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ค าน า 
 

ในปกีารศึกษา 2562  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ (มคว. 1) แล้วเสร็จ และใช้เป็นเกณฑ์และแนวทางส าหรับการฝึกอบรม
แพทยืประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจให้ได้มาตรฐานระดับสากลทั่วประเทศไทย ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดๆและคู่มือการท างาน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯการฝึกอบรม อีกท้ังยัง
ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นภาพรวมในการเรียนและการท างาน ในตลอดการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรมให้มากที่สุด เท่าที่เป็นไป
ได้ 

ทั้งนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญในการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคหัวใจมาไว้เป็นคู่มือการท างานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเล่มนี้ 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ.2562-2566 
 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์าล ีพรพฒัน์กุล ทีป่รกึษา 
2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิ ยพุดา  พงษ์พรต ประธานหลกัสตูรฯ 
3.  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิ แรกขวญั สทิธวิางคก์ลู กรรมการและเลขานุการ 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิสชุญา ศลิป์วไิลรตัน์ กรรมการ 
5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยก์ฤช มกรแกว้เกยรู กรรมการ 
6. ผูแ้ทนแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชัน้ปีที ่1 กรรมการ 
7. ผูแ้ทนแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชัน้ปีที ่2 กรรมการ 
8. 
 

แพทยห์ญงิสาวกิา เศรษฐเสถยีร กรรมการ 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. ก าหนดพนัธกจิ วตัถุประสงค ์และผลลพัธท์ีพ่งึประสงค์ของหลกัสูตรฯ วางแผนด าเนินงานและ

บรหิารจดัการหลกัสตูรอยา่งเป็นระบบใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีแ่พทยสภาก าหนดไวใ้นด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การรบัสมคัรแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด (เกณฑก์ารคดัเลอืกและจ านวนที่ร ับ) การ
บรหิารจดัการกระบวนการฝึกอบรม การวดัและประเมนิผล  

2. วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของหลกัสูตรฯ โดยใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยี (ไดแ้ก่ อาจารย ์ผูร้บัการ
ฝึกอบรม ผู้ใช้บณัฑติ ผู้ทรงคุณวุฒนิอกหลกัสูตร) มสี่วนในการประเมนิผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร และน าผลทีไ่ดม้าใชใ้นการทบทวนทศิทาง พนัธกจิ วตัถุประสงค ์ปรบัปรงุกระบวนการ 
โครงสร้าง  เนื้อหา ผลลพัธ์ สมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม การวดัและการประเมินผล 
ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรมของหลกัสูตร ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ โดยมกีารด าเนินการ
เป็นประจ าก่อนรบัแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดรุน่ใหม ่  

 
หน้าที่/ความรับผิดชอบและการท างานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

อนุสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

1) งานบริการและดูแลผู้ป่วย 
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โดยจัดแบ่งการปฏิบัติงานตาม rotation ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอนุ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ได้รับการฝึกฝนใน clinical area ต่างๆ ของกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมใน 2 ปี 

 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ทั้ง 2 ชั้นปี จะแบ่งตาม rotation โดยจะมีการเปลี่ยนทุก 1 เดือน 
จะแบ่ง rotation เป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้  
1. Specialty ward  

 1.1.        รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในหอผู้ป่วย Pediatric cardiac ward (กุมาร 2 ตึกสุจิณโณ), 
NICU (neonatal intensive care unit), NCCU (neonatal critical care unit) , หอผูป้่วยพิเศษ
เด็ก โดยดูแลผู้ป่วยร่วมกับ attending staff ในช่วง service นั้นๆ รวมถึงการตรวจ bed-side 
echocardiography ด้วยเครื่อง portable echocardiographic machine และมีหน้าที่ก ากับดูแล
แพทย์ประจ าบ้านกุมารเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ที่หมุนมาเรียนกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจในเดือนนั้นๆ 

      1.2.        รับผิดชอบรับค าปรึกษาผู้ป่วยเด็กจาก ward กุมารเวชศาสต์ทั่วไปหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ รวมถึง  
ผู้ป่วยเด็กท่ีอาจมีหรือมีโรคหัวใจจากภาควิชาอ่ืนๆในโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่    

     1.3.        ท าการตรวจสวนหัวใจ (hemodynamic and interventional cardiac catheterization)  ที่  
ห้องตรวจสวนหัวใจ (Cath lab) ศูนย์โรคหัวใจชั้น 8 ตึกตึกศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ทุกวันพุธ  

     1.4.        ออกตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ที่คลินิกโรคหัวใจเด็ก ชั้น 6 ตึกศรีพัฒน์ คณะ แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. 

     1.5         หากมีเวลาว่างในเวลาราชการให้ไปฝึกท า echocardiographyที่ echo lab โดยเฉพาะผู้ป่วย
หลังการผ่าตัดและก่อนกลับบ้านที่ตนเองดูแลอยู่ในหอผู้ป่วยกุมาร 2 

2.   Pediatric critical cardiac care ward 
      2.1. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยใน Pediatric cardiac intensive care unit (PCICU) จ านวน 6 เตียง

โดยดูแลผู้ป่วยร่วมกับ attending staff ในช่วง service นั้นๆและมีหน้าที่ก ากับดูแลแพทย์ประจ า
บ้านกุมารเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ที่หมุนมาปฏิบัติงานในเดือนนั้น 

      2.2. รับปรึกษาปัญหาโรคหัวใจจากหอผู้ป่วย PICU  
      2.3. ตรวจ bed-side echocardiography ด้วยเครื่อง portable echocardiographic 

machine 
      2.4. หากผู้ป่วยมีอาการคงที่และ round ผู้ป่วยใน PCICU เสร็จแล้ว ให้ไปออกตรวจผู้ป่วยนอก 

(OPD) ที่คลินิกโรคหัวใจเด็ก ชั้น 6 ตึกศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ทุกวันศุกร์ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

3 Echo service  
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เนื่องจาก echo service และ clinic พิเศษ ใช้สถานที่ร่วมกันจึงเป็นหน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดๆ service นี้บริหารจัดการและดูแลก ากับผู้ป่วยร่วมกับพยาบาลหน่วยและ sonographer โดยมี 
attending staff เป็ร supervisor 

3.1 ท าการตรวจ Echo และ non-invasive test ที่ Echo lab/Clinic พิเศษ (cardiomyopathy, 
pulmonary hypertension, Kawasaki disease, Post Fontan surgery) ร่วมกับ attending 
staff ทุกวันจันทร์-พฤหัส 8.30-16.30 น. ที่ชั้น 6 ตึกบุญสม มาร์ติน และศกุร์ 13.00-16.30 น. 
       ท าการตรวจผู้ป่วยที่นัดมา admit ท า cardiac cath และขอ consent จากญาติ รวมถึง
พิจารณาตรวจ echocardiography และ/หรือ EKG ก่อน admit เข้าหอผู้ป่วย ทุกวันอังคาร 

3.2 ดูแล/รับปรึกษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจที่ CVT ICU ชั้น 3 ตึกศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนเช้าก่อน Echo lab เปิด และเย็นหลัง echo lab ปิด (เวลาท าการ
ประมาณ 9.00-16.30 น) 

3.3 ท าการตรวจสวนหัวใจ (hemodynamic and interventional cardiac catheterization) ที่ห้อง
ตรวจสวนหัวใจ (Cath lab) ชัน้ 8 ตึกตึกศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันพุธ 
รวมถึง case emergency ที่มาที่ ER หรือ OPD เด็กในเวลาราชการ 

3.4 ออกตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ที่คลินิกโรคหัวใจเด็ก ชั้น 6 ตึกศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. 

งานอ่ืนๆ 
      งานที่แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดๆทุกคนต้องท าร่วมกันทุกวันพฤหัสเว้นพฤหัส 13.00-15.00 น คือ

จัดเตรียมผู้ป่วยเข้า Cardio-CVT conference โดยการแบ่งกันจะท าให้งานไม่หนักเกินไปและมีโอการได้เรียน
และฝึกการน าเสนอผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ 
หมายเหตุ 

1. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดๆ ปี 1 ที่เข้ามาใหม่จะได้รับการจัดให้อยู่ Echo service ก่อนในเดือน
แรกภายใต้การดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

2. หากปีนั้นมีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพียง 2 คนในปีนั้น จะมีเพียง 2 rotation คือ 1 (Specialty 
ward) และ 2 (Pediatric critical cardiac care ward) และ หากเหลือแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดเพียง 1 คนในปีนั้น ให้เวียนเพียง 1 สลับกับ 2 เท่านั้น โดยไม่ต้องรับผิดชอบงานในหน่วย
ทั้งหมด 

3. งานอ่ืนๆในฐานะผู้รับการฝึกอบรมเช่น ผู้แทนชั้นปีเข้าร่วมประชุมบริหารปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรม  

 
วิชาเลือก (Elective)  3 เดือน 

1.1. Adult cardiology 2 สัปดาห์ 
1.2. Cardiovascular thoracic surgery 2 สัปดาห์ 
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1.3. Free elective 2 เดือน 
*หมายเหตุ:  
- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 ทั้ง 2 คน ใน Elective rotation ที่เป็น Adult cardiology และ 
Cardiovascular thoracic surgery ให้มาออก OPD ตามปกติ ยกเว้นมี activity ของวิชาเลือก และไม่
ต้องอยู่เวร 
- ในเดือนที่เป็น Free elective สามารถเลือกไปดูงานที่ต่างสถาบันได้ และไม่ต้องกลับมาออก OPD หรือ
อยู่เวร 
-เลือกไป elective ในเวลาที่ตรงกับ echo service และก าหนดไปเดือนละ 1 คนเท่านั้น 
- เดือนสุดท้ายก่อนสอบ ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 ทั้ง 2 คน อยู่ Echo + Consult rotation 
- Rotation and activity (รวมถึง elective) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความสนใจของ
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
 

รายละเอียดการท างานในแต่ละส่วนย่อยของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
1. Echocardiography:  

1.1. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเป็นผู้ท าการตรวจ echocardiography ทั้งผู้ป่วยใน echo clinic และ
ผู้ป่วยใน ward โดยทุกเคสต้องน ามาปรึกษา staff ที่รับผิดชอบ (staff ประจ า echo clinic ในวันนั้น 
หรือ attending staff ใน service นั้นๆ) 

1.2. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดท าการพิมพ์ผลการตรวจให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยจะต้องผ่านการ finalized 
จาก staff ก่อนจึงจะสามารถรายงานผลเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลต่อไปได ้

2.  Exercise stress test 
2.1. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดสามารถนัดตรวจ Exercise stress test โดยผ่านการปรึกษากับ staff และ

พยายามนัดให้ตรงกับวันที่ staff ที่รับผิดชอบออกตรวจ echo clinic 
2.2. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมาท าการตรวจร่วมกันกับ staff ในวันนั้นๆ 

3.  Cardiac catheterization 
3.1. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีหน้าที่ทบทวนประวัติผู้ป่วยที่จะมาสวนหัวใจ พร้อมรายงานเคสและวาง

แผนการสวนหัวใจร่วมกับ staff ที่รับผิดชอบ ก่อนที่จะท าการสวนหัวใจในแต่ละวัน และควรมีการ
ท า echocardiography เพ่ือประเมินก่อนวันสวนหัวใจเสมอ 

3.2. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีหน้าที่ค านวณและวิเคราะห์ผลการตรวจ พร้อมทั้งพิมพ์ผลการสวนหัวใจ
ในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยจะต้องผ่านการ finalized จาก staff ก่อนจึงจะสามารถรายงานผล
เข้าสู่ระบบต่อไป และเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพื่อจัดเตรียม Cardio-CVT conference ต่อไป 

4.  Pre-operative evaluation 
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1.3. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีหน้าที่น าเคสที่วางแผนจะผ่าตัดในสัปดาห์ถัดไป มาปรึกษากับ attending 
staff ในช่วง service นั้นๆ เพ่ือทบทวนประวัติและผลการตรวจ investigation ต่างๆ เพ่ือวาง
แผนการผ่าตัดอีกที  

1.4. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดควรท าการตรวจ echocardiography ซ้ าก่อนผ่าตัดทุกราย โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่เคยตรวจนานเกิน 6 เดือน 

1.5. ท า EKG ใหม่ในวันที่ผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดเสมอ และหลังการท าผ่าตัดก่อนออกจาก
โรงพยาบาล โดยเฉพาะเคส opened heart surgery 

 
2) การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

1. ในช่วง 3 เดือนแรก (กรกฎาคม ถึง กันยายน):  

- แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 อยู่เวรเป็น first call จ านวนคนละ 10 เวร/เดือน 

- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 อยู่เวรเป็น first call จ านวนคนละ 10 เวร/เดือน 

- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 อยู่เวรเป็น second call จ านวนคนละ 5 เวร/เดือน 
2. ในช่วงหลัง 3 เดือนแรก (ตุลาคม ถึง มิถุนายน):  

- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 อยู่เวรเป็น first call จ านวนคนละ 10 เวร/เดือน 

- แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 อยู่เวรเป็น first call จ านวนคนละ 10 เวร/เดือน 

- ช่วง Free elective: ให้มี free duty 2 เดือนส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2  ส่วนอีก
หนึ่งเดือนที่เหลือต้องมาอยู่เวรตามปกติ  

- การอยู่เวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนผู้ฝึกอบรมโดยจะไม่เกิน 14 วันต่อเดือน 
 
3) กิจกรรมทางวิชาการ 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้รับความรู้ในหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสอนจาก
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ฝึกการอ่านจ าใจความด้วยตนเอง และบรรยายถ่ายทอดความรู้ ออกมาให้อาจารย์ และ
รุ่นน้อง รวมถึงได้ฝึกการอภิปรายเคสของผู้ป่วยที่น่าสนใจ ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านที่ดูเคสร่วมกันในเดือน
นั้นๆ โดยให้แพทย์ประจ าบ้านเป็นผู้บริหารจัดการการจัดกิจกรรม เช่น topic และ case โดยมีอาจารย์ควบคุม 

1. Special lecture การบรรยายความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวนรวม 6 เรื่อง/ป ี
2. Fellow topics ประจ าทุกวันอังคารที่ 1 ของเดือน ในช่วงเวลา 13.00-14.30 น.โดยให้แพทย์ประจ า

บ้านต่อยอดผลัดกันเตรียมหัวข้อที่สนใจตาม essential topics (ตามตาราง) 
3. Case-based discussion เป็นการฝึก approach ตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจ โดยแพทย์ประจ าบ้าน

รับผิดชอบเตรียมประวัติ ตรวจร่างกาย และผลตรวจอื่นๆ เพ่ืออภิปรายร่วมกัน อีกท้ังมีการสอดแทรก
ความรู้โดยแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ดูเคสร่วมกันกับแพทย์ประจ าบ้าน ทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน 
เวลา 14.30-16.00 น. 
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4. Pre-catheterization conference ทุกวันอังคาร เวลา 14.30-16.00 น. ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดน าประวัติผู้ป่วยที่จะสวนหัวใจ ในวันพุธนั้นๆ มาทบทวนการวินิจฉัยและอภิปรายผลการตรวจ
ต่างๆ รวมถึงวางแผนการสวนหัวใจกับ staff  

5.  Pre-operative evaluation แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีหน้าที่น าเคสที่วางแผนจะผ่าตัดในสัปดาห์
ถัดไป มาปรึกษากับ attending staff ในช่วง service นั้นๆ เพ่ือทบทวนประวัติและผลการตรวจ 
investigation ต่างๆ เพื่อวางแผนการผ่าตัดอีกที  
6.  Pediatric Cardio-CVT conference ทุกพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น. แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดรับผิดชอบเตรียมข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเตรียมผ่าตัดร่วมกับหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 
7.  Morbidity and mortality conference ทุกอังคารที่ 2 ของทุกเดือน เวลา 13.00-15.00 น. 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดน าเคสผู้ป่วยทีเ่สียชีวิตหรือมีทุพพลภาพที่น่าสนใจในเดือนนั้นๆ มาน าเสนอ เพ่ือ
อภิปรายถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข 
8.  Fetal Echo-MFM conference ทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-14.30 น. ร่วมกับหน่วยMFM 
ภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์ เพ่ือร่วมกันช่วยวินิจฉัย ให้ความเห็นและวางแผนส าหรับทารกที่พบความ
ผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่ในขณะที่มารดาตั้งครรภ์ 
9.  Interhospital conference เป็นการประชุมอภิปรายตัวอย่างเคสผู้ป่วยร่วมกับสถาบันอ่ืน ทุกวัน
อังคารที่ 3 ของเดือน เวลา 12.00-16.00 น. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในสถาบันที่เป็นเจ้าภาพจะเป็น
ผู้รับผิดชอบเตรียมเคสผู้ป่วยเพื่อน าเสนอ 
10. Special workshop เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้  ได้แก่ TEE workshop (simulation), 
catheterization workshop ตามโอกาส 

 
 
4) งานวิจัย 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดมีความรู้เรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทาง
คลินิก มีความรู้ด้านระบาดวิทยาคลินิก สามารถน าไปสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยได้ 

1. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดทุกคนต้องท างานวิจัยอย่างน้อยคนละ 1 เรื่องในเวลา 2 ปี  
2. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดติดต่ออาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย ซึ่งต้องเป็นอาจารย์ประจ า (เต็มเวลา) ของ

สาขาโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
3. แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องขออนุมัติท าการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ethics 

committee หรือ institutional review board) ของสถาบัน โดยต้องด า เนินการวิจัยภายใต้
ข้อก าหนดด้านจริยธรรมการวิจัย (good clinical research practice, GCP) 

4. ให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดจัดการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ประเมิน และน าต้นฉบับที่แก้ไขแล้ว 
(manuscript for publication) พร้อมใบประเมินจากผู้ประเมินงานวิจัยทั้ง 3 ท่านและ/หรือใบตอบ
รับจากบรรณาธิการวารสารว่า ต้นฉบับงานวิจัยอยู่ระหว่างการทบทวน (under review) เพ่ือส่งมอบ
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ให้แก่เลขานุการ อนุกรรมการสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจภายในวันที่  30 มิถุนายน ของปีที่จะ
สอบ 

5. International Presentation ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่สนใจจะเข้าร่วมประชุมและเสนอ
ผลงานวิจัยในงาน APCCS ซึ่งจัดทุก 2 ปี หรือตรงกับ World congress in pediatric cardiology 
and cardiac surgery (WCPCS)  ทางสาขาวิชาๆมีนโยบายให้การสนับสนุน  International 
presentation โดยให้ค่าลงทะเบียน ค่าโรงแรมและค่าเดินทางบางส่วน โดยมีนบายให้ไปประชุม
ต่างประเทศคนละ 15000 บาท/2ปี ร่วมกับมูลนิธิโรคหัวใจเด็กจ่ายให้ 15000 บาท/คน (เฉพาะ 
APCCS) 
(ส่วนการประชุมวิชาการในประเทศให้ต่างหากคนละ 10,000 บาทต่อปี) 
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5) การประเมินและวัดผลการปฏิบัติงาน 
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องรับการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่

ละระดับหรือชั้นปี เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ รวมถึงการเลื่อนระดับชั้น ซึ่งประกอบด้วย 
1. Pediatric Cardiology In-training Examination (PCIE) เป็นการประเมินความก้าวหน้าด้าน

ความรู้ การบริบาลผู้ป่วย การแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยการใช้ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
(MCQ) การสอบ CRQ และ OSCE จัดให้มีการสอบปีละครั้ง ประมาณเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ จัด
โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ  

2. การประเมิน 360 องศา เป็นการประเมินการปฏิบัติงานโดยอาจารย์ และผู้ร่วมงานต่างๆ เช่น 
พยาบาล, แพทย์ประจ าบ้าน เป็นต้น ซึ่งจะประเมินจ านวน 2 ครั้งต่อปี ในเดือนพฤศจิกายนและ
พฤษภาคม โดยแพทย์ประจ าบ้านจะต้องผ่านเกณฑที่ก าหนดไว้ส าหรับแต่ละชั้นปี เพ่ือสามารถเลื่อน
ระดับชั้นและเข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯได้ 

3. การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (EPA: Entrustable Professional Activities) 
โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ EPA 1: การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ, EPA 2: ทักษะการตรวจด้วย
คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหัวใจ, EPA 3: ทักษะการตรวจด้วยการสวนหัวใจ, EPA 4: การดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหัวใจในระยะวิกฤติ โดยประเมิน 2 รอบ/ชั้นปีในเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคม (4 EPA 
รวม 8 ครั้งต่อปี) โดยแพทย์ประจ าบ้านจะต้องผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ส าหรับแต่ละชั้นปี เพ่ือสามารถ
เลื่อนระดับชั้นและเข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯได้ 

4. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) โดยแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต้องบันทึกประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
และการท าหัตถการต่างๆในแต่ละวันลงใน logbook ของตน รวมถึงการประเมินและการสะท้อน
ตนเอง (self-reflection) เป็นระยะ และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทุก 6 เดือนคือในเดือน
พฤศจิกายนและพฤษภาคม เพื่อรับการประเมิน ฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ รวมถึงร่วมกันวางแผน
เพ่ือพัฒนา 

5. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ด าเนินการโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ โดยประกอบด้วย การประเมินผล
งานวิจัย การสอบภาคปฏิบัติแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เพ่ือ
ประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางคลินิกและหัตถการต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหาและ
เจตคติ และ การสอบข้อเขียนเพ่ือประเมินด้านความรู้ การแก้ปัญหาและการประยุกต์ (MCQ และ 
CRQ) ประมาณปลายระดับชั้นปี 2 (เดือนกรกฎาคม) ของการฝึกอบรม  
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6) การลา 

- ถ้าจ าเป็นต้องลาหยุดต้องแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯที่เป็น attending staff ใน
เดือนนั้นๆ ให้ทราบล่วงหน้า พร้อมจดหมายลายื่นต่อหัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นหลักฐาน 

- การลาพักผ่อนจะเป็นไปตามเวลาที่หลักสูตรฯก าหนดไว้ โดยมีสิทธิลาปีละไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
 

7) สวัสดิการ 

- สิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสังคมของโรงพยาบาล  

- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจ าทุกปี 

- หอพักภายในโรงพยาบาล (ในปีทีโ่รงพยาบาลมีหอเพียงพอ ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2563) 

- ค่าอยู่เวรตามอัตราที่โรงพยาบาลก าหนดไว้ เหมาจ่ายเดือนละ 10,000 บาทต่อคน 

- ส่วนการประชุมวิชาการในประเทศให้คนละ 10,000 บาทต่อปี 

- สนับสนุนการประชุมเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศให้คนละ 15,000 บาทต่อ/ปี
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ภาคผนวกที่ 1 
ตาราง Rotation ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 

 
 

หมายเหตุ* ชื่อ fellow – E หมายถึงช่วงที่เป็นวิชาเลือกทั้งในและนอกสถาบัน (ต้องอยู่ใน Echo service/OPD 
เท่านั้น) 
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ภาคผนวกที่ 2 
ตาราง Activity ประจ าสัปดาห์ของสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 

 

 7.30-8.30 8.30-9.30 9.30-12.00  13.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.30 

MON 
Echocardiograp

hy 

Admission 

Conference 

(Department) 

OPD post op CVT 

 

Adult Congenital Heart Clinic 
Cardio Ward 

Rounds 

Echocardiography Echocardiography  

TUE 
Cardio Ward 

Rounds 

Interesting/ Dead 

Case Conference 

(Department) 

Cardio Consultation   

Echocardiography 
 

Pre-cath conference 

 

Echocardiography 
Cardio Ward 

Rounds 

WED 
Cardio Ward 

Rounds 

Cardiac Catheterization  

Cardiac Catheterization 

 

OPD subspecialty (aortopathy, HCM, 

DCM, Kawasaki, pulmonary hypertension 

Cardio Ward 

Rounds 

THUR 
Cardio Ward 

Rounds 

Admission 

Conference 

(Department) 

Cardio Consultation   CVT  

Ped.cardio conference 
Cardio Consultation  

 

Cardio Ward 

Rounds 

Echocardiography 
 

FRI 
Cardio Ward 

Rounds 
Cardio Out-Patient Department 

  

Echocardiography  

Cardio Ward 

Rounds 

SAT  
Cardio Ward 

Rounds 
 

 
  

 

SUN  
Cardio Ward 

Rounds 
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ภาคผนวกที่ 3 
ตาราง Academic activity ของสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
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ภาคผนวกที่ 4 
หัวข้อ Essential Topic for Pediatric Cardiology Fellow 

# Basic anatomy and physiology of heart 

- Anatomy of the heart  

- Embryo + fetal and transitional circulation (special lecture) 

- Cardiac cycle and pressure-volume loop 

- Pharmacology (inotropic drugs, diuretics, antiarrhythmic drugs) 

# Basic Echocardiography (special lecture) 

- 2 D and M-mode echocardiography 

- Measurement and Doppler assessment (include valvular disease) 

- Systolic function assessment (include volume and mass assessment) 

- Diastolic function assessment 

- Pulmonary hypertension  

# Cardiac catheterization 

- Basic cath lab + Radiation safety (special lecture) 

- Basic hemodynamic assessment + tracing waveform 

- Basic angiographic view and angiographic assessment 

- Intervention (special lecture) 

# Electrophysiology and arrhythmia  

- Basic EKG reading  

- Exercise physiology and testing 

- Basic EP  

- Cardiac arrhythmia (tachy/bradyarrhythmia) (special lecture) 

- Pacemaker principle and check up 

# Adult congenital heart disease  

- Common adult congenital heart disease: follow up care (special lecture) 

# Imaging  

- Basic CT and MRI  
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# Cardiovascular diseases 

- Congenital: ASD, VSD, PDA 

- Congenital: AS, PS, TOF 

- Congenital: CoA and arch anomaly  

- Myocarditis 

- Cardiomyopathy: DCM, HCM, RCM 

- Pericardial disease 

# Surgery 

- Cardio-pulmonary bypass principle 

- Routine post-operative care 

- Follow up children after cardiac surgery 

 

Resident Topic: 

- Innocent murmur and evaluation of heart murmur 

- Approach to heart failure 

- Management of newborn with cyanosis 

- Acquired heart disease: Rheumatic fever, Kawasaki disease, IE 

- Physical examination of CVS system 

- CXR reading in children with congenital heart disease 


