 ดา้น 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จดัการฝึกอบรมโดยยดึผูรั้บการฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลาง มีการกระตุน้ เตรียม
ความพร้อมและสนบัสนุนใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดแ้สดงความรับผดิชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองและไดส้ะทอ้นการเรียนรู้นั้นๆ (self-reflection) ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวชิาชีพ (professional 
autonomy) เพื่อให้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถปฏิบติัต่อผูป่้วยไดอ้ยา่งดีม่ีสุด โดยค านึงถึงความปลอดภยั
และความอิสระของผูป่้วย (patient safety and autonomy) มีการบูรณาการระหวา่งความรู้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั มีการช้ีแนะแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดโดยอาศยัหลกัการก ากบัดูแล (supervision) การประเมินค่า 
(appraisal) และการใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) 
รูปแบบการฝึกอบรมมี 6 รูปแบบ เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดมี้ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ
มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เกิดการเรียนรู้และมีความสามารถตามท่ีก าหนดในเป้าประสงคข์องหลกัสูตร ดงัน้ี 

6.1.3.1 การเรียนรู้จากการปฏิบติังานในการดูแลรักษาแบบผูป่้วยในและผูป่้วยนอกทั้งในและนอกเวลา
ราชการ มีการบูรณาการการฝึกอบรมเขา้กบังานบริการใหมี้การส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อ
ยอดมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผูป่้วยโดยใหค้วามเห็น ค าแนะน าแนวทางการรักษาผา่นแพทยป์ระจ าบา้นหรือ
ทีมแพทยเ์จา้ของไข ้ภายใตก้ารก ากบัของอาจารย ์เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถในการบริบาลผูป่้วย การท า
หตัถการ การตดัสินใจทางคลินิก การตรวจเฉพาะดน้โรคหวัใจต่างๆ รวมถึงการบริหารจดัการ โดยค านึงถึง
ศกัยภาพและการเรียนรู้ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด (trainee-centered) ทั้งน้ีจดัใหมี้การปฏิบติังานท่ีส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ในทุกๆสถานการณ์ รวมถึงผูป่้วยในหออภิบาล หอผูป่้วยวกิฤติ ผูป่้วยห้องฉุกเฉิน และผูป่้วยหลงั
ผา่ตดัหวัใจและหลอดเลือด  

6.1.3.2 การเรียนรู้ในหอ้งเรียน จดัใหมี้กิจกรรมในหอ้งเรียนอยา่งสม ่าเสมอในรูปแบบต่างๆ เช่น 
Pediatric Cardiology-Surgery Conference, Morbidity and Mortality conference, Journal club, Case 
Discussion, Topic reviews การทบทวน basic science ต่างๆ การเขา้รับการอบรม/เขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการ
ต่างๆ เป็นตน้ 



11 
 

6.1.3.3 การเรียนรู้ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ จดัใหมี้ช่วงเวลาในการท าหตัถการเฉพาะดา้นโรคหวัใจ
ทั้ง non invasive and invasive procedure อยา่งสม ่าเสมอทุกสัปดาห์ รวมถึงการแปลผล ภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรุ่นพี่และอาจารย ์ 

6.1.3.4 การเรียนรู้แบบอ่ืนๆเช่น couselling workshop, procedural workshop (PALS และ 
Echocardiography workshop) ร่วมอยูใ่น patient care team, สนบัสนุนการเขา้ร่วมประชุมวชิาการทางโรคหวัใจ
ในเด็กต่างๆ ทั้งในในระดบัประเทศและต่างประเทศ  

6.1.3.5 การศึกษาเพิ่มเติมดว้ยตนเอง การคน้หา การทบทวน ประเมิน วเิคราะห์ผลงาน/ขอ้มูลทาง
วชิาการและการเลือกน ามาใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วยโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 

6.1.3.6 การวจิยัทางการแพทย ์เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีความรู้เร่ืองการวจิยัทางวทิยาศาสตร์
การแพทยท์างคลินิก ตลอดจนมีความรู้ดา้นระบาดวทิยาคลินิก สามารถสร้างองคค์วามรู้จากงานวิจยัโดย
ก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกคนตอ้งท างานวิจยัทางการแพทยอ์ยา่งนอ้ย 1 เร่ืองทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบวธีิวจิยั เพื่อเสนอให้อนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวช
กรรมสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ (อฝส.) ของแพทยสภาพิจารณา นอกจากน้ีคณะกรรมการหลกัสูตรฯ ยงั
สนบัสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการในต่างประเทศทั้งในดา้นใหค้  าแนะน าและสวสัดิการค่าใชจ่้ายในการ
เดินทาง เป็นตน้  
ตารางที ่1 วธีิการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ตามความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ 
ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

5.1 ความรู้ทางกมุารเวชศาสตร์
โรคหวัใจและศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

-การเรียนรู้จากการดูแลรักษาผูป่้วย 
โดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน หอผูป่้วยในและ
นอก   
-การประชุมอภิปรายหวัขอ้ เร่ือง/
สมัมนา/การเรียน จาก ตวัอยา่งผูป่้วย 
(case-based learning)  
-การร่วมอภิปรายในกิจกรรมวชิาการ
ต่างๆ 
-การคน้ควา้/เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- การสอบขอ้เขียนชนิด MCQ, CRQ  
- การสอบ PCIE (การประเมิน 
ความกา้วหนา้) 
- การประเมินขณะปฏิบติังาน 
-การประเมิน 360 องศา 

5.2.1ทกัษะการบริบาลผูป่้วย (patient care) 

ดา้นทกัษะทางคลินิก (clinical skills) 
-การเรียนรู้จากการดูแลรักษาผูป่้วย
ร่วมกนั โดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน หอผูป่้วย
ในและนอก ในและนอกเวลาท าการ   
-การประชุมอภิปรายกรณีผูป่้วยร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน 

-การสงัเกตโดยตรงจากการดูแลรักษา
ผูป่้วย การน าเสนอในท่ีประชุม 
-การประเมิน 360 องศา  
-การสอบ PCIE (การประเมิน 
ความกา้วหนา้) 
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-การรับปรึกษาผูป่้วยจากแพทยป์ระจ า
บา้น แพทยอ่ื์นๆ 
-การน าเสนอ/ร่วมอภิปรายในกิจกรรม
วชิาการต่างๆ 

-การสอบขอ้เขียนชนิด MCQ, CRQ, - -
ทกัษะทางคลินิก (OSCE 

5.2.2 ทกัษะการบริบาลผูป่้วย (patient 
care) ดา้นทกัษะหตัถการทางคลินิก 

-การเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการทบทวน
ความรู้ ขั้นตอนจากแหล่งความรู้ท่ีได้
มาตรฐาน 
-อบรมเชิงปฏิบติัการ/หุ่นจ าลอง/
สถานการณ์จ าลอง  
-การฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจริงในหอผูป่้วย
ในและนอกภายใตก้ารก ากบัของ
อาจารย ์

-การสงัเกตโดยตรง 
- การประเมิน 360 องศา  
- แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

5.2.3 ทกัษะการบริบาลผูป่้วย (patient 
care) ดา้นการแกปั้ญหาและการ
ตดัสินใจ (problem-solving skills and 
decision making skills)   

-การเรียนรู้จากการดูแลรักษาผูป่้วย
ร่วมกนั โดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน หอผูป่้วย
ในและนอก ในและนอกเวลาท าการ   
-การประชุมอภิปรายกรณีผูป่้วยร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน 
-การรับปรึกษาผูป่้วยจากแพทยป์ระจ า
บา้น แพทยอ่ื์นๆ 

-การสงัเกตโดยตรง 
-การประเมิน 360 องศา การสอบ 
-ทกัษะทางคลินิก (OSCE)  
- การสอบขอ้เขียนชนิด MCQ, CRQ 
-การตรวจประเมินบนัทึกรายงานผูป่้วย 
(chart audit) 

5.3 ทกัษะการติดตอ่สือ่สาร และการ
สรา้งสมัพนัธภาพ (Communication 

and interpersonal skills) 

-เป็นแบบอยา่ง (role model) 
-อบรมเชิงปฏิบติัการ/การน าเสนอ/
สมัมนา 
และอภิปรายตวัอยา่งผูป่้วย 
-กระบวนการดูแลรักษาผูป่้วยทั้งในหอ
ผูป่้วยในและนอก รวมถึงนอกภาควชิา 

-การสงัเกตโดยตรง  
-การประเมิน 360 องศา  
-แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

5.4 พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวชิาชีพ (professional 
attitudes, habits, moral and ethics) 

-เป็นแบบอยา่ง (role model)  
-อภิปรายตวัอยา่งผูป่้วย 
-การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน (patient 
based learning) หอผูป่้วยในและนอก 
-สอนขา้งเตียง (bedside teaching) 

-การสงัเกตโดยตรง  
-การประเมิน 360 องศา  
-แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

5.5 การพฒันาความรู้ความสามารถทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (Continuous 
professional development) 

-การท าวจิยั/วทิยานิพนธ์ (project 
based learning)  
-กิจกรรมวเิคราะห์/ทบทวนผลงานวจิยั
ท่ีตีพิมพ ์(Journal club) 

-ผลงานวจิยั 
-การสงัเกตโดยตรง 
-การประเมิน 360 องศา  
-แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  
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-การประชุมอภิปรายหวัขอ้เร่ือง/สมม
นา/การเรียนจากตวัอยา่งผูป่้วย 

-การอภิปรายในกิจกรรมวชิาการ 
 

5.6 ระบบบริการสุขภาพและการสร้าง
เสริมสุขภาพ  
 

-เป็นแบบอยา่ง (role model) 
-การเรียนโดยใชผู้ป่้วยเป็นฐาน (patient 
based learning) หอผูป่้วยในและนอก 

-การสงัเกตโดยตรง  
-การประเมิน 360 องศา  
-แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

5.7 ภาวะผูน้ า (Leadership) -การบริหารจดัการดูแลผูป่้วยในหอ
ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 
-การท ากิจกรรมวชิาการร่วมกบัต่าง
หน่วยงาน 
- การบริหารจดัการในการตรวจเฉพาะ
ทาง 

-การสงัเกตโดยตรง 
-การประเมิน 360 องศา 

5.8 สามารถรักษาสมดุลท่ีดีระหวา่งการ
ปฏิบติังานและการดูแลสุภาพของ
ตนเอง 

-การบริหารจดัการดูแลผูป่้วยในหอ
ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 

-การสงัเกตโดยตรง 
-การประเมิน 360 องศา 

 
6.2  เนือ้หาสังเขปของฝึกอบรม: เน้ือหาของหลกัสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมประเด็นการปฏิบติังานทางคลินิก
และทฤษฎีท่ีเก่ียวเน่ืองหรือมีประสบการณ์ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี  
1. พื้นฐานความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ดา้นวทิยาศาสตร์คลินิก วทิยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม 
รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกนัทางกุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ 
2. การตดัสินใจทางคลินิก และการใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล 
3. ทกัษะการส่ือสาร 
4. จริยธรรมทางการแพทย ์
5. ระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 
6. กฎหมายทางการแพทยแ์ละนิติเวชศาสตร์ 
7. หลกัการบริหารจดัการ 
8. ความปลอดภยัของผูป่้วย 
9. การดูแลตนเองของแพทย ์
10. การแพทยท์างเลือก  
11. พื้นฐานและระเบียบวิจยัทางการแพทย ์ทั้งการวจิยัทางคลินิกและระบาดวทิยาคลินิก 
12. เวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์
13        การสอนทางคลินิก (clinical teaching) 
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 6.3 จ านวนปีของการฝึกอบรม 
หลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี  

เปิดการฝึกอบรมวนัท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา 

6.4 การบริหารการจัดการฝึกอบรมของหลักสูตรฯ 

6.4.1 มีการบริหารการจดัการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส ยดึหลกัความเท่าเทียม 
6.4.2 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจดัการฝึกอบรมและก าหนดอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัหนา้ท่ี 

ความรับผดิชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล ส าหรับแต่ละ
ขั้นตอนของการฝึกอบรม ประธานแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ตอ้งมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสาขา
นั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

6.4.3 มีการก าหนดและด าเนินนโยบายเพื่อใหมี้การน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชใ้น
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม  

6.4.4 มีการวางแผนการด าเนินการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม 

6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จดัให ้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึง
การอยูเ่วร) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม โดยมีการระบุกฎเกณฑแ์ละประกาศชดัเจนเร่ืองเง่ือนไขงานบริการและ
ความรับผดิชอบของ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด โดยมีการแจง้ดว้ยการปฐมนิเทศและมีคู่มือปฏิบติังานแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด ก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ี แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มีการลา เช่น การลาคลอด
บุตร การเจบ็ป่วย ลาออก และการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร เป็นตน้ จดัค่าตอบแทนใน
รูปแบบค่าเวรใหแ้ก่ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ควรมีการ
ระบุขอบข่ายการท างานท่ีเหมาะสม รวมทั้งการลาพกัผอ่น  

6.6 การวดัและประเมินผล 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ก าหนดมาตรการและด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมอยา่งเป็น
ทางการ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ังเพื่อประกอบการพฒันา และการเล่ือนระดบั โดยมีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร และมีหลกัฐานบนัทึกความกา้วหนา้ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด แต่ละคนในเร่ืองความรู้ความสามารถ
และทกัษะทางคลินิก ทกัษะการติดต่อส่ือสารและมนุษยส์ัมพนัธ์ เจตคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ
เป็นระยะๆอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดหลกัสูตรเพื่อแสดงแก่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯของแพทยสภา เม่ือมีการ
ตรวจสอบและประเมินสถาบนั หรือในการพิจารณาผลการสอบขั้นสุดทา้ยเพื่อวฒิุบตัรฯ และตอ้งมีบนัทึกอยูใ่น
ทะเบียนประวติัของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละคนดว้ย โดยการประเมินสมรรถภาพทางคลินิกครบทั้ง 8 ดา้น คือ 1.
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ความรู้ทางทฤษฎี 2. ทกัษะการบริบาลผูป่้วย (patient care) ทกัษะทางคลินิก (clinical skills) ทกัษะการท า
หตัถการและทางเทคนิค (procedural and technical skills) การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ (problem-solving 
skills and decision making skills) 3.ทกัษะการติดต่อส่ือสาร และการสร้างสัมพนัธภาพ (communication and 
interpersonal skills) 4.พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวชิาชีพ (professional attitudes, moral and 
ethics) 5.การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง (continuous professional development) 6. 
ระบบบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 7.ภาวะผูน้ า (leadership)  8 สามารถรักษาสมดุลท่ีดีระหวา่งการ
ปฏิบติังานและการดูแลสุภาพของตนเอง ส่วนจะประเมินวธีิใดนั้น แต่ละสถาบนัสามารถก าหนดไดเ้องตาม
ความเหมาะสม และสภาพแวดลอ้มของแต่ละสถาบนั ทั้งน้ีตอ้งแสดงใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯเห็นไดว้า่
เป็นการประเมินท่ีตั้งอยูบ่นหลกัการและมีมาตรฐานอนัดี (ตารางท่ี 1 และ 2) 
ตารางที ่2 วธีิการประเมินความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ และความเหมาะสมในการใชว้ธีิการประเมิน 

 
หมายเหตุ:   0 = ไม่ไดใ้ชวิ้ธีการประเมินชนิดดงักล่าว + = ใชวิ้ธีการประเมินชนิดดงักล่าวบา้ง  
++ = ใชวิ้ธีการประเมินชนิดดงักล่าวปานกลาง  
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+++ = ใชวิ้ธีการประเมินชนิดดงักล่าวมาก 

 
การวดัและประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมในแต่ละระดบัหรือ
แต่ละชั้นปีเพื่อส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและเพื่อการเล่ือนระดบัชั้นปี 

1. การสอบ Pediatric Cardiology In-training Examination (PCIE)  
เป็นการประเมินความกา้วหนา้ดา้นความรู้ การบริบาลผูป่้วย การแกปั้ญหาและการ 

ตดัสินใจโดยการใชข้อ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ (MCQ) การสอบ CRQ และ OSCE จดัใหมี้การสอบปีละ
คร้ัง ประมาณเดือน มกราคม-กุมภาพนัธ์ จดัโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ  
 2. การประเมิน 360 องศา  

เป็นการประเมินการปฏิบติังานในระหวา่งฝึกอบรมโดยอาจารย ์ผูร่้วมงานต่างๆ เช่น พยาบาล, แพทย์
ประจ าบา้น, แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทั้งในสาขาเดียวกนัและต่างสาขาวชิาอ่ืน นกัศึกษาแพทย ์เป็นตน้ ตาม
กรอบของราชวทิยาลยัฯใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้หรือเพื่อการเล่ือนชั้นปี 
เป็นการประเมินเม่ือส้ินสุดการอบรมในแต่ละช่วงของการปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. การประเมินความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ  
เป็นการวดัและประเมินผลความรู้ ความสามารถทางวชิาชีพตามผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคข์อง แพทย์

ประจ าบา้นต่อยอดในการให้บริบาลเด็กโรคหวัใจทั้งท่ีเป็นรุนแรงมาก ไปจนถึงไม่รุนแรง คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมฯไดก้ าหนดกรอบของ EPA (Entrustable Professional Activities) ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้ง
สามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีการก ากบัดูแลเม่ือจบการฝึกอบรม ในแต่ละระดบัชั้นปีละ 2 รอบ (4 
EPA รวม 8 คร้ังต่อปี)  

ในระหวา่งการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งไดรั้บการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีพึง 
ประสงคต์าม EPA และตาม milestones ท่ีก าหนดในแต่ละระดบัชั้นปี รวมทั้งไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัจากอาจารยผ์ู ้
ประเมินเพื่อการพฒันาตนเองทั้งน้ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจะตอ้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและแสดงใหเ้ห็น
วา่ตนบรรลุผลตามการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์ตามระดบัของ milestones ท่ีก าหนด จึงจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ล่ือน
ระดบัชั้นปี สถาบนัก าหนดและปรับ milestones เพื่อการวดัและประเมินผลในแต่ละระดบัชั้นปีใหเ้หมาะสมกบั
บริบทของสถาบนัตนเอง ซ่ึงไดผ้า่นการรับรองจากอฝส. แลว้ 

4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  
              การประเมินผลโดยการใชแ้ฟ้มสมุดสะสมผลงาน โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ท าการบนัทึกสมุด
สะสมผลงานท่ีปฏิบติั รวบรวมหลกัฐานท่ีแสดงถึง ความกา้วหนา้ของการฝึกอบรม ประเมินและการสะทอ้น
ตนเอง (self-reflection) เป็นระยะ และรับการประเมิน ฟังขอ้เสนอแนะจากอาจารย ์รวมถึงร่วมกนัวางแผนเพื่อ
พฒันาทุก 6 เดือน กรรมการฝึกอบรมมีการบนัทึกความกา้วหนา้ของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละคนไวเ้ป็น
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ลายลกัษณ์อกัษรและการแจง้ผล พร้อมใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดอยา่งทนักาล จ าเพาะ 
สร้างสรรค ์และเป็นธรรม เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดรั้บทราบและปรับปรุงแกไ้ขอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
และเก็บหลกัฐานการประเมินไวเ้พื่อแสดงต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯของแพทยสภาเม่ือมีการตรวจสอบ
และประเมินสถาบนั และเม่ือพิจารณาผลการสอบขั้นสุดทา้ยเพื่อวฒิุบตัรฯและตอ้งปรากฏหลกัฐานการประเมิน
อยูใ่นทะเบียนประวติัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละคนดว้ย 

สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้ระบบอุทธรณ์ผลการวดัและประเมินผล ตอ้งก าหนดเกณฑก์ารเล่ือนระดบัและ
เกณฑก์ารยติุการฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดให้ชดัเจนและแจง้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทราบ
ก่อนเร่ิมการฝึกอบรม 
หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเล่ือนช้ัน พิจารณาดงัน้ี 

1. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ท่ีมีผลการปฏิบติังานหรือทกัษะในการดูแลรักษาผูป่้วย ไม่เป็นท่ีพอใจ (ไม่
ผา่นเกณฑ)์ กรรมการหลกัสูตรพิจารณาใหป้ฏิบติังานซ ้ าในชั้นปีนั้น หรือ เพื่อเพิกถอนการฝึกอบรมแลว้แต่กรณี
และเสนอต่ออฝส. และแพทยสภา 

2.  การประเมินการปฏิบติังานในระหวา่งการฝึกอบรมโดยอาจารย ์ผูร่้วมงาน   ใหส้อดคลอ้งกบัผลการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้หรือเพื่อการเล่ือนชั้นปี เป็นการประเมินเม่ือส้ินสุดการอบรมในแต่ละ
ช่วงอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 

3. การประเมินความสามารถในการท ากิจกรรมทางวชิาชีพท่ี แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้ง ปฏิบติัได้
ดว้ยตนเองโดยไม่มีการก ากบัดูแล (Entrustable professional activities; EPA) ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

4. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ท่ีปฏิบติังานทั้ง 2 ปี เป็นท่ีพอใจ (ผา่นเกณฑ)์ จึงจะมีสิทธิไดรั้บอนุมติัเพื่อ
เขา้สอบขั้นสุดทา้ยเพื่อวฒิุบตัรฯ ได ้

5. ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์โดยแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด กรรมการหลกัสูตรฯจะด าเนินการประชุมและ
เสนอเร่ืองต่อ อนุกรรมการฝึกอบรมฯ เพื่อพิจารณา  
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม ประธานหลกัสูตร รายงานผลการประเมินรวบยอดของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละ
คนเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มีความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ สามารถปฏิบติังานโดยอิสระไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีก าหนดใหไ้ปยงัคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมฯ (ประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกปี) 
เพื่อพิจารณาอนุมติัให้เขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจของแพทยสภา 

6.6.1 การวดัและประเมินผลเพื่อวุฒิบตัรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ 
6.6.1.1 ผูมี้สิทธิเขา้สอบและรับการประเมินเพื่อวุฒิบตัร (วว.) สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ จะตอ้ง

ไดรั้บการฝึกอบรมครบ 2 ปี ในสถาบนัฝึกอบรมท่ีแพทยสภารับรอง หรือไดรั้บการฝึกอบรมในสถาบนัร่วม
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ฝึกอบรม โดยสถาบนัฝึกอบรม 2 แห่งด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดร่วมกนั 
และไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภาใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดัใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บประสบการณ์จาก
ทั้ง 2 สถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต ่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 

6.6.1.2 ระเบียบการวดัและประเมินผลเพื่อวฒิุบตัรฯ ตามท่ีแพทยสภาไดก้ าหนดและคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจด าเนินการสอบ โดยผูเ้ขา้สอบจะตอ้งผา่น การประเมินผล ดงัน้ี 

1.  การประเมินผลงานวจิยั ผูมี้สิทธิสอบขอ้เขียนเพื่อวฒิุบตัรฯ ตอ้งผา่นการประเมินผล 
งานวจิยั ซ่ึงผูเ้ขา้สอบวุฒิบตัรฯ เป็นผูเ้สนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ เพื่อพิจารณาโดยผา่นการ
รับรองของหวัหนา้ภาควชิาฯ/ผูอ้  านวยการสถาบนัแลว้ ในการพิจารณางานวจิยัคณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมฯ 
แต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมตามรายนามท่ีประธานหลกัสูตรเสนอ 

2.  การสอบภาคปฏิบติัแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 
เพื่อประเมินความสามารถทางวชิาชีพ ดา้นทกัษะทางคลินิกและหตัถการต่างๆ รวมถึงการแกปั้ญหาและเจตคติ 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ท าการจดัสอบแบบ OSCE ใหก้บั แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปี 2 ประมาณปลาย
ระดบัชั้นปี 2 (เดือนกรกฎาคม) ของการฝึกอบรม ทั้งน้ีผูเ้ขา้สอบตอ้งผา่นความเห็นชอบของสถาบนั ผา่นการ
ประเมินความรู้ความสามารถทางวชิาชีพตามกรอบ EPA ของสถาบนัและผา่นการประเมินผลงานวจิยั ผูท่ี้สอบ
ไม่ผา่นในคร้ังแรก  

3. การสอบขอ้เขียนเพื่อประเมินดา้นความรู้ การแกปั้ญหาและการประยกุต ์ทั้งน้ีผูเ้ขา้ 
สอบตอ้งผา่นความเห็นชอบของสถาบนั ผา่นการประเมินความรู้ความสามารถทางวชิาชีพตามกรอบ EPA ของ
สถาบนั และผา่นการประเมินผลงานวจิยั 
   3.1 ขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกค าตอบ (MCQ) ไดแ้ก่ วิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic 
medical sciences or correlated clinical sciences) และวชิาทางคลินิก (clinical subjects) เพื่อประเมินความรู้
พื้นฐาน และทางคลินิก  

3.2 ขอ้สอบแบบ Constructed response questions (CRQ) เพื่อประเมินความรู้ ความ สามารถ 
ในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ และภาควชิาฯ อนุมติัใหเ้ขา้สอบได ้ 

การสอบ CRQ, OSCE (short case และ long case), MCQ ในกรณีท่ีไม่ผา่นการประเมินการสอบอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อาจพิจารณาใหส้อบใหม่หลงัจากนั้นภายใน 6 เดือน หรือใหส้อบใหม่ในการ
สอบปีถดัไป ทั้งน้ี ผลการตดัสินขั้นสุดทา้ยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ 

6.6.2 การวดัและประเมินผลเพื่อหนงัสืออนุมติัฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ 
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แนวทางการประเมินเพื่อหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(อ.ว.) อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจด าเนินการโดยอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญใน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ มีแนวทางดงัน้ี  
1. ผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บวุฒิบตัรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจจากสถาบนัใน
ต่างประเทศท่ีแพทยสภาและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ รับรอง 
2.  การประเมินเพื่อหนงัสืออนุมติับตัรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ก าหนดไวปี้ละ 1 คร้ัง โดยการ
จดัสอบพร้อมและเหมือนกบัการสอบเพื่อ ว.ว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจท่ีประกอบดว้ย การสอบ 
MCQ, CRQ และ OSCSE เพื่อประเมินความรู้ทางทฤษฎี (factual knowledge), การประเมินทกัษะทางคลินิก 
(clinical skills), การประเมินทกัษะการบริบาลผูป่้วย การแกปั้ญหาและตดัสินใจ (patient care, problem-solving 
and decision making skills) 
3. เกณฑก์ารรับรองการสอบผา่น MCQ, CRQ และ OSCE เช่นเดียวกบัการสอบเพื่อวุฒิบตัรสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคหวัใจ 
4. ก าหนดการจดัสอบพร้อมรายละเอียดอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของอนุกรรมการฝึกอบรมฯ  
5. ใหส่้งผลงานงานวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง โดยเสนอใหอ้นุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ
พิจารณา ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน ของปีการศึกษานั้น 
  ในกรณีท่ีไม่ผา่นการประเมินการสอบอยา่งใดอยา่งหน่ึง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อาจพิจารณาให้
สอบใหม่หลงัจากนั้นภายใน 6 เดือน หรือใหส้อบใหม่ในการสอบปีถดัไป 
 
7. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1 คุณสมบัติของผู้ รับการฝึกอบรม 

ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้น ต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจจะตอ้งไดรั้บ
ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตและใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ไดรั้บวุฒิบตัร สาขากุมาร
เวชศาสตร์จากแพทยสภา นอกจากน้ียงัตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ปราศจากโรค อาการของโรคหรือความ
พิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (อา้งอิงตามประกาศ
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตร แพทยศาสตร
บณัฑิต ฉบบัพ.ศ. 2559”) รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีแพทยสภาก าหนด โดยยืน่ใบสมคัรเขา้รับการฝึกอบรม
ท่ีแพทยสภาตามคุณสมบติัและระยะเวลารับสมคัรท่ีแพทยสภาก าหนด สถาบนัฝึกอบรมไดก้ าหนดเกณฑแ์ต่งตั้ง
คณะกรรมการคดัเลือกผูส้มคัร โดยยดึหลกัความเท่าเทียม โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพื่อคดัเลือก แพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดตามจ านวนโควตาท่ีไดรั้บอนุมติัจากแพทยสภา  
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7.2 จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

ราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้
ฝึกอบรมรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดเ้ป็นสัดส่วนชั้นปีละ 1 คน ต่ออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเตม็เวลา 2 คน 
และตอ้งมีงานบริการขั้นต ่า (เฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี) ตามท่ีก าหนด ดงัน้ี 
ตารางท่ี 3 สัดส่วนแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ต่ออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมแลจ านวนขั้นต ่าของหถัการของ
สถาบนั 

 
 
8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

คณะกรรมการหลกัสูตรฯก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมให้
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหลกัสูตร ความจ าเป็นของการฝึกอบรม และระบบการบริบาลสุขภาพของประเทศ 

ระบุคุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมท่ีชดัเจน โดยครอบคลุมความช านาญทางอนุสาขาท่ีสถาบนัฯ 
ตอ้งการ คุณสมบติัทางวิชาการ ความเป็นครู และความช านาญทางคลินิก  

8.1 คุณสมบัติอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

เป็นกุมารแพทยโ์รคหวัใจท่ีมีความสามารถในการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตามเป้าหมายของ
หลกัสูตรและวธีิการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ตามหลกัเกณฑท่ี์แพทยสภา
ก าหนด  
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8.2 คุณสมบัติผู้ ท่ีจะเป็นผู้รับผิดชอบการอบรมของสถาบันฝึกอบรม 

เป็นกุมารแพทยโ์รคหวัใจท่ีไดรั้บวุฒิบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ หรือตอ้งเป็นแพทยท่ี์ปฏิบติังาน และเคยท าการ
สอนทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ซ่ึงเป็นผูท่ี้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจใหค้วามเห็นชอบ 
8.3 จ านวนขั้นต า่ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเตม็เวลา 

ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวน อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมทั้งหมดเพื่อใหส้ามารถติดตามความกา้วหนา้
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดอ้ยา่งพอเพียง และภาระงานในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจของอาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรมแบบไม่เตม็เวลาเม่ือรวมกนัทั้งหมดจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ภาระงานของจ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรมแบบเตม็เวลาท่ีตอ้งทดแทน 
 ในกรณีหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบท่ีมีสถาบนัร่วมฝึกอบรม ให้อนุโลมใชห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ดงักล่าวส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารยใ์นแต่ละสถาบนัฝึกอบรม โดยทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาท่ีสถาบนั
ฝึกอบรมนั้นๆมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม อตัราส่วนของอาจารยต่์อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์
แพทยสภาก าหนดไว ้ 

หลกัสูตรฯ ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูใ้หก้ารอบรมมีเวลาเพียงพอส าหรับการใหก้ารฝึกอบรม ใหค้  าปรึกษา 
ใหก้ารก ากบัดูแลแก่ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มีระบบสนบัสนุนการพฒันาตนองของอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ืองทั้ง
ทางดา้นวชิาชีพและดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา และมีการประเมินอาจารยเ์ป็นระยะตามเกณฑข์องภาควชิากุมารเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯไดมี้การก าหนดและด าเนินนโยบายเก่ียวกบัทรัพยากรการศึกษาให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
 9.1 สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวชิาการท่ีทนัสมยั 
มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเพียงพอตลอดจนมีอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบติั และ
ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีปลอดภยั 
9.2 การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม จ  านวนผูป่้วย เพียงพอและชนิดของผูป่้วย
หลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัทั้งผูป่้วยนอกผูป่้วยใน และผูป่้วยนอกเวลาราชการ 
การเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบติัท่ีพอเพียงส าหรับสนบัสนุนการเรียนรู้ตาม
เกณฑท์ัว่ไป และเกณฑเ์ฉพาะส าหรับการเป็นสถาบนัฝึกอบรมทัว่ไปของแพทยสภา 
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9.3 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ท่ี แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถเข้าถึงได้ มีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกหลกัจริยธรรม 
9.4 มทีีมการดูแลผู้ป่วย เพื่อให ้แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบั
ผูร่้วมงานและ บุคลากรวชิาชีพอ่ืน 
9.5 มรีะบบท่ีส่งเสริมให้ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมคีวามรู้และสามารถประยกุต์ความรู้พืน้ฐานและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวชิากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ และมีการบูรณาการระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวจิยั
อยา่งเพียงพอและสมดุล 
9.6 ให้โอกาสแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเลือกฝึกอบรมเพ่ิมเติมในสถาบันอ่ืนท้ังในและนอกประเทศ และมีการ
ประเมินผลการฝึกอบรมตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 
 
10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/
หลกัสูตรเป็นประจ า มีกลไกส าหรับการประเมินหลกัสูตรและน าไปใชจ้ริง การประเมินแผนการฝึกอบรม/
หลกัสูตรตอ้งครอบคลุมดา้นต่างๆต่อไปน้ี 
- พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
- ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์
- หลกัสูตรฝึกอบรม 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและความตอ้งการของระบบ
สุขภาพ 
- สถาบนัฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศึกษา 
- คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
- ขั้นตอนการด าเนินงานของหลกัสูตร 
- พฒันาการของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
- การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม 
- ขอ้ควรปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ แสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสูตร จากผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้ าเร็จการ
ฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสูตรและน าผลการประเมินท่ีไดม้าพฒันาหลกัสูตรต่อไป 
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11. การทบทวนการพฒันา 
 หลกัสูตรฝึกอบรมๆ จดัใหมี้การทบทวน/พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะๆหรืออยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
ปรับปรุงกระบวนการโครงสร้าง เน้ือหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการ
ประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบ มี
ขอ้มูลอา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ 
             นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงเน้ือหาวชิาตามบรบทของระบบสุขภาพและโรคระบาด เช่น โควดิ 19 หรือ 
การระบาดของกลา้มเน้ือหวัใจอกัเสบจากเช้ือ  scrub typhus, enterovirus 71, diphtheria เป็นตน้ 
 
12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

สถาบนัฝึกอบรมตอ้งบริหารหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การ
รับสมคัร แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด (เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวดัและ
ประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่
ละระดบั หรือหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันั้น
ไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศและ พฒันาคุณภาพหลกัสูตรเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
สถาบนัฝึกอบรมตอ้งก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของ แผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 
สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีบุคลากรท่ีปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการด าเนินของ การ
ฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัใหมี้จ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
 
13. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 

ราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรม แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดท่ีจะไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดัการฝึกอบรมจะตอ้งผา่นการประเมินความพร้อมในการเป็น
สถาบนัฝึกอบรมตามขอ้บงัคบัแพทยสภา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จึงมีกระบวนการส าหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
โครงสร้างเน้ือหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดัและการประเมินผล และ
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สภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรมใหท้นัสมยัอยูเ่สมอและจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองทุก 
5 ปี 
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ภาคผนวกที ่1 
เน้ือหาวชิา 

 
หมวดที ่1 ภาวะปกติและการดูแลทัว่ไป 
รายละเอียดเน้ือหาของหลกัสูตร  
1. Cardiovascular structure, development and function  

1.1. Structure  
1.1.1 มหกายวภิาคศาสตร์  
ความรู้ดา้นกายวภิาคศาสตร์ของ 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 จุลกายวภิาคศาสตร์  
ความรู้ดา้นจุลกายวภิาคศาสตร์ของ cardiac myocytes: myofibrils, contractile proteins, transverse tubular system, sarcoplasmic reticulum, 

intercalated disc, nucleus and perinuclear region, mitochondria, glycogen รวมทั้งการพฒันาการของ peripheral vasculature  
1.2 Development, including embryology  
1.2.1 ความรู้เก่ียวกบัการเจริญเติบโต และพฒันาการทั้งในภาวะปกติ และท่ีผดิปกติของ 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  
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1.2.3 กระบวนการเกิด abnormal cell migration ท่ีท  าให้เกิด congenital heart defects ต่างๆ  
1.2.4 กระบวนการเกิด abnormal hemodynamics ท่ีท  าใหเ้กิด congenital heart defects ต่างๆ  
1.2.5 การควบคุมการเจริญเติบโต และพฒันาการของหวัใจ และหลอดเลือด  
1.3 Physiology  
1.3.1 Embryo and fetus  

1.3.1.1 เขา้ใจขั้นตอนการเจริญเติบโต และพฒันาการของหวัใจ และหลอดเลือด บทบาทของ ductus arteriosus, foramen ovale, ductus 
venous and aortic isthmus ในระหวา่งทารกอยูใ่นครรภ ์ 

1.3.1.2 การท างานของ right ventricular และ left ventricular outputs ในระหวา่งทารกอยูใ่นครรภ ์distribution ของ cardiac output ใน
หวัใจ และหลอดเลือดทั้งท่ีปกติ และผดิปกติ (eg, pulmonary, coronary, central nervous system, peripheral vascular beds, placenta)  

1.3.1.3 Structural และ functional characteristics ของหวัใจในระหวา่งทารกอยูใ่นครรภ ์(eg, cardiac reserve, integrated reserve, 
baroreceptor influences, chemoreceptor influences, ventricular cross talk, role of pericardium, integrated effects)  
  1.3.1.4 การประเมินการท างานของหวัใจ และหลอดเลือดในระหวา่งทารกอยูใ่นครรภท์ั้งท่ีปกติ และผดิปกติ  

1.3.1.5 การเปล่ียนแปลงของ pulmonary และ systemic vascular resistances  
1.3.1.6 การพฒันาการของระบบ autonomic nervous system ในระหวา่งทารกอยูใ่นครรภ ์ 

1.3.2 Postnatal circulation  
1.3.2.1 สรีรวทิยาในส่วนของ heart rate, preload effects, afterload effects, contractility และ cardiac output  
1.3.2.2 Postnatal changes ของ pulmonary และ systemic circulations ตลอดจนความเก่ียวขอ้งกบั congenital defects (eg, left to right 

shunts, hypoxemia, obstructive lesions)  
1.3.2.3 สรีรวทิยาในส่วนของ interaction ระหวา่ง contractile และ regulatory protein ในการท างานของ sarcomere บทบาทของ calcium 

ion กระบวนการ excitation contraction coupling หลกัความสัมพนัธ์ระหวา่ง length tension หลกัการของ ventricular function curves ความส าคญั



27 
 

ของ AV O2 difference บทบาทของ neural, humoral adrenergic, cholinergic factors ต่อม thyroid, natriuretic peptides, baroreceptors, 
chemoreceptors, และ ในระบบไหลเวยีนโลหิต  

1.3.2.4 สรีรวทิยาในส่วนของ receptor function, secondary messengers (cyclic AMP, IP3) และ ผลรวมการตอบสนองต่อ ยา blood gases, 
pH  

1.3.2.5 ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในระดบั molecular ในแต่ละ cardiac cycle  
1.3.2.6 ผลของ ventricular volume overload และ ความเปล่ียนแปลงของ inotropic state ต่อ 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 ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง myocardial metabolism ตามวยั  
1.3.2.11 กระบวนการ aerobic myocardial metabolism  
1.3.2.12 บทบาทของ hormonal, hypoxemia, ischemia ต่อ myocardial metabolism  
1.3.2.13 หลกั autoregulation ของ regional blood flow  
1.3.2.14 ความรู้เก่ียวกบับทบาทของ neural และ humoral factors, inflammatory mediators, endothelium ต่อ regional blood flow 

ตลอดจนความแตกต่างในแต่ละวยั  
1.3.2.15 กระบวนการปรับตวัของ coronary circulation ขณะออกกาลงักาย และขณะเกิด hypoxemia  
1.3.2.16 หลกัการค านวณ myocardial oxygen consumption เม่ือทราบค่า 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 บทบาทความสัมพนัธ์ระหวา่ง general circulation, heart และ cerebral circulation  
1.3.2.19 บทบาทของ endothelium ต่อ pulmonary circulation  
1.3.2.20 บทบาทของ asphyxia ท่ีมีต่อ circulatory functions โดยเฉพาะอยา่งยิง่ heart, brain, kidneys และ lung  
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1.3.2.21 ความรู้เก่ียวกบับทบาทของ renal blood flow ต่อ renal function และ body fluid  
1.3.2.22 บทบาทของ renin angiotensin aldosterone system ในการควบคุม circulation  
1.3.2.23 บทบาทความสัมพนัธ์ระหวา่ง renal blood flow กบั blood flow ในอวยัวะอ่ืนๆ  
1.3.2.24 ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง skeletal muscle blood flow ขณะออกก าลงักาย  
1.3.2.25 การประเมินการเปล่ียนแปลง resistance ใน pulmonary vascular bed  
1.3.2.26 หลกัการค านวณ pulmonary และ systemic vascular resistance จาก hemodynamic data  
1.3.2.27 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ pulmonary vascular tone  
1.3.2.28 ความรู้หลกัการเปล่ียนแปลง myocardial และ vascular gene expression เม่ือมี hemodynamic loads  
1.3.2.29 หลกัการเปล่ียนแปลง contractile state เม่ือมี myocardial dilatation และ hypertrophy  
1.3.2.30 การเปล่ียนแปลง tissue oxygen uptake เม่ือมี impaired perfusion  
1.3.2.31 การเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีการท างานของ sarcolemma และ sarcoplasmic reticulum ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวยั  
1.3.2.32 การเปล่ียนแปลง contractility เม่ือมี acidemia และ hypoxemia  
1.3.2.33 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ myocardial oxygen supply demand ratio  
1.3.2.34 สามารถใช ้A a gradient ในการประเมินระบบไหลเวยีนโลหิต  

1.4 Conduction system, including electrophysiology  
1.4.1 Developmental aspects สามารถบอกความเปล่ียนแปลงของ conduction system ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวยั  
1.4.2. Anatomic features and electrophysiologic characteristics  

1.4.2.1 ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของ conduction system ท่ีสัมพนัธ์กบั major cardiac anomalies  
1.4.2.2 ความรู้เก่ียวกบักายวิภาค สรีรวทิยาของ conduction system ทั้งท่ีปกติ และผดิปกติ  
1.4.2.3 บทบาทของแต่ละ ion channels ใน myocardial tissue, cardiac automaticity, myocardial cell action potential ตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงเม่ือมี metabolic abnormalities (eg, potassium, calcium, magnesium) ราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
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2. Clinical evaluation of the cardiovascular system  
2.1 Normal findings  
2.1.1 Rate and rhythm ความรู้เก่ียวกบั heart rate ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามวยั ภาวะต่างๆ และยา  
2.1.2 Perfusion ความส าคญัของ pulse amplitude ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ extremities สรีรวทิยาของ jugular venous pulse ทั้งท่ีปกติ และผดิปกติ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประเมิน perfusion (eg, temperature, capillary refilling, color)  
2.1.3 Blood pressure ความรู้เก่ียวกบั blood pressure ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามวยั ภาวะต่างๆ วธีิการวดั blood pressure ตลอดจน artifacts ท่ีอาจท าให้

ค่าคลาดเคล่ือน  
2.1.4 Heart sound (normal และ abnormal heart sounds), murmurs, clicks และอ่ืนๆ functional ("innocent") murmur หลกัของ cardiac 

auscultation ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเปล่ียนท่า หรือมี heart rate เปล่ียนไป  
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 สามารถแปลผลการตรวจท่ีสัมพนัธ์กบั cardiac และ body position  
2.2.4 Heaves, thrills, sounds, murmurs, and clicks กระบวนการเกิด thrills, ventricular heaves, murmur ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของ cardiac 

murmurs ท่ีสัมพนัธ์กบั body position, respiration  
2.2.4.1 ความส าคญัของ localization และ transmission ของ cardiac murmurs  
2.2.4.2 Extracardiac bruits   
2.2.4.3 ความส าคญัของ 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 าคัญของ hepatic position  
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2.5 Edema ความส าคัญของ edema  
2.6 Skin manifestations ความส าคญัของ jaundice, rash, telangiectasia, embolic phenomena ในผูป่้วยโรคหวัใจ  
 

3. Basic principles of pharmacology  
3.1 The pharmacologic basis for the therapy of cardiovascular disease  
3.1.1 หลกั pharmacodynamics และ pharmacokinetics ตลอดจน maternal fetal pharmacodynamics และ pharmacokinetics  
3.1.2 หลกั clinical trials ตลอดจนขั้นตอนการพิจารณาใชย้าใหม่ในมนุษย ์ 
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 และยาใหม่อ่ืนๆ 
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  

4. Clinical respiratory physiology  
4.1 Structure  
4.1.1 Hemodynamic responses ต่อ pulmonary vasodilators และ การเปล่ียนแปลงของ pulmonary vascular resistance  
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4.1.2 ผลกระทบของ upper และ large airway obstruction ต่อระบบไหลเวยีนโลหิต  
4.1.3 ผลกระทบของ cardiomegaly และ pulmonary vasculature ต่อ small และ large airway  
4.1.4 พยาธิสภาพท่ีเกิดใน small airway และ alveoli เม่ือมีโรคของระบบไหลเวยีนโลหิต  
4.2 Ventilation  
4.2.1 ความสัมพนัธ์ pressure volume  
   4.2.2 ผลของ FiO2 ต่อ nitrogen clearance, regional blood flow, และ arterial blood gas tensions  
4.2.3 ความสัมพนัธ์ของ lung inflation และ deflation กบั cardiovascular performance ทั้งในภาวะท่ีปกติ และผดิปกติ  
4.2.4 ความสัมพนัธ์ของ โรคระบบไหลเวยีนโลหิต กบั lung volume, tidal volume, และ frequency ของการหายใจ  
   4.2.5 Ventilation perfusion relationships  
4.3 Oxygen  
4.3.1 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ transfer oxygen จาก airway สู่ arterial blood  
4.3.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละลายของ oxygen  
4.3.3 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั oxygen hemoglobin linkage  
4.3.4 ความแตกต่างระหวา่ง adult กบั fetal hemoglobin  
4.3.5 oxyhemoglobin dissociation curve  
4.3.6 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลด oxygen supply  
4.3.7 ประยกุตห์ลกัการ ventilation perfusion เขา้ในการประเมินผูป่้วยโรคระบบไหลเวยีนโลหิต  
4.3.8 ค านวณ oxygen delivery สู่ tissues  
4.4  Acid base status: acid base abnormalities สาเหตุ และแนวทางแกไ้ข  
4.5  Blood tissue gas exchange  
4.5.1 ผลของ ischemia, pH, hypoxemia, hypercarbia ท่ีมีต่อ O2 และ CO2 exchange  
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4.5.2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั blood gas tensions และ pH ใน hypoxic spell  
4.5.3 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั ventilatory function and tissue metabolism เม่ือมี hypoxemia  
4.6 Mechanics of breathing  
4.6.1 ความเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาของ chest wall abnormality, dynamic compression of airways  
4.6.2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั caloric consumption เม่ือมีการเปล่ียนแปลง respiratory effort   
4.7 Respiratory physiology at altitude  
4.7.1 การเปล่ียนแปลง oxygen delivery และ cardiovascular function ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมี exposure ต่อ high altitude  
4.7.2 การเปล่ียนแปลง oxygen hemoglobin dissociation curve ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมี exposure ต่อ high altitude  
4.8 Effects, mechanical ventilation, cardiovascular performance  
4.8.1 ผลของ mechanical ventilation ท่ีมีต่อ cardiovascular performance  
4.8.2 ผลของ PEEP ท่ีมีต่อ cardiac output, right and left ventricular function  
4.8.3 หลกัการใช ้mechanical ventilation และความสัมพนัธ์ระหวา่ง 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  
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5.3.2 Angiography  
5.3.3 Echocardiography (include transesophageal, 3D and fetal)  
5.3.4 Cardiac catheterization  
5.3.5 Other imaging techniques: Computed tomographic angiography (CTA), Cardiac magnetic resonance (CMR), Positron emission 

tomography, Radionuclide methods 
5.4 Biochemical evaluation  
5.4.1 Erythrocyte indices  
5.4.2 Arterial blood gases and pH  
5.4.3 Cardiac injury profiles  
5.5 Exercise testing, 6-minute walk test  
5.6 Electrophysiologic assessment 
5.7 Tilt table testing  
5.8 Interventional cardiology  
5.8.1 Angioplasty  
5.8.2 Pericardiocentesis 
5.8.3 Temporary pacemaker placement 
5.8.4 Central line placement 
5.8.5 Balloon valvuloplasty  
Balloon/blade atrioseptostomy   
5.8.6 Transcatheter device closure  
5.8.7 Stent placement 
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5.8.8 Endomyocardial biopsy 
 5.9 Care of mechanical circulatory support and heart transplantation 

6. Cardiac diseases: 
6.1 Left to right shunts: Atrial septal defect, atrioventricular septal defect, ventricular septal defect, patent ductus arteriosus, coronary 

arteriovenous fistula, aortopulmonary window  
6.2 Obstructive lesions: Pulmonary artery stenosis, aortic stenosis (subvalvar, valvar, supravalvar), coarctation of the aorta, Interruption of the 

aortic arch,  
6.3 Right to left shunt lesions: Pulmonary valve stenosis with intact ventricular septum, pulmonary atresia with intact ventricular septum, 

pulmonary atresia with ventricular septal defect, tetralogy of Fallot, absent pulmonary valve syndrome 
6.4 Abnormalities of the great arteries:  D-Transposition of the great arteries, L-Transposition of the great arteries, Double outlet right 

ventricle, truncus arteriosus 
6.5 Univentricular heart: tricuspid atresia, tricuspid stenosis, double inlet left ventricle, unbalance atrioventricular septal defect, hypoplastic 

left heart syndrome,  
6.6 Abnormal systemic venous, cardiac malposition, situs abnormalities: Left superior vena cava, absent hepatic portion of inferior vena 

cava with azygous continuations, dextrocardia, mesocardia, situs abnormality, including heterotaxy syndrome 
6.7 Abnormal pulmonary venous drainage:  partial anomalous pulmonary venous connections, total anomalous pulmonary venous 

connection, pulmonary venous stenosis/atresia 
6.8 Right sided cardiac diseases: tricuspid insufficiency/regurgitation, Ebstein anomaly of the tricuspid valve,  
6.9 Left sided heart diseases: cor triatriatum, mitral stenosis, mitral insufficiency/regurgitation, prolapsed mitral valve, abnormal of aortic root, 

aortic regurgitation 
6.10 Abnormal vascular: vascular rings and slings, congenital malformations of the coronary circulation, fistula 
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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 ท่ีมีต่อ cardiac performance การดูแลทารกท่ีมี transient myocardial ischemia  
8.2 Persistent pulmonary hypertension ผลของ vasoactive drugs ท่ีมีต่อ systemic และ pulmonary circulation ผลของภาวะน้ีท่ีกระทบต่อหวัใจ การ

วางแผนการดูแลทารกเหล่าน้ี  
8.3 Abnormal thyroid function: cardiovascular manifestation ในโรคของต่อม thyroid ในเด็ก และในมารดาระหวา่งตั้งครรภ ์ 
8.4 Infant of a mother with systemic disease: cardiovascular manifestation ใน Infant of a diabetic mother, abnormal thyroid function, SLE การ

ด าเนินโรค และการดูแลทารกท่ีมีปัญหาน้ี 
8.5 Systemic hypertension:  สาเหตุต่างๆของ systemic hypertension ในทารกแรกเกิด และการดูแลรักษาได ้
8.6 Metabolic abnormality (eg, calcium, glucose) cardiovascular manifestations ในภาวะท่ีมี metabolic abnormalities การดูแลรักษา  
   

9. Arrhythmias (include recognition in fetus)  
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9.1 General characteristics/concept รู้ สรีรวทิยา กระบวนการเกิด arrhythmia และ differential diagnosis ของ arrhythmia ตลอดจนการดูแล รักษา 
ทั้งท่ีใชย้า และไม่ใชย้า เช่น vagal maneuver; esophageal, external, and intracardiac pacing; cardioversion เขา้ใจหลกัการ ขอ้บ่งช้ีของการท า 
ablative/surgical procedure สามารถประเมินในกรณีเกิด palpitations, cardiac arrest, sudden death ได ้ 

9.2 ใหก้ารวนิิจฉยั รู้ สรีรวทิยา กระบวนการเกิด ตลอดจนใหก้ารดูแลรักษา arrhythmia เหล่าน้ีได ้ 
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 อ่ืนๆ 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  
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11.3  Neuromuscular diseases:- Duchenne, Becker, Emery Dreifuss, limb girdle, fascioscapulohumeral, myotonic  
11.4  Other heritable cardiovascular diseases: Marfan syndrome, Contractural arachnodactyly, Ehlers Danlos syndrome, Hereditary hemorrhagic 

telangiectasia (Osler Rendu Weber syndrome), cutis laxa, mitochondrial/metabolic diseases, cytogenetic abnormalities  
11.5  Genetic etiology of congenital heart disease: Noonan syndrome, Holt Oram syndrome, Leopard syndrome, thrombocytopenia absent radii 

syndrome, Kartagener (dysmotile cilia) syndrome, chondroectodermal dysplasia, Ellis van Creveld syndrome, Williams syndrome, Rubenstein Taybi 
syndrome, Alagille syndrome, DiGeorge syndrome, Marfan syndrome  

 

12. Special problems/symptoms 
12.1  Cardiovascular problems of athletes  
12.2  Cardiovascular effects of drug abuse  
12.3  Syncope  
12.4  Systemic hypertension  
12.5  Pulmonary hypertension  
12.6  Prevention of coronary artery disease  
12.7  Low perfusion (shock)  
12.8  Congestive heart failure  
12.9  Perioperative  care: cardiopulmonary complication 
12.10 Cardiac intensive care 
12.11 Prosthetic valves  
12.12 Embolic and clotting problems  
12.13 Infectious causes of cardiovascular disease  
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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 
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ภาคผนวกที ่3 
การติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ 

 
เม่ือจบการฝึกอบรมแลว้ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีทกัษะการส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ ตาม

หวัขอ้ทกัษะและระดบัชั้นปี ท่ีก าหนดในตาราง และบนัทึกผลการเรียนรู้ (ท าไดด้ว้ยตนเอง หรือ ผา่นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้) ตามขอบเขตดงัในตารางขา้งล่าง โดยควรค านึงถึงในการประเมิน 
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ภาคผนวกที ่4 
ระเบียบการท างานวจัิยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ พ.ศ. 2562 

โดย 
คณะอนุกรรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการแระกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขา

กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
-------------------------- 

ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีใชส้ าหรับผูเ้ร่ิมรับการฝึกอบรม ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  
ขอ้ 2.ในระเบียบน้ี 
อฝส.กุมารฯโรคหวัใจ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ 
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ หมายถึง วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการ

ประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ออกให้โดยแพทยสภา 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด  หมายถึง แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสังกดัสถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ า

บา้นอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ท่ีแพทยสภารับรอง รวมทั้งกุมารแพทยโ์รคหวัใจท่ีมีสิทธ์ิยืน่ขอสอบ
เพื่อ วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ  

งานวจิยั หมายถึง งานวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดท่ีใชย้ืน่เพื่อประกอบสิทธ์ิการขอสอบเพื่อ 
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ  

หวัหนา้สถาบนั หมายถึง ผูอ้  านวยการสถาบนัท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสังกดัอยู ่หรือหวัหนา้
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ ผูอ้  านวยการกองกุมารเวชกรรม หวัหนา้แผนกกุมารเวชศาสตร์ หรือต าแหน่งอ่ืนใด
ท่ีหมายถึงหวัหนา้หน่วยงานดา้นกุมารเวชศาสตร์ 

ปีการศึกษา หมายถึง ปีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด นบัจากวนัแรกท่ีเร่ิมเขา้หลกัสูตรการ
ฝึกอบรมไปจนครบ 1 ปี ซ่ึงปัจจุบนันบัจาก 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปีถดัไป 

ขอ้ 3. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดทุกคนตอ้งท างานวจิยัอยา่งนอ้ยคนละ 1 เร่ือง แต่ไม่อนุญาตใหแ้พทย์
ประจ าบา้นต่อยอดตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปในสถาบนัเดียวกนัท างานวจิยัเร่ืองเดียวกนัในช่วงเวลาเดียวกนั ในกรณี
งานวจิยันั้นเป็นโครงการระยะยาว แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดในรุ่นถดัไปท่ีไม่ไดอ้ยูซ่อ้นช่วงเวลาสามารถ
ด าเนินการเร่ืองนั้นต่อได ้นอกจากนั้นในกรณีท่ีอาจารย ์ผูค้วบคุมมากกวา่ 1 สถาบนัเห็นชอบใหท้ างานวิจยั
เร่ืองเดียวกนั ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจาก อฝส.กุมารฯโรคหวัใจในการอนุญาตใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอด
ต่างสถาบนัท าการศึกษาในเร่ืองเดียวกนัได ้แต่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดแต่ละคน สามารถน าเสนอและแปล
ผลขอ้มูลไดเ้ฉพาะในสถาบนัท่ีตนเองท าการศึกษาเท่านั้น 

ขอ้ 4. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดผูท้  างานวจิยั ตอ้งแจง้การท างานวจิยัต่อประธานหลกัสูตรท่ีตนรับ
การฝึกอบรม หลงัจากนั้นเม่ือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเลือกเร่ืองท่ีจะท างานวิจยัและไดแ้นวทางการศึกษา
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คน้ควา้ท่ีแน่นอนแลว้ รวมทั้งใหป้รึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในดา้นหวัขอ้เร่ือง แนวทาง
การศึกษาวจิยั และเลือกอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยั และแจง้ประธานหลกัสูตรเพื่อขอความเห็นชอบ เม่ือไดรั้บ
ความเห็นชอบแลว้จึงจะด าเนินการวจิยัต่อไปได ้

ขอ้ 5.  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดตอ้งด าเนินการจดัท าโครงร่างงานวจิยัภายใตค้  าแนะน าของอาจารยผ์ู ้
ควบคุมงานวจิยัและ ขออนุมติัท าการวจิยัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน (ethics committee หรือ 
institutional review board) ของสถาบนันั้น โดยตอ้งด าเนินการวจิยัภายใตข้อ้ก าหนดดา้นจริยธรรมการวิจยั 
(good clinical research practice, GCP) อยา่งเคร่งครัด 

ขอ้ 6. เม่ือโครงร่างงานวจิยัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนแลว้ ให ้แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอดเร่ิมด าเนินงานวจิยัภายใตก้ารควบคุมของอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวจิยั 

กรอบการด าเนินงานวิจยัในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม)   
ตวัอยา่งของกรอบการด าเนินงานวจิยัมีดงัน้ี 
     เดือนท่ี  ประเภทกิจกรรม 
        3  จดัเตรียมค าถามวจิยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
        6  จดัท าโครงร่างงานวจิยั 
        7  พิจารณาโครงร่างงานวิจยั 
        8  ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั 
    ขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั 
    (ถา้ตอ้งการ) 
        9  เร่ิมเก็บขอ้มูล 
       15              น าเสนอความคืบหนา้งานวจิยั 
        19  วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 
        20  จดัท ารายงานวจิยัฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 
        21  ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส าหรับประกอบ 
                                                      คุณสมบติั การเขา้สอบเพื่อวฒิุบตัรภาคปฏิบติัขั้นสุดทา้ยส่งต่อไป 
                                                      ยงัราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย ใหท้  าการประเมินผล   
ขอ้ 7. อาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยัเป็นอาจารยป์ระจ า (เตม็เวลา) ของสาขาโรคหวัใจ ภาควชิากุมารเวช

ศาสตร์ หรือสถาบนัท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรับการฝึกอบรม และไดรั้บ วว. กุมารฯหวัใจ หรือ อว. กุมารฯ 
หวัใจหรือเทียบเท่า มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

ขอ้ 8. คณะอนุกรรมการประเมินงานวจิยั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ท่ี อฝส.กุมารฯโรคหวัใจ
รับรอง คือ ผูค้วบคุมงานวิจยั 1 ท่าน และผูป้ระเมินงานวจิยัอีก 2 ท่าน โดยอยา่งนอ้ย 1 ใน 2 ท่านน้ี ตอ้งอยู่
นอกสถาบนัท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดนั้นฝึกอบรมอยู ่ 
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ขอ้ 9. ผูป้ระเมินงานวิจยั ตอ้งได ้วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ หรือ อว. อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคหวัใจ มาแลว้อยา่งนอ้ย 2 ปี และรับประเมินงานวจิยัทั้งหมดไม่เกิน 2 ฉบบัในแต่ละปี (นบัรวม
งานวจิยัท่ีผูป้ระเมินควบคุมดว้ย) 

ขอ้ 10. ผูค้วบคุมงานวจิยัหรือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด มีหนา้ท่ีทาบทามผูป้ระเมินงานวิจยัทั้งใน
และนอกสถาบนั ทั้งน้ีควร ทาบทามใหเ้สร็จส้ินภายในการฝึกอบรมระดบัปีท่ี 1 และแจง้ใหอ้นุกรรมการ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจรับทราบ รวมถึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงหวัขอ้การวิจยั หรือผูค้วบคุมการวิจยั   

ขอ้ 11. ในกรณีท่ีคุณสมบติัของผูค้วบคุมงานวจิยัและ/หรือผูป้ระเมินงานวิจยั ไม่เป็นไปตาม ขอ้ 7, 
ขอ้ 9 ใหอ้นุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

ขอ้ 12. ประเภทของงานวจิยั แบ่งออกเป็น 
การวจิยัทางคลินิก เช่น randomized controlled trial, cohort study, case-control study, systematic 

review with or without meta-analysis เป็นตน้ 
รายงานผูป่้วย ไดแ้ก่ case series  
การวจิยัดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
การวจิยัดา้นการบริการทางการแพทย ์เช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบั hospital accreditation เป็นตน้ 
หมายเหตุ งานวจิยัเก่ียวกบัโรคหวัใจและหลอดเลือด และไม่รวม case report 
ขอ้ 13. แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด ตอ้งแจง้ 
- ช่ือ นามสกุล ของแพทยป์ระจ าบา้นผูท้  างานวจิยั 
- ช่ือเร่ืองงานวจิยั ภาษาไทย 
- ช่ือเร่ืองงานวจิยั ภาษาองักฤษ 
- ช่ือผูค้วบคุมงานวจิยั 
- ช่ือผูป้ระเมินงานวจิยั 2 ท่าน 
ใหเ้ลขานุการ อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจรับทราบโดยผา่นประธานหลกัสูตร 

ภายในปีการศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 1 หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกบัช่ือเร่ืองงานวจิยั หรือผูป้ระเมิน
งานวจิยั ใหท้  าเร่ืองผา่นขออนุมติัการเปล่ียนแปลงผา่นประธานหลกัสูตร ส่งใหเ้ลขานุการ อนุกรรมการสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจรับทราบ 

ขอ้ 14. รายงานผลงานวจิยัเพื่อประกอบการสอบ วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ สามารถ
จดัท าเป็น 2 รูปแบบอยา่ง ใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

14.1 ตน้ฉบบับทความภาษาองักฤษ (manuscript for publication) ในรูปแบบเตรียมส่งตีพิมพใ์น
วารสาร ทางการแพทย ์

14.2 บทความภาษาองักฤษท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารทางการแพทยท่ี์มีผูท้บทวน (peer-review 
journal) ซ่ึงปรากฏ ในฐานขอ้มูลระดบัสากล เช่น PudMed, Scopus เป็นตน้ 
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ขอ้ 15. การส่งรายงานผลงานวจิยัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและการประเมินเป็นไปตามรูปแบบของ
รายงานดงัต่อไปน้ี  

1) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเป็นผูนิ้พนธ์ช่ือแรก และอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวจิยัเป็น 
correspondence 

2) ส่งตน้ฉบบับทความท่ียงัไม่ไดส่้งไปยงัวารสารทางการแพทย ์จ านวน 3 ฉบบั ส่งไปยงัผูป้ระเมิน
งานวจิยั ภายในวนัท่ี 30 เมษายน ของปีท่ีสอบ  

3) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นต่อยอดจดัการแกไ้ขตามค าแนะน าของผูป้ระเมิน และน าตน้ฉบบัท่ีแกไ้ขแลว้ 
(manuscript for publication) พร้อมใบประเมิน งานวิจยัจากผูค้วบคุมงานวจิยัและผูป้ระเมินงานวิจยัทั้ง 3 
ท่านท่ีแสดงวา่ งานวิจยัไดผ้า่นการประเมิน และ/หรือใบตอบรับจากบรรณาธิการวารสารวา่ ตน้ฉบบังานวิจยั
อยูร่ะหวา่งการทบทวน (under review) เพื่อส่งมอบใหแ้ก่เลขานุการ อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคหวัใจภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน ของปีท่ีจะสอบ 

4) ใหส่้งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์บนัทึกในรูปแบบ pdf ใหแ้ก่เลขานุการ อนุกรรมการสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคหวัใจ ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน ของปีท่ีสอบ 

ขอ้ 16. ผูส้มคัรสอบเพื่อ อว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจซ่ึงไดว้ฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคหวัใจจากต่างประเทศท่ีเทียบเท่า วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ใหส่้งผลงานงานวจิยั
อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง โดยเสนอใหอ้นุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจพิจารณา ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ของปีการศึกษานั้น 

ขอ้ 17. งานวิจยัน้ีเป็นสิทธิของสถาบนัท่ีฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดสามารถน าผลงานจาก
งานวจิยัน้ีไปเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดบัสูงต่อไป หรือเล่ือนขั้นในการปฏิบติังานต่อเม่ือไดรั้บ
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูค้วบคุมงานวจิยัและหวัหนา้สถาบนัแลว้เท่านั้น ประกาศ ณ วนัท่ี 1 
กรกฏาคม 2562 โดยประธานอนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
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ภาคผนวกที ่5 
การประเมินผลโดยการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
การประเมินผลโดยการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน เป็นรูปแบบหน่ึงของการประเมินสมจริง (authentic 

assessment) ท่ีวดัการเรียนรู้ขั้นสูงสุดตาม Miller’s pyramid of competence คือ การประเมินการปฏิบติังาน
จริง ไม่ใช่การประเมินดว้ยการสอบใดๆ อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจก าหนดให ้แพทย์
ประจ าบา้น ต่อยอดทุกคนมีการบนัทึก portfolio เป็นระยะอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อรวบรวมสะสมผลงาน
ท่ีปฏิบติั รวมถึงรวบรวมหลกัฐานท่ีแสดงถึงความกา้วหนา้ของการฝึกอบรม ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติ 
ตามสมรรถนะท่ีก าหนด ประเมินและการสะทอ้นตนเอง (self-reflection) การประเมิน portfoio น้ีอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด น าเสนอ portfolio น้ีต่ออาจารยปี์
ละ 2 คร้ัง เพื่อรับการประเมินและฟังขอ้เสนอแนะ ร่วมกบัการวางแผนเพื่อพฒันา  โดยมีคณะกรรมการ
หลกัสูตร ร่วมก ากบัดูแล 

การก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะหลกั (core competency) โดยใช ้portfolio มีดงัน้ี 
อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ ก าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมใช ้portfolio เป็นเคร่ืองมือ

ในการประเมินผล การเรียนรู้ท่ีพึงประสงคใ์นเร่ืองพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมแห่งวชิาชีพ การ
ติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพนัธภาพ การพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง และ ภาวะ
ผูน้ า ทั้งน้ีจะตอ้งใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรประเมิน ใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด เพื่อการ
พฒันาและเซ็นช่ือก ากบัในใบประเมินและเก็บเป็นหลกัฐานใน portfolio 
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ภาคผนวกที ่6 
กจิกรรมทางวชิาชีพที ่แพทย์ประจ าบ้าน ต่อยอดกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจสามารถปฏิบัติได้ด้วย

ตนเองโดยไม่มีการก ากบัดูแล 
(Entrustable Professional Activities; EPA) 

 
เม่ือส าเร็จการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้น ต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจควรมีความรู้

ความสามารถในเร่ืองต่อไปน้ี 
EPA 1 การดูแลรักษาผูป่้วยเด็กโรคหวัใจ 
EPA 2 ทกัษะการตรวจดว้ยคล่ืนเสียงสะทอ้นความถ่ีสูงหวัใจ 
EPA 3 ทกัษะการตรวจดว้ยการสวนหวัใจ 
EPA 4 การดูแลรักษาผูป่้วยโรคหวัใจในระยะวกิฤติ 

 
Competency ทีเ่กี่ยวข้องแต่ละ EPA 
 
Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 

ความรูท้างทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลนิิก (clinical 

skills) 
++ ++ ++ ++ 

ทกัษะทางเทคนิคและหตัถการ (technical and procedural 

skills) 
++ ++ ++ ++ 

ทกัษะการบรบิาลผูป่้วย (patient care) การแกปั้ญหาและการ
ตดัสนิใจ (problem-solving skills and decision making skills)   

++ ++ ++ ++ 

ทกัษะการติดตอ่สือ่สาร และมนษุยสมัพนัธ ์(communication 

and interpersonal skills) 
++ + + ++ 

พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรมและจรยิธรรมแหง่วิชาชีพ 
(Professional habits, attitudes, moral and ethics) 

++ + + + 

การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวชิาชีพอยา่งตอ่เนื่อง ++ ++ ++ ++ 
ระบบบรกิารสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ +   + 
ภาวะผูน้  า (Leadership) + + + ++ 

 
 
 
 
ระดับความสามารถ (Milestone) ตาม EPA ของ แพทย์ประจ าบ้าน ในแต่ละระดับช้ันปี 
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EPA Milestone level 
Fellow 1 Fellow 2 

0- 6 เดือน 6-12 เดือน 12-18 
เดือน 

18-24 
เดือน 

EPA 1 การดูแลรักษาผูป่้วยเด็กโรคหวัใจ L1-L2 L2-L3 L3-L4 L4-L5 
EPA 2 ทกัษะการตรวจดว้ยคล่ืนเสียงสะทอ้น
ความถ่ีสูงหวัใจ 

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

EPA 3 ทกัษะการตรวจดว้ยการสวนหวัใจ L1 L1-L2 L3 L3-L4 
EPA 4 การดูแลรักษาผูป่้วยโรคหวัใจในระยะ
วกิฤติ 

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

 

L1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

L2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์

L3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้องโดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ  

L4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง 

L5 = สามารถปฏิบติังานได ้และสอนผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินตาม EPA ของ แพทย์ประจ าบ้าน ในแต่ละระดับช้ันปี 
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EPA การประเมิน 

Fellow 1 Fellow 2 

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

EPA 
1  

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2  Case-based 
discussion/ presentation  
CXR and ECG 
interpretation   
3. ประเมินการดแูลรกัษา
ผูป่้วยโรคหวัใจดว้ย Mini 
CEX 

1.การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2  Case-based 
discussion/ presentation  
CXR and ECG 
interpretation   
3. ประเมินการดแูลรกัษา
ผูป่้วยโรคหวัใจดว้ย Mini 
CEX 
4. สอบ MCQ และ CRQ  

1.การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2  Case-based 
discussion/ presentation  
CXR and ECG 
interpretation  
3. ประเมินการดแูลรกัษา
ผูป่้วยโรคหวัใจดว้ย Mini 
CEX  

1.การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2  Case-based 
discussion/ presentation  
CXR and ECG 
interpretation  
3. ประเมินการดแูลรกัษา
ผูป่้วยโรคหวัใจดว้ย Mini 
CEX 
4. สอบ MCQ และ CRQ  

EPA 
2  

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน  
2. ประเมินการท า 
echocardiography 
ดว้ย Direct observation 
procedural skill (DOPS)  
3. การอา่นและแปลผล 
echocardiography  
  
 
  
 

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน  
2. ประเมินการท า
echocardiography ดว้ย 
Direct observation 
procedural skill (DOPS)  
3. การอา่นและแปลผล 
echocardiography  
4. จ านวนครัง้การท า 
echocardiography 250 
ครัง้/ปี 

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน  
2 ประเมินการท า 
echocardiography ดว้ย 
Direct observation 
procedural skill (DOPS) 
3. การอา่นและแปลผล 
echocardiography  
 

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน  
2 ประเมินการท า 
echocardiography ดว้ย 
Direct observation 
procedural skill (DOPS) 
3. อา่นและแปลผล 
echocardiography   
4. จ านวนครัง้การท า 
echocardiography > 250 
ครัง้/ปี 
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PA 3  1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2. ประเมินการท า cardiac 
catheterization 
ดว้ย Direct observation 
procedural skill (DOPS)  
3.อา่นและแปลผล 
hemodynamic data และ 
cardiac catheterization 
data 
 

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2. ประเมินการท า cardiac 
catheterization 
ดว้ย Direct observation 
procedural skill (DOPS)  
3. อา่น แปลผล และค านวณ 
hemodynamic data และ 
cardiac catheterization 
data 
4. จ านวนครัง้การท า 
cardiac catheterization 25 
ครัง้/ปี  

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2. ประเมินการท า cardiac 
catheterization 
ดว้ย Direct observation 
procedural skill (DOPS)  
3. อา่น แปลผล และ
ค านวณ hemodynamic 
data และ cardiac 
catheterization data 
 
 

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2. ประเมินการท า cardiac 
catheterization 
ดว้ย Direct observation 
procedural skill (DOPS)  
3. อา่น แปลผล และ
ค านวณ hemodynamic 
data และ cardiac 
catheterization data 
4. จ านวนครัง้การท า 
cardiac catheterization 
35 ครัง้/ปี  

EPA 
4  

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2  Case-based 
discussion/ presentation 
of cardiac emergency or 
critical care 
3.ประเมินการดแูลรกัษา
ผูป่้วยโรคหวัใจในภาวะ
วิกฤติ ดว้ย Mini CEX  
 

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2  Case-based 
discussion/ presentation 
of cardiac emergency or 
critical care 
3.ประเมินการดแูลรกัษา
ผูป่้วยโรคหวัใจในภาวะวิกฤติ
ดว้ย Mini CEX  
 
 

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2  Case-based 
discussion/ presentation 
of cardiac emergency or 
critical care 
3.ประเมินการดแูลรกัษา
ผูป่้วยโรคหวัใจในภาวะ
วิกฤติดว้ย Mini CEX  
  
 

1. การสงัเกตระหวา่งการ
ปฏิบตัิงาน 
2  Case-based 
discussion/ presentation 
of cardiac emergency or 
critical care 
3.ประเมินการดแูลรกัษา
ผูป่้วยโรคหวัใจในภาวะ
วิกฤติดว้ย Mini CEX  
 
 

 
EPA 1 การดูแลรักษาผู้ป่วยเดก็โรคหัวใจ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อเร่ือง
กิจกรรม 

การดแูลรกัษาผูป่้วยเดก็โรคหวัใจ 

2. ข้อก าหนด 
และ 
ข้อจ ากัดของ
กิจกรรม (บริบท 

รายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมทางวิชาชีพท่ีตอ้งมี 
2.1  มีทา่ทีและทกัษะในการซกัประวตัท่ีิเหมาะสม 
2.2  ตรวจรา่งกายเดก็ดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม 
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สถานที ่ลักษณะ
ผู้ป่วย) 

2.3 วางแผนการสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบตักิารอย่างมีเหตผุล ประหยดั และคุม้คา่ 
2.4  รวบรวมขอ้มลูจากประวตั ิการตรวจรา่งกาย ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ
และ การตรวจพิเศษตา่ง ๆ เชน่ ภาพรงัสีทรวงอก (chest radiography; CXR), 
คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (electrocardiography; ECG), การตรวจคล่ืนสะทอ้นความถ่ีสงู
หวัใจ (echocardiography), เอกซเรยค์อมพิวเตอรห์วัใจ (cardiac computerized 
tomography), เอกซเรยค์ล่ืนแมเ่หล็กหวัใจและหลอดเลือด (cardiovascular 
magnetic resonance; CMR), การตรวจสวนหวัใจ (cardiac catheterization) 
เพ่ือตัง้สมมตฐิาน วิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหาของผูป่้วย 
2.5  ใชว้ิจารณญาณท่ีถกูตอ้งเหมาะสมในการตดัสินใจทางคลินิก การใหก้าร
วินิจฉยั  การใชย้า ตลอดจนการใหก้ารรกัษาผูป่้วย 
2.6  บนัทกึเวชระเบียนอยา่งเป็นระบบถกูตอ้งและตอ่เน่ืองโดยใชแ้นวทาง
มาตรฐานสากล 
2.7  มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเป็น  บอกขอ้บง่ชี ้ ขอ้หา้ม  ภาวะแทรกซอ้นใน
การ ตรวจสภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนขัน้ตอนการตรวจ แปลผลได้
อยา่งถกูตอ้ง และเตรียมผูป่้วยเดก็เพ่ือการท าหตัถการนัน้ ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสม 
บรบิท 
สถานท่ี : คลินิกผูป่้วยนอก คลินิกเดก็โรคหวัใจ แผนกฉกุเฉิน หอผูป่้วยใน  
ผูป่้วย : เด็กอายตุัง้แตแ่รกเกิดถึง 18 ปี ท่ีสงสยัโรคหวัใจ หรือวินิจฉัยโรคหวัใจมา
ก่อน 
 ขอ้จ ากดั : ไมมี่ 

3.  สมรรถนะ
หลักทางวิชาชีพที ่
เกี่ยวข้อง 

ความรูท้างทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills) 
ทกัษะทางเทคนิคและหตัถการ (technical skills) 
ทกัษะการแกปั้ญหาและตดัสินใจ (problem-solving skills and decision 
making skills)   
ทกัษะการติดตอ่ส่ือสาร และมนษุยสมัพนัธ ์(communication and interpersonal 
skills) 
พฤตนิิสยั เจตคต ิคณุธรรมและจรยิธรรมแหง่วิชาชีพ (Professional habits, 
attitudes, moral and ethics) 
การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
ระบบบรกิารสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
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ภาวะผูน้  า (Leadership) 
4. ข้อก าหนดด้าน
ประสบการณ ์
ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคต ิ
พฤตกิรรม 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิท่ีจ  าเป็นตอ้งมี 
4.1  ความรูพื้น้ฐานทางกมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ เก่ียวกบัโรคหรือความผิดปกตท่ีิ
พบบอ่ยในเด็ก (ภาคผนวก 1) 
4.2  ทกัษะทางคลิกนิก  และทกัษะการตรวจโดยใชเ้ครื่องมือพืน้ฐาน  การตรวจ
ทางหอ้งปฏิบตักิาร การท าหตัถการท่ีจ าเป็น ในการตรวจวินิจฉยัและรกัษาผูป่้วย
เดก็ (ภาคผนวก 2) 
4.3 ทกัษะในการติดตอ่ส่ือสารทัง้การพดูและการเขียน การสรา้งสมัพนัธภาพ การ
บรหิารจดัการในทีมท่ีรว่มดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การส่ือสารกบั
ผูป้กครองของเดก็ 
4.4 มีพฤตินิสยัและเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพแพทย ์มีคณุธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ แหง่วิชาชีพ 
4.5 การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรูข้องตนเอง  รูจ้กัวางแผนและแสวงหา
วิธีการสรา้งและพฒันาความรู ้รวมทัง้พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 

5. การวัดและการ 
ประเมินผล 

5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏิบตังิานโดยอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 2 ครัง้ในคลินิก หรือ 
หอ้งฉกุเฉิน หรือหอผูป่้วย 
5.2  Case-based discussion/ presentation, Mini CEX ประเมินจากการท า 
conference, review แฟ้มโดยอาจารยอ์ย่างนอ้ย 2 ครัง้ 
5.3 อ่านภาพรงัสีทรวงอก และ คล่ืนไฟฟ้าหวัใจผิดปกตขิองเดก็วยัตา่งๆไดถ้กูตอ้ง 
ประเมินโดยอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 2 ครัง้ในคลินิก หรือ หอ้งฉกุเฉิน หรือหอผูป่้วย 
5.4 สอบ MCQ และ CRQ ภายในสถาบนัหรือภายนอกสถาบนั (PCIE) 1ครัง้ 

6. ระดับความ 
สามารถตาม 
EPA ของ แพทย์
ประจ าบ้าน แต่
ละช้ันปี 

ระดบัความสามารถท่ีพงึมี 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L2 ส าหรบัการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการ
ฝึกอบรมไปชัน้ ปี 2 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัชัน้ปี 2 

7. วันหมดอายุผล
การรับรองการ 
ประเมิน 

วนัหมดอายสุ  าหรบัผลการประเมิน 
หากไมมี่การท ากิจกรรมในเรื่องนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปี ตอ้งรบัการประเมินใหม่ 
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EPA 2 ทกัษะการตรวจดว้ยคล่ืนเสียงสะทอ้นความถ่ีสูงหวัใจ 
หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อเร่ือง
กิจกรรม 

ทกัษะการตรวจดว้ยคล่ืนเสียงสะทอ้นความถ่ีสงูหวัใจ (echocardiography) 

2. ข้อก าหนด 
และ 
ข้อจ ากัดของ
กิจกรรม (บริบท 
สถานที ่ลักษณะ
ผู้ป่วย) 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1 การท าหตัถการโดยมีระดบัทกัษะตามท่ีก าหนดในภาคผนวกท่ี 2 
2.2  สามารถส่ือสารกบัผูป่้วยและ/หรือผูป้กครองเพ่ือขอความยินยอมในการท า
หตัถการ echocardiography ตลอดจนใหค้  าแนะน า ชีแ้จงการวินิจฉยัและวาง
แผนการรกัษาภายหลงัการท าหตัถการ  
บรบิท 
สถานท่ี : คลินิกผูป้วยนอก คลินิกโรคหวัใจ แผนกฉกุเฉิน หอผูป่้วยใน 
echocardiography laboratory  
ผูป่้วย : เด็กอายตุัง้แตแ่รกเกิดถึง 18 ปี  
ตวัอยา่งโรคหวัใจในเดก็ท่ีตอ้งใหก้ารวินิจฉยัดว้ย echocardiography ไดใ้นชัน้ปีท่ี 
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 

ตวัอยา่งโรคหวัใจในเดก็ท่ีตอ้งใหก้ารวินิจฉยัดว้ย echocardiography ไดใ้นชัน้ปีท่ี 
2 ไดแ้ก่ทกุโรคท่ีกลา่วมาในชัน้ปี 1 รวมถึง complex lesion ไดแ้ก่ 

1. Congenital heart disease ท่ีซบัซอ้นมากขึน้ เชน่ unbalanced AVSD, 
Shone’s complex, cortriatratum sinister, supramitral ring, 
polyvalvar disease, ALCAPA, AP window, coronary AV fistula, 
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hypoplastic right ventricle, hypoplastic left ventricle, DILV, 
complex DORV, PA/VSD-MAPCAs, Absent pulmonary valve 
syndrome, truncus arteriosus, vascular ring 

2. Acquired heart disease ท่ีซบัซอ้นเพิ่มเตมิเชน่ coronary aneurysm in 
KD, constrictive pericarditis, restrictive cardiomyopathy, cardiac 
tamponade, aortopathy 

อาจพิจารณาเพิ่มเตมิในกรณีตอ่ไปนี ้  
3. Postoperative congenital heart disease เชน่ TOF repair, Shunt, 

BDG, Fontan, Rastelli operation, arterial switch operation 
4. Transesophageal echocardiogeaphy เชน่ ASD, intraoperative TEE 

ขอ้จ ากดั : ไมมี่ 
3.  สมรรถนะ
หลักทางวิชาชีพที ่
เกี่ยวข้อง 

ความรูท้างทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills) 
ทกัษะทางเทคนิคและหตัถการ (technical skills) 
ทกัษะการแกปั้ญหาและตดัสินใจ (problem-solving skills and decision 
making skills)   
ทกัษะการติดตอ่ส่ือสาร และมนษุยสมัพนัธ ์(communication and interpersonal 
skills) 
พฤตนิิสยั เจตคต ิคณุธรรมและจรยิธรรมแหง่วิชาชีพ (Professional habits, 
attitudes, moral and ethics) 
การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
ภาวะผูน้  า (Leadership) 

4. ข้อก าหนดด้าน 
ประสบการณ ์
ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคต ิ
พฤตกิรรม 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิท่ีจ  าเป็นตอ้งมี 
4.1 ความรูพื้น้ฐานเรื่องหตัถการท่ีท าการเตรียมผูป้วยเดก็เพ่ือการท าหตัถการ 
echocardiography การใหย้าใหส้งบ  ขัน้ตอนการท าechocardiography  สภาพ
และเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  ขอ้บง่ชี ้ ขอ้หา้ม  ภาวะแทรกซอ้น  การดแูลรกัษาเม่ือมี
ภาวะแทรกซอ้น ตลอดจนความรูเ้ก่ียวกบัการแปลผลการตรวจ 
4.2  ทกัษะการตรวจโดยใชเ้ครื่องมือท า echocardiography ทัง้ transthoracic 
echocardiography ในการตรวจวินิจฉัยและรกัษาผูป่้วยเดก็(ภาคผนวกท่ี 2) และ
การดแูลรกัษาภาวะแทรกซอ้น (ถา้มี) 
4.3  ทกัษะการส่ือสาร  ใหข้อ้มลูเพื่อใหไ้ดร้บัความยินยอมจากบดิา  มารดา  หรือ
ผูป้กครองเด็กในการดแูลรกัษา และการยินยอมจากตวัผูป้วยเดก็โตตามความ
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เหมาะสม(consent and assent)ในกรณีตอ้งใหย้าใหส้งบ ตลอดจนมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูป่้วยและผูป้กครองอยา่งเหมาะสม รวมถึงแจง้ผลการตรวจอยา่งถกูตอ้งและ
เหมาะสม 
4.4  พฤตนิิสยัและเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพแพทย ์ มีคณุธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 
4.5 การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรูข้องตนเอง  รูจ้กัวางแผนและแสวงหา
วิธีการสรา้งและพฒันาความรู ้รวมทัง้พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 

5. การวัดและการ 
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดบัความสามารถ 
5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏิบตังิานโดยอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 1 ครัง้/ 6 เดือนโดย
อาจารยใ์นคลินิกผูป่้วยนอก คลินิกโรคหวัใจ แผนกฉกุเฉิน หอผูป่้วยใน 
echocardiography laboratory 
5.2 อ่านและแปลผล echocardiography, ประเมินจากการท า conference โดย
อาจารยอ์ย่างนอ้ย 1 ครัง้/ 6 เดือน 
5.3 ประเมินการท า echocardiography ทกุขัน้ตอน Direct observation 
procedural skill (DOPS) โดยอาจารยอ์ย่างนอ้ย 1 ครัง้/ 6 เดือน 
5.4 จ านวนครัง้การท า echocardiography ในแตล่ะชัน้ปี > 250 ครัง้ 

6. ระดับความ 
สามารถตาม 
EPA ของ แพทย์
ประจ าบ้าน แต่
ละช้ันปี 

ระดบัความสามารถท่ีพงึมี 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L2 ส าหรบัการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการ
ฝึกอบรมไปชัน้ ปี 2 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัชัน้ปี 2 

7. วันหมดอายุผล
การรับรองการ 
ประเมิน 

วนัหมดอายสุ  าหรบัผลการประเมิน 
หากไมมี่การท ากิจกรรมในเรื่องนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปี ตอ้งรบัการประเมินใหม่ 

 
EPA 3 ทกัษะการตรวจดว้ยการสวนหวัใจ 
หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อเร่ือง
กิจกรรม 

ทกัษะการตรวจดว้ยการสวนหวัใจ (cardiac catheterization) 

2. ข้อก าหนด 
และ 

รายละเอียดของกิจกรรม 
2.1 การท าหตัถการโดยมีระดบัทกัษะตามท่ีก าหนดในภาคผนวกท่ี 2 
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ข้อจ ากัดของ
กิจกรรม (บริบท 
สถานที ่ลักษณะ
ผู้ป่วย) 

2.2  สามารถส่ือสารกบัผูป่้วยและ/หรือผูป้กครองเพ่ือขอความยินยอมในการท า
หตัถการ cardiac catheterization ตลอดจนใหค้  าแนะน าและชีแ้จงการวินิจฉยั
ภายหลงัการท าหตัถการ 
บรบิท 
สถานท่ี : คลินิกผูป่้วยนอก คลินิกโรคหวัใจ หอผูป่้วยใน cardiac 
catheterization laboratory  
ผูป่้วย : เด็กอายตุัง้แตแ่รกเกิดถึง 18 ปี  
ตวัอยา่งโรคหวัใจในเดก็ท่ีควรสามารถท า cardiac catheterization ไดใ้นชัน้ปี
ท่ี 1  

1. Diagnostic catheterization สามารถท า right และ left heart 
catheterization ไดใ้นโรค  
- Simple left to right shunt lesions; VSD, PDA, ASD, complete 

AVSD 
- Obstructive lesions: Coarctation of aorta, aortic stenosis, 

pulmonary stenosis 
- Simple cyanotic lesions: Tetralogy of Fallot 

2. Interpretation ผล hemodynamic data ในโรคไมซ่บัซอ้นตามขา้งตน้ 
รวมถึงการแปลผล acute vasoreactivity testingได ้

ตวัอยา่งโรคหวัใจในเดก็ท่ีควรสามารถท า cardiac catheterization ไดใ้นชัน้ปี
ท่ี 2 ไดแ้ก่ทกุโรคท่ีกล่าวมาในชัน้ปี 1 รวมถึง การแปลผล angiography ใน 
complex lesions และ การท าหตัถการเพ่ือการรกัษาเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ 

1. Congenital heart disease ท่ีซบัซอ้นมากขึน้ เชน่ 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 โรคในกลุม่ single ventricular heart 

2. Acquired heart disease ท่ีซบัซอ้นเพิ่มเตมิเชน่ coronary aneurysm 
in KD, aortopathy 
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3. Interpretation ผล hemodynamic data ในโรคซบัซอ้น เชน่ 
constrictive pericarditis, restrictive cardiomyopathy, cardiac 
tamponade 

4. การท าหตัถการเพ่ือการรกัษา เชน่ balloon atrial septostomy, 
pericardial cardiocentesis, percutaneous pulmonic 
valvuloplasty 

อาจพิจารณาเพิ่มเตมิในกรณี  Postoperative congenital heart disease เชน่ 
TOF repair, Shunt, BDG, Fontan, Rastelli operation, arterial switch 
operation 

3.  สมรรถนะ
หลักทางวิชาชีพ
ที ่เกี่ยวข้อง 

ความรูท้างทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills) 
ทกัษะทางเทคนิคและหตัถการ (technical skills) 
ทกัษะการแกปั้ญหาและตดัสินใจ (problem-solving skills and decision 
making skills)   
ทกัษะการติดตอ่ส่ือสาร และมนษุยสมัพนัธ ์(communication and 
interpersonal skills) 
พฤตนิิสยั เจตคต ิคณุธรรมและจริยธรรมแหง่วิชาชีพ (Professional habits, 
attitudes, moral and ethics) 
การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
ภาวะผูน้  า (Leadership) 

4. ข้อก าหนด
ด้าน 
ประสบการณ ์
ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคต ิ
พฤตกิรรม 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิท่ีจ  าเป็นตอ้งมี 
4.1 ความรูพื้น้ฐานเรื่องหตัถการท่ีท าการเตรียมผูป้วยเดก็เพ่ือการท าหตัถการ 
cardiac catheterization การใหย้าใหส้งบ  ขัน้ตอนการท า cardiac 
catheterization  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  ขอ้บง่ชี ้ ขอ้หา้ม  
ภาวะแทรกซอ้น  การดแูลรกัษาเม่ือมีภาวะแทรกซอ้น ตลอดจนความรูเ้ก่ียวกบั
การแปลผลการตรวจ 
4.2  ทกัษะการตรวจโดยใชเ้ครื่องมือพืน้ฐาน  การตรวจทางหอ้งปฏิบตักิาร  การ
ท า cardiac catheterization ในการตรวจวินิจฉยัและรกัษาผูป่้วยเดก็
(ภาคผนวกท่ี 2) และการดแูลรกัษาภาวะแทรกซอ้น (ถา้มี) 
4.3  ทกัษะการส่ือสาร  ใหข้อ้มลูเพื่อใหไ้ดร้บัความยินยอมจากบดิา  มารดา  
หรือผูป้กครองเด็กในการดแูลรกัษา และการยินยอมจากตวัผูป้วยเด็กโตตาม
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ความเหมาะสม(consent and assent)  ตลอดจนมีปฏิสมัพนัธก์บัผูป่้วยและ
ผูป้กครองอยา่งเหมาะสม รวมถึงแจง้ผลการตรวจอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 
4.4  พฤตนิิสยัและเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพแพทย ์ มีคณุธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 
4.5 การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรูข้องตนเอง  รูจ้กัวางแผนและ
แสวงหาวิธีการสรา้งและพฒันาความรู ้รวมทัง้พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

5. การวัดและ
การ 
ประเมินผล 

วิธีการประเมินระดบัความสามารถ 
5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏิบตังิานโดยอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 1 ครัง้/ 6 เดือนโดย
อาจารยใ์น คลินิกผูป้วยนอก คลินิกโรคหวัใจ หอผูป่้วยใน cardiac 
catheterization laboratory 
5.2 อ่านและแปลผล cardiac catheterization ประเมินจากการท า 
conference โดยอาจารยอ์ย่างนอ้ย 1 ครัง้/ 6 เดือน 
5.3 ประเมินการท า cardiac catheterization ทกุขัน้ตอน Direct observation 
procedural skill (DOPS) โดยอาจารยอ์ย่างนอ้ย 1 ครัง้/ 6 เดือน 
5.4 Portfolio มีจ  านวนครัง้การรว่มท า cardiac catheterization แพทยป์ระจ า
บา้น ปีท่ี1  > 25 ครัง้/ปี, แพทยป์ระจ าบา้น ปีท่ี 2 > 35 ครัง้/ปี 

6. ระดับความ 
สามารถตาม 
EPA ของ แพทย์
ประจ าบ้าน แต่
ละช้ันปี 

ระดบัความสามารถท่ีพงึมี 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L1 ส  าหรบัการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการ
ฝึกอบรมไปชัน้ ปี 2 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L3 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัชัน้ปี 2 

7. วันหมดอายุ
ผลการรับรอง
การ ประเมิน 

วนัหมดอายสุ  าหรบัผลการประเมิน 
หากไมมี่การท ากิจกรรมในเรื่องนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปี ตอ้งรบัการประเมินใหม่ 

 
EPA 4 การดูแลรักษาผู้ป่วยเดก็โรคหัวใจในระยะวิกฤต ิ

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อเร่ือง
กิจกรรม 

การดแูลรกัษาผูป่้วยเดก็โรคหวัใจระยะวิกฤติ 

2. ข้อก าหนด 
และ 

รายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมทางวิชาชีพท่ีตอ้งมี 
2.1  มีทา่ทีและทกัษะในการซกัประวตัท่ีิเหมาะสม 
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ข้อจ ากัดของ
กิจกรรม (บริบท 
สถานที ่ลักษณะ
ผู้ป่วย) 

2.2  ตรวจรา่งกายเดก็ดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม 
2.3 วางแผนการสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบตักิารอย่างมีเหตผุล ประหยดั และคุม้คา่ 
2.4  รวบรวมขอ้มลูจากประวตั ิการตรวจรา่งกาย ผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบตักิารและ การตรวจพิเศษตา่ง ๆ เชน่ ภาพรงัสีทรวงอก (chest 
radiography; CXR), คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (electrocardiography; ECG), การ
ตรวจคล่ืนสะทอ้นความถ่ีสงูหวัใจ (echocardiography), เอกซเรยค์อมพิวเตอร์
หวัใจ (cardiac computerized tomography), ตรวจคล่ืนแมเ่หล็กหวัใจและ
หลอดเลือด (cardiovascular magnetic resonance; CMR), การตรวจสวน
หวัใจ (cardiac catheterization) เพ่ือตัง้สมมตฐิาน วิเคราะหห์าสาเหตขุอง
ปัญหาของผูป่้วย 
2.5  ใชว้ิจารณญาณท่ีถกูตอ้งเหมาะสมในการตดัสินใจทางคลินิก การใหก้าร
วินิจฉยั  การใชย้า ตลอดจนการใหก้ารรกัษาผูป่้วยอยา่งถกูตอ้งและทนัทว่งที 
2.6  บนัทกึเวชระเบียนอยา่งเป็นระบบถกูตอ้งและตอ่เน่ืองโดยใชแ้นวทาง
มาตรฐานสากล 
2.7  มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเป็น  บอกขอ้บง่ชี ้ ขอ้หา้ม  ภาวะแทรกซอ้น
ในการ ตรวจสภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ตลอดจนขัน้ตอนการตรวจ แปล
ผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเตรียมผูป่้วยเด็กเพื่อการท าหตัถการนัน้ ๆ ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งเหมาะสม 
บรบิท 
สถานท่ี : แผนกฉกุเฉิน หอผูป่้วยใน/ วิกฤติ  
ผูป่้วย : เด็กอายตุัง้แตแ่รกเกิดถึง 18 ปี ในระยะวิกฤตท่ีิสงสยัโรคหวัใจ หรือ
วินิจฉยัโรคหวัใจมาก่อน 
ขอ้จ ากดั: มีความเรง่ดว่นในการตดัสินการรกัษา 

3.  สมรรถนะ
หลักทางวิชาชีพ
ที ่เกี่ยวข้อง 

ความรูท้างทฤษฎี (factual knowledge) และ ทางคลินิก (clinical skills) 
ทกัษะทางเทคนิคและหตัถการ (technical skills) 
ทกัษะการแกปั้ญหาและตดัสินใจ (problem-solving skills and decision 
making skills)   
ทกัษะการติดตอ่ส่ือสาร และมนษุยสมัพนัธ ์(communication and 
interpersonal skills) 
พฤตนิิสยั เจตคต ิคณุธรรมและจรยิธรรมแหง่วิชาชีพ (Professional habits, 
attitudes, moral and ethics) 
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การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
ภาวะผูน้  า (Leadership) 

4. ข้อก าหนด
ด้าน 
ประสบการณ ์
ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคต ิ
พฤตกิรรม 

ความรู ้ทกัษะ เจตคต ิท่ีจ  าเป็นตอ้งมี 
4.1  ความรูพื้น้ฐานทางกมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ เก่ียวกบัโรคหรือความ
ผิดปกตริะยะวิกฤตท่ีิพบบอ่ยในเดก็ (ภาคผนวก 1) 
4.2  ทกัษะทางคลินิกและทกัษะการตรวจโดยใชเ้ครื่องมือพืน้ฐาน  การตรวจ
ทางหอ้งปฏิบตักิาร การท าหตัถการท่ีจ าเป็น ในการตรวจวินิจฉยัและรกัษา
ผูป่้วยเดก็โรคหวัใจระยะวิกฤต ิ(ภาคผนวก 2) 
4.3 ทกัษะในการติดตอ่ส่ือสารทัง้การพดูและการเขียน การสรา้งสมัพนัธภาพ 
การบริหารจดัการในทีมท่ีรว่มดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การส่ือสารกบั
ผูป้กครองของเดก็ 
4.4 มีพฤตินิสยัและเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพแพทย ์มีคณุธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ แหง่วิชาชีพ 
4.5 การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรูข้องตนเอง  รูจ้กัวางแผนและ
แสวงหาวิธีการสรา้งและพฒันาความรู ้รวมทัง้พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองและ
สม ่าเสมอ 
ตวัอยา่งโรคหวัใจในเดก็ระยะวิกฤติท่ีควรสามารถท ารกัษา ไดใ้นชัน้ปีท่ี 1  

1. Congenital heart disease:  
- Ductal dependent lesions ทัง้ 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 เชน่ AV block, tachyarrhythmias คือ 
supraventricular tachycardia, atrial flutter, atrial fibrillation, 
atrial tachycardia, junctional ectopic tachycardia, 
ventricular tachycardia, ventricular fibrillation 

3. หตัถการท่ีตอ้งท าไดใ้นระยะวิกฤติ 
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- Temporary transcutaneous and transvenous pacemaker 
placement and setting adjustment 
- Pericardiocentesis  
- PALS 

ตวัอยา่งโรคหวัใจในเดก็ท่ีตอ้งรกัษาระยะวิกฤตไิดใ้นชัน้ปีท่ี 2 ไดแ้ก่ทกุโรคท่ี
กลา่วมาในชัน้ปี 1 รวมถึง ภาวะท่ีมีความซบัซอ้นเพิ่มมากขึน้  เชน่ Pulmonary 
hypertensive crisis, low cardiac output เป็นตน้ และ ทราบแนวทางการดแูล
ผูป่้วยใสเ่ครื่องพยงุการท างานของหวัใจ เชน่ ECMO, VAD  

5. การวัดและ
การ 
ประเมินผล 

5.1 การสงัเกตระหวา่งการปฏิบตังิานโดยอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 1 ครัง้/ 6 เดือนใน
หอ้งฉกุเฉิน หรือหอผูป่้วย/วิกฤติ 
5.2  Case-based discussion/ presentation ประเมินจากการท า 
conference, presentation โดยอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 1 ครัง้/ 6 เดือน 
5.3 Mini CEX 

6. ระดับความ 
สามารถตาม 
EPA ของ แพทย์
ประจ าบ้าน แต่
ละช้ันปี 

ระดบัความสามารถท่ีพงึมี 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L2 ส าหรบัการเล่ือนชัน้ไปอยูร่ะดบัการ
ฝึกอบรมไปชัน้ ปี 2 
ตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยระดบั L4 เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในระดบัชัน้ปี 2 

7. วันหมดอายุ
ผลการรับรอง
การ ประเมิน 

วนัหมดอายสุ  าหรบัผลการประเมิน 
หากไมมี่การท ากิจกรรมในเรื่องนีเ้ลยเป็นเวลา 1 ปี ตอ้งรบัการประเมินใหม่ 
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ช่ือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด.................................................... วนัท่ีประเมิน.........../............../............คร้ังท่ี............................ 
ชั้นปีท่ี   1 (level 1-3)  2 (level 3-5)       อาจารยผ์ูป้ระเมิน............................................................................................. 
ผูป่้วย เพศ  ชาย  หญิง   อาย.ุ........................ การวนิิจฉยัโรค/ปัญหาผูป่้วย...................................................................... 
ประเมินท่ี    OPD   คลินิกเฉพาะโรค   หอ้งฉุกเฉิน  หอผูป่้วย...................  หอผูป่้วยวกิฤติ............................... 
 
ประวติัผูป่้วยโดยยอ่
.................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................  
 

ประเมนิด้าน (Tasks) Milestone levels 
History  L1      L2      L3      L4      L5 

Physical examination L1      L2      L3      L4      L5 

Diagnosis L1      L2      L3      L4      L5 

Management L1      L2      L3      L4      L5 
 

Overall performance  Satisfied  Unsatisfied  
 

การประเมนิระดบัความสามารถโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง  

  Level 5 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  
ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือการพฒันาความสามารถในด้านนี้
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
อาจารย์ผู้ประเมนิ................................................................................................(........................................................ ) 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผู้รับการประเมนิ.........................................................(........................................................ ) 

 

 

แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตระหว่างปฏิบัติงาน (Mini-Clinical Evaluation Exercise Form) 
EPA 1: การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ 
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ช่ือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด..................................................................... วนัท่ีประเมิน........../............/............คร้ังท่ี............... 
ชั้นปีท่ี   1 (level 1-3)  2 (level 3-5)      อาจารยผ์ูป้ระเมิน........................................................................................ 
ผูป่้วย เพศ  ชาย  หญิง   อาย.ุ..................... การวนิิจฉยัโรค/ปัญหาผูป่้วย.......................................................................... 
ประเมินท่ี    OPD   คลินิกเฉพาะโรค   หอ้งฉุกเฉิน  หอผูป่้วย........................  หอผูป่้วยวกิฤติ.......................... 
ประวติัผูป่้วยโดยยอ่
.................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
 

ประเมินด้าน (Tasks) Milestone levels 
Medical record L1      L2      L3      L4      L5 

History and physical examination L1      L2      L3      L4      L5 

Clinical interpretation and assessment L1      L2      L3      L4      L5 

Cardiac investigation plan L1      L2      L3      L4      L5 

Management plan L1      L2      L3      L4      L5 

Follow up and future plan L1      L2      L3      L4      L5 
 

Overall performance  Satisfied  Unsatisfied  
 

การประเมนิระดบัความสามารถโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง  

  Level 5 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  
ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือการพฒันาความสามารถในด้านนี้
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
อาจารย์ผู้ประเมนิ...............................................................................................(........................................................ ) 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผู้รับการประเมนิ........................................................(........................................................ ) 
 

 

แบบฟอร์มการประเมินการอภิปรายตามกรณ ี(Case-based Discussion (CbD) Form) 
EPA 1: การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ 
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ช่ือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด......................................................................... วนัท่ีประเมิน............/............../..........คร้ังท่ี......... 
ชั้นปีท่ี   1 (level 1-2)  2 (level 3-4)   อาจารยผ์ูป้ระเมิน................................................................................................. 
ผูป่้วย เพศ  ชาย  หญิง   อาย.ุ................ การวนิิจฉยัโรค/ปัญหาผูป่้วย.............................................................................. 
ประเมินท่ี    Echo lab อ่ืนๆ ระบุ..................................Echo Diagnosis………............................................................... 
 

Procedure 
Not 

accomplished 
Partially 

accomplished 
100% 

accomplished 
N/A 

Clinical knowledge: understanding of the procedure including 
indications, anatomy, physiology and pathology of cardiovascular 
system, physic of M-mode 2D 3D imaging color doppler and cardiac 
function 

  1      2      3   4      5      6   7      8      9  

Consent/Communication: explains procedure to patient/parent, and 
obtain consents for proper sedating/anesthesia 

  1      2      3   4      5      6   7      8      9  

Technical ability: correct procedural sequence with minimal hesitation 
and unnecessary actions, good performance in imaging scan 

  1      2      3   4      5      6   7      8      9  

Interpretation: ability to interpret the echocardiographic data   1      2      3   4      5      6   7      8      9  

Documentation/post scanning management: able to report the cardiac 
structure and function, documents the results/report, plan of 
management, discuss with attending staff, explain to parents regarding 
plan of care, presents in CVT conference / interesting case conference 

  1      2      3   4      5      6   7      8      9  

 

Overall performance  Unsatisfied  Borderline  Satisfied  Excellence 
 
การประเมินระดบัความสามารถโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
  Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ 
  Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง โดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ  
  Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง  
  Level 5 = สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่  

ขอ้เสนอแนะส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพ่ือการพฒันาความสามารถในดา้นน้ี
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
อาจารยผ์ูป้ระเมิน...............................................................................................(........................................................ ) 
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดผูรั้บการประเมิน........................................................(........................................................ ) 
 

 

แบบฟอร์มการประเมินหัตถการ (Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) Form) 
EPA 2: ทกัษะการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) 
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ช่ือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด................................................................... วนัท่ีประเมิน........./.........../.............คร้ังท่ี................... 
ชั้นปีท่ี   1 (level 1-2)  2 (level 3-4)          อาจารยผ์ูป้ระเมิน............................................................................ 
ผูป่้วย เพศ  ชาย  หญิง   อายุ............................... การวินิจฉยัโรค/ปัญหาผูป่้วย................................................................... 
ประเมินท่ี    cath lab อ่ืนๆ ระบุ....................................Cardiac cath procedure................................................................. 
 

Procedure 
Not 

accomplished 
Partially 

accomplished 
100% 

accomplished 
N/A 

Clinical knowledge: understanding of the procedure including indications, 
contraindication, complications, anatomy, physiology of 
cardiovascular system, contrast material, radiation awareness 

  1      2      3   4      5      6   7      8      9  

Consent/Communication: explains procedure to patient/parent, 
complications, and obtain consents proper sedating/anesthesia 

  1      2      3   4      5      6   7      8      9  

Technical ability: correct procedural sequence with minimal hesitation 
and unnecessary actions, good performance in catheter manipulation 

  1      2      3   4      5      6   7      8      9  

Interpretation: ability to interpret catheterization data/angiograms   1      2      3   4      5      6   7      8      9  

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

  1      2      3   4      5      6   7      8      9  

 

Overall performance  Unsatisfied  Borderline  Satisfied  Excellence 
 
การประเมนิระดบัความสามารถโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
  Level 2 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  
  Level 3 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ  
  Level 4 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง  
  Level 5 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  

ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือการพฒันาความสามารถในด้านนี้
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
อาจารย์ผู้ประเมนิ...............................................................................................(........................................................ ) 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผู้รับการประเมนิ........................................................(........................................................ ) 
 

 

แบบฟอร์มการประเมินหัตถการ (Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) Form) 
EPA 3: ทกัษะในการตรวจสวนหังวใจ (Cardiac Catheterization) 
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ช่ือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด............................................................................ วนัท่ีประเมิน........../............/..........คร้ังท่ี.......... 
ชั้นปีท่ี   1 (level 1-3)  2 (level 3-5)   อาจารยผ์ูป้ระเมิน................................................................................................. 
ผูป่้วย เพศ  ชาย  หญิง   อาย.ุ................... การวนิิจฉยัโรค/ปัญหาผูป่้วย........................................................................... 
ประเมินท่ี    OPD   คลินิกเฉพาะโรค …  หอ้งฉุกเฉิน  หอผูป่้วย.....................  หอผูป่้วยวกิฤติ.......................... 
ประวติัผูป่้วยโดยยอ่
.................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

 
ประเมินด้าน (Tasks) Milestone levels 

History  L1      L2      L3      L4      L5 

Physical examination L1      L2      L3      L4      L5 

Diagnosis L1      L2      L3      L4      L5 

Management L1      L2      L3      L4      L5 
 

Overall performance  Satisfied  Unsatisfied  
 

การประเมนิระดบัความสามารถโดยรวม 

  Level 1 = สามารถปฏบิัตงิานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

  Level 2 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์  

  Level 3 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง โดยมอีาจารย์ให้ความช่วยเหลือเม่ือต้องการ  

  Level 4 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง  

  Level 5 = สามารถปฏบิัตงิานได้เอง และควบคุมผู้ทีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า  
ข้อเสนอแนะส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือการพฒันาความสามารถในด้านนี้
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
อาจารย์ผู้ประเมนิ................................................................................................(........................................................ ) 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดผู้รับการประเมนิ.........................................................(........................................................ ) 

  

 

แบบฟอร์มการประเมินการสังเกตระหว่างปฏิบัติงาน (Mini-Clinical Evaluation Exercise Form) 
EPA 4: การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในระยะวกิฤติ 
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ภาคผนวกที ่7 
เกณฑคุ์ณสมบัตขิองสถาบันทีจ่ะรับผู้เข้าฝึกอบรมสาขากุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ 

 
อนกุรรมการสาขากมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์หง่ประเทศไทย ก าหนดให้

สถาบนัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนสุาขากมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ จะตอ้งมีคณุสมบตัิตามเกณฑท์ั่วไปและเกณฑเ์ฉพาะ และตอ้ง
ระบสุถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม 
1. เกณฑท์ั่วไปสาหรบัสถาบนัฝึกอบรม  

(1.1) คณุสมบตัทิั่วไป  
(ก) ไดร้บัการรบัรองคณุภาพหรือก าลงัด าเนินการพฒันาเพ่ือการรบัรองคณุภาพ  
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลกัษณะสงัคมนกัวิชาการ เพ่ือเสรมิสรา้งคณุสมบตัใินการใฝ่รูใ้หแ้ก่

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
(ค) มีระบบการบรหิารจดัการท่ีดี มีสถานท่ี เครื่องมืออปุกรณ ์และจ านวนผูป่้วยทัง้ประเภทผูป่้วยใน

และผูป่้วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดมี้สว่นด าเนินการดแูลรกัษาและ
ใหบ้รกิารกบัผูป่้วยโดยตรง  

(ง) มีหนว่ยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร/์วิทยาลยัแพทยศาสตร ์หรือแผนกใน
โรงพยาบาลเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ โดยผูบ้รหิารของคณะแพทยศาสตร/์ วิทยาลยัแพทยศาสตร/์
โรงพยาบาล ท่ีรบัผิดชอบด าเนินการตอ้งไมมี่ผลประโยชนส์ว่นตวัท่ีอาจขดัขวางการบริหารงานและการ
พฒันางานการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด  

(จ) มีปณิธานและพนัธกิจระบไุวช้ดัเจนว่ามุง่ผลิตแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดท่ีมีความรูค้วาม  
สามารถและคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัหลกัสตูรและมีความสามารถในการเป็นนกัวิชาการท่ีจะศกึษาตอ่เน่ือง
ได ้และมีวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ  

(ฉ) มีระบบบรหิารงานท่ีชดัเจนเพื่อสนบัสนนุการจดัการฝึกอบรมใหบ้รรลตุามปณิธาน ไดแ้ก่ การ
บรหิารงานทั่วไป การบรหิารการศกึษา เป็นตน้ ระบบบริหารงานดงักล่าวใหท้  าเป็นระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร/์ วิทยาลยัแพทยศาสตร ์/ โรงพยาบาล และประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบทั่วกนั  

(ช) มีแพทยผ์ูท้รงคณุวฒุิจ  านวนเพียงพอรบัผิดชอบในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความมุ่งมั่น ความ
เตม็ใจในการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรฝึกอบรม และด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม และมีคณุสมบตัิ
ตามเกณฑท์ั่วไปท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการเสนอขอเปิดการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรูค้วาม
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตา่งๆ พ.ศ. 2552 และตอ้งเป็น 

(ฌ) สถาบนัฝึกอบรมตอ้งเป็นสถาบนัท่ีมีประสบการณก์ารจัดการเรียนการสอนการฝึกอบรมใน
ระดบัวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากมุารเวชศาสตร ์
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(1.2) หนว่ยงานกลางพืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรมนัน้จะตอ้งมีหนว่ยงานกลางใหบ้รกิารดงัตอ่ไปนี ้  
(ก) ห้องปฏิบัติการสาหรับการชันสูตร สถาบันการฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง

หอ้งปฏิบตัิการหรือติดต่อขอรบับริการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการใหค้รอบคลุมการชันสูตรประเภทพืน้ฐาน
และประเภทจ าเพาะท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการตอ้งมีพยาธิแพทยห์รือแพทยห์รือ
บคุลากรอ่ืนท่ีมีความรูค้วามช านาญเป็นผูค้วบคมุ  

(ข) หอ้งปฏิบตัิการดา้นพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถท่ีจะท าการตรวจศพ ตรวจชิน้เนือ้และสิ่งสง่
ตรวจทางเซลลว์ิทยาท่ีไดจ้ากการผ่าตดัหรือการ หตัถการสามารถเตรียมสไลดช์ิน้เนือ้เย่ือและสิ่งส่งตรวจ
เพ่ือตรวจดว้ยกลอ้งจลุทรรศนไ์ดเ้อง พยาธิแพทยต์อ้งมีเวลา มีความสามารถและเต็มใจใหค้  าปรกึษาหารือ
หรือสอนแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดได ้อตัราการตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดชันีชีบ้ง่ความสนใจทางวิชาการ
และความใส่ใจในการคน้หาสาเหต ุการด าเนินโรคและการประเมินผลการรกัษาของแพทยใ์นโรงพยาบาล
นั้นจะตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๑๐ ของจ านวนผู้ป่วยท่ีถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางดา้นนิติเวช
ศาสตร)์ การตรวจศพ การตรวจชิน้เนือ้และการตรวจทางเซลลว์ิทยาตอ้งกระท าโดยครบถว้นจนสามารถให้
การวินิจฉยัขัน้สดุทา้ย และตอ้งมีรายงานการตรวจเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย  

ในกรณีท่ีอัตราการตรวจศพของสถาบันฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดสถาบันจะต้องแสดง
หลักฐานท่ีบ่งชีถ้ึงความสนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการคน้หาสาเหตุ การด าเนินโรคและการ
ประเมินผลการรกัษาของแพทยใ์นโรงพยาบาล ดว้ยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอ่ืน ๆ  

(ค) หอ้งปฏิบตัิการดา้นพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรช์นัสตูร สามารถใหบ้ริการตรวจดา้นโลหิต
วิทยา เคมีคลินิก จลุทรรศนศาสตร ์จลุชีววิทยา วิทยาภมูิคุม้กนัไดเ้ป็นประจ า รวมทัง้จะตอ้งมีการใหบ้ริการ
ทางดา้นธนาคารเลือดท่ีจ าเป็นส าหรบัการฝึกอบรม  

(ง) หนว่ยรงัสีวิทยา สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีรงัสีแพทยผ์ูท้รงคณุวฒุิ สามารถตรวจทางรงัสีท่ี
จ  าเป็นและเหมาะสมส าหรบัการฝึกอบรมได ้ 

(จ) หอ้งสมดุทางการแพทย ์สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีหอ้งสมดุหรือสารสนเทศซึ่งมีต  ารามาตรฐาน
ทางการแพทยว์ารสารทางการแพทยท่ี์ใชบ้อ่ย และหนงัสือดรรชนีส าหรบัชว่ยคน้รายงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร
ส าหรบัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดใชไ้ดส้ะดวก และสามารถเขา้ถึงไดง้่ายอาจเป็นรูปเลม่หรืออิเล็กโทรนิกส ์ 

(ง) หนว่ยเวชระเบียนและสถิต ิสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหผู้ป่้วยทกุคนมีแฟ้มประจ าตวั ซึ่งบนัทกึ
ประวตัิ ผลการตรวจรา่งกาย การสั่งการรกัษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีระบบการจดัเก็บ คน้หา และการ
ประมวลสถิตท่ีิมีประสิทธิภาพ  

(จ) หนว่ยงานทางดา้นคลินิกท่ีเก่ียวกบัการดแูลรกัษาผูป่้วยสาขาท่ีฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรม
จะตอ้งมีหนว่ยงานทางคลินิกท่ีสาคญั ไดแ้ก่ อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ ศลัยศาสตรท์รวงอก หวัใจและหลอด
เลือด กมุารเวชศาสตรอ์นสุาขาตา่งๆตามหลกัสตูรวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ
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วิชาชีพเวชกรรม สาขากมุารเวชศาสตร ์รงัสีวิทยา วิสญัญีวิทยา เวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูเป็นตน้ เพ่ือใหร้ว่มดแูล
รกัษาผูป่้วยในสาขาท่ีฝึกอบรม  

(ฉ) สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิการเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูทาง
วิชาการท่ีทนัสมยั สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารไดอ้ยา่งเพียงพอ มีอปุกรณส์ าหรบั
การฝึกอบรมภาคปฏิบตัอิยา่งเพียงพอ และมีสิ่งแวดลอ้มในการฝึกอบรมท่ีปลอดภยั 

(ช) ส่ืออิเล็กโทรนิกสส์  าหรบัการเรียนรูท่ี้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงได ้มีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถกูหลกัจริยธรรม 

(1.3) กิจกรรมวิชาการ สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอทัง้ในหนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบในการสาขาท่ีฝึกอบรม เชน่ กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหวา่งหนว่ยงานหรือ
ระหวา่งสถาบนัการฝึกอบรม เชน่ Pediatric cardiology-surgical cardiac conference, morbidity 
mortality conference เป็นตน้ 
นอกจากนีส้ถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัหรืออนญุาตใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเลือกไปอบรมตา่งสถาบนัไดต้าม
กรอบของหลกัสตูร หรือไดร้ว่มประชมุวิชาการนอกสถาบนัฝึกอบรมตามโอกาส  
 
2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบันฝึกอบรม  

สถาบนัฝึกอบรมท่ีแพทยสภาจะรบัรองใหมี้การเปิดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดอนสุาขา
กมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้ 

(2.1) มีสาขาหรือหนว่ยงานท่ีส าคญัในการดแูลรกัษาผูป่้วยเดก็ทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก เพ่ือให้
แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดไดฝึ้กปฏิบตัไิดต้ลอดเวลา และมีหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งดงันี  ้

2.1.1 กมุารเวชศาสตรอ์นสุาขาตา่งๆตามเกณฑก์ารเปิดสถาบนัฝึกอบรมวฒุิบตัรแสดง
ความรู ้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากมุารเวชศาสตร ์ 

2.1.2 ศลัยศาสตรส์าขากมุารศลัยศาสตร ์ 
2.1.3 ศลัยศาสตรส์าขาศลัยศาสตรท์รวงอก หวัใจและหลอดเลือด  
2.1.4 วิสญัญีวิทยา  
2.1.5 พยาธิวิทยา  
2.1.6 พยาธิวิทยาคลินิกหรือเทคนิคการแพทยห์รือปฏิบตัิการเวชศาสตรช์นัสตูร  
2.1.7 รงัสีวิทยา  
2.1.8 หนว่ยบริการกายภาพบ าบดั หรือเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ู 
2.1.9 หอ้งสมดุการแพทย ์ 
2.1.10 หนว่ยเวชระเบียนสถิต ิ 
2.1.11 หนว่ยสงัคมสงเคราะห ์ 
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(2.2) สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีงานบรกิารตรวจวินิจฉยั รกัษา ผูป่้วยทางกมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ
ท่ีมีคณุภาพและจ านวนเพียงพอส าหรบัการฝึกอบรม ดงันี ้ 
 - ตรวจผูป่้วยเด็กโรคหวัใจแบบผูป่้วยนอกไมน่อ้ยกว่า 500 รายตอ่ปี  
 - ตรวจผูป่้วยเด็กโรคหวัใจแบบผูป่้วยในไมน่อ้ยกวา่ 100 รายตอ่ปี  
 - ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (Electrocardiography) ไมน่อ้ยกวา่ 500 รายตอ่ปี  
 - การตรวจภาพหวัใจดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู  (Echocardiogram) ไมน่อ้ยกวา่ 500 รายตอ่ปี  
 - ตรวจสวนหวัใจ (Cardiac catheterization and angiogram) ไมน่อ้ยกว่า 50 รายตอ่ปี  
- ผา่ตดัหวัใจและหลอดเลือดในเดก็ ไมน่อ้ยกวา่50 รายตอ่ปี 

(2.3) มีจ  านวน และคณุวฒุิของผูใ้หก้ารฝึกอบรมท่ีเหมาะสม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมีแพทยซ์ึ่งได้
วฒุิบตัร / หนงัสืออนมุตั ิอนสุาขากมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจท่ีปฏิบตังิานเตม็เวลาอย่างนอ้ย 2 คน ในกรณีท่ี
เป็นอาจารยพ์ิเศษแบบไมเ่ต็มเวลาตอ้งรวมกนัแลว้จ านวนไมเ่กินกึ่งหนึ่งของอาจารยท่ี์ตอ้งมีส  าหรบัการ
ฝึกอบรม จ านวนศกัยภาพในการเปิดฝึกอบรมแสดงในตารางขา้งลา่ง 

หมายเหต ุขอ้มลูของสถาบนัเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงั 
 

(2.4) สถาบนัตอ้งมีหออภิบาลผูป่้วยวิกฤตท่ีสามารถใหก้ารดแูลผูป่้วยหนกัโรคหวัใจและเป็นท่ีฝึก
ปฏิบตังิานของแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด 

(2.5) กิจกรรมวิชาการ สถาบนัฝึกอบรมตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมวิชาการสม ่าเสมอ ไดแ้ก่  
     - Cardiac conference หรือกิจกรรมทางวิชาการดา้นโรคหวัใจไมน่อ้ยกวา่ 1 ครัง้/สปัดาห ์ 
     - Pediatric cardiology-surgical conference รว่มกบัศลัยแพทย ์ไมน่อ้ยกวา่ 1 ครัง้/
สปัดาห ์ 
     - มีการวิจยัทางดา้นโรคหวัใจในเดก็ 

สถาบนัฝึกอบรมใดขาดหนว่ยงานหรือคณุสมบตัิบางขอ้ ก็อาจจดัการฝึกอบรมโดยใชส้ถาบนัการ

จ านวนอาจารยเ์ตม็เวลา (คน) 2 4 6 

ผูป่้วยเดก็โรคหวัใจแบบผูป่้วยนอก (ครัง้/ปี) 500 700 900 

ผูป่้วยเดก็โรคหวัใจแบบผูป่้วยใน (ครัง้/ปี) 100 200 250 

การตรวจหวัใจดว้ยคล่ืนเสียงสะทอ้นความถ่ีสงู (ครัง้/ปี) 500 700 900 

การตรวจสวนหวัใจ (ครัง้/ปี) 50 120 175 

การผา่ตดัหวัใจและหลอดเลือดในเดก็ (ครัง้/ปี) 50 120 175 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน) 1 2 3 
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ฝึกอบรมอ่ืนเป็นสถาบนัสมทบหรือสถาบนัรว่มฝึกอบรม โดยความเห็นชอบของคณะอนกุรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ อนสุาขากมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ  

(2.6) สถานภาพของสถาบนัฝึกอบรม  
หลกัสตูรจะตอ้งระบสุถานภาพของสถาบนัฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบาทหนา้ท่ีในการฝึกอบรม 

ดงันี ้ 
สถาบันฝึกอบรมหลัก ไดแ้ก่สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น
ตอ่ยอด และไดร้บัอนมุตัจิากอนกุรรมการสาขากมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์หง่
ประเทศไทยใหเ้ปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรม โดยจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณจ์ากสถาบนั
ฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร หรือเป็นเวลาไมต่  ่ากวา่  50-75 สปัดาห ์ 
สถาบันร่วมฝึกอบรม ไดแ้ก่สถาบนัฝึกรว่มอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นตอ่ยอดรว่มกนั และไดร้บัอนมุตัจิากอนกุรรมการสาขากมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ ราชวิทยาลยักมุาร
แพทยแ์หง่ประเทศไทยใหเ้ปิดเป็นสถาบนัรว่มฝึกอบรม โดยจดัใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์
จากสถาบนัรว่มฝึกอบรมตลอดหลกัสตูรเป็นเวลาระยะเวลาไมต่  ่ากว่า 25-50 สปัดาห ์ 
 
3. การขออนุมัตเิป็นสถาบันฝึกอบรม  

คณะแพทยศาสตร/์วิทยาลยัแพทยศาสตร/์โรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจ์ะเปิดเป็นสถาบนั
ฝึกอบรมในอนสุาขากมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ ถา้เป็นการจดัการฝึกอบรมท่ีมีหรือไมมี่สถาบนัฝึกอบรม
สมทบ ใหส้ถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มลู หากเป็นการจดัการฝึกอบรมในลกัษณะท่ีมี
สถาบนัรว่มฝึกอบรมใหท้ัง้ 2 สถาบนัฝึกอบรมรว่มรบัผิดชอบเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มลู ตามเกณฑ์
หลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีไดร้บัอนมุตันิัน้ เสนอแพทยสภาเพื่อสง่ใหร้าชวิทยาลยักมุารแพทยแ์หง่ประเทศไทย 
ประสานงานกบัคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯของอนสุาขาโรคหวัใจ ตรวจรบัรองการเปิดสถาบนั
ฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนัฝึกอบรมหลกัและสถาบนัสมทบ (ถา้มี) หรือสถาบนัรว่มฝึกอบรม 
ตามเกณฑห์ลกัสตูรและจ านวนความตอ้งการของแพทยเ์ฉพาะทางสาขานัน้ แลว้ใหน้  าเสนอราชวิทยาลยั
กมุารแพทยแ์หง่ประเทศไทยพิจารณาเสนอใหแ้พทยสภาอนมุตัิตอ่ไป 
 
4. การรับรองจากแพทยสภา 

สถาบนัท่ีจะท าการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้น ตอ่ยอดเพ่ือสอบวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา อนสุาขากมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ จะตอ้งไดร้บัการตรวจประเมินและ
ไดร้บัการรบัรองจากแพทยสภา
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ภาคผนวกที ่8 

รายนามคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขา 
กมุารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ พ.ศ. 2562-2566 

 
1. ศ.นพ.ชาลี  พรพฒันก์ลุ             ท่ีปรกึษา 
2. ผศ. พญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ                    ท่ีปรกึษา 
3. ศ.นพ.จลุ  ทิสยากร              ท่ีปรกึษา 
4. อ.นพ.วชัระ จามจรุีรกัษ ์             ท่ีปรกึษา 
5. พลโทหญิง รศ.พญ.สรุียพ์ร  คณุาไทย             ท่ีปรกึษา 
6. ศ.นพ.มนสั ปะนะมณฑา              ท่ีปรกึษา 
7. อ.นพ.ชยัสิทธ์ิ แสงทวีสิน   ท่ีปรกึษา 
8. ศ.พญ.จารุพิมพ ์ สงูสวา่ง   ประธาน 
9. อ.นพ.ธนะรตัน ์ ลยางกรู   กรรมการ 
10. ศ.นพ.พรเทพ เลิศทรพัยเ์จริญ   กรรมการ 
11. ผศ.นพ.สเุทพ  วาณิชยก์ลุ   กรรมการ 
12. ศ.นพ.กฤตยว์ิกรม  ดรุงคพ์ิศษิฏก์ลุ  กรรมการ 
13. ผศ.นพ.ยทุธพงศ ์ วงศส์วสัดวิฒัน ์   กรรมการ 
14. รศ.พญ.ยพุดา  พงษพ์รต   กรรมการ  
15. อ.นพ.ธวชัชยั  กิระวิทยา   กรรมการ 
16. ผศ.นพ.วิทวสั ลออคณุ   กรรมการ 
17. ผศ.พญ.สภุาพร  โรยมณี   กรรมการ 
18. ผศ.นพ.บญุช ู ศริจิงกลทอง   กรรมการและเลขานกุาร 
19. รศ.พญ.ชดชนก วิจารณส์รณ ์   กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
20. พ.อ.นพ.สมเจตน ์ สนุทราทรพิพฒัน ์  กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
21. ผศ.พญ.ปวีณา  จงึสมประสงค ์  กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
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ภาคผนวกที ่9 
รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด 

เพือ่วุฒบัิตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขากุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2562-2566 
 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์าลี พรพฒันก์ลุ ท่ีปรกึษา 
2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง ยพุดา  พงษพ์รต ประธานหลกัสตูรฯ 
3.  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง แรกขวญั สิทธิวางคก์ลู กรรมการและเลขานกุาร 
4.  
5. 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสชุญา ศลิป์วิไลรตัน ์
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นายแพทยก์ฤช มกรแกว้เกยรู 

กรรมการ 
กรรมการ 

6. ผูแ้ทนแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดชัน้ปีท่ี 1 กรรมการ 
7. ผูแ้ทนแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอดชัน้ปีท่ี 2 กรรมการ 
8. แพทยห์ญิงสาวิกา เศรษฐเสถียร กรรมการ 
   

 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. ก าหนดพนัธกิจ วตัถปุระสงค ์และผลลพัธท่ี์พงึประสงคข์องหลกัสตูรฯ วางแผนด าเนินงานและบรหิาร
จดัการหลกัสตูรอย่างเป็นระบบใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีแพทยสภาก าหนดไวใ้นดา้นตา่งๆ ไดแ้ก่ 
การรบัสมคัรและการคดัเลือก แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด  การบรหิารจดัการกระบวนการฝึกอบรมให้
บรรลวุตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ด าเนินการวดัและประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง  

2. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของหลกัสตูรฯ โดยใหผู้มี้สว่นไดส้ว่นเสีย (ไดแ้ก่ อาจารย ์ผูร้บัการฝึกอบรม 
ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูท้รงคณุวฒุินอกหลกัสตูร) มีสว่นรว่มในการประเมินผลการด าเนินการของหลกัสตูร และ
น าผลท่ีไดม้าใชใ้นการทบทวนทิศทาง พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์ละปรบัปรุงกระบวน การฝึกอบรมอย่าง
ตอ่เน่ืองเพ่ือใหไ้ดผ้ลสมัฤทธ์ิอยา่งสงูส ุ

 
 


