เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมกุมารแพทย์โรคหัวใจ
เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
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เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมกุมารแพทย์โรคหัวใจ
เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านหัตถการปฏิบตั ิรกั ษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๖๑
๑. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม
๑.๑ ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรการฝึกอบรมกุมารแพทย์โรคหัวใจเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวช
กรรมด้านหัตถการปฏิบัตริ ักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อภาษาอังกฤษ: Pediatric Cardiology Fellowship Training Program in Interventional
Cardiac Catheterization
๑.๒ ชื่อวุฒิบตั ร
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจด้านหัตถการปฏิบตั ิรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Pediatric Interventional Cardiac Catheterization
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
(ภาษาอังกฤษ) Cert. Pediatric Interventional Cardiac Catheterization
คาแสดงวุฒกิ ารฝึกอบรมท้ายชื่อ
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Pediatric Interventional Cardiac Catheterization
๑.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
๑.๔ หลักการและเหตุผล
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดเป็นความผิดปกติที่พบอุบตั ิการณ์สูงถึง ๖-๘ รายต่อทารกแรก
เกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ ราย สถิตปิ ระชากรระดับประเทศไทยปีพศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ มีอตั ราการเกิด
๗๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ ราย/ปี พบเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดประมาณปีละ ๖,๐๐๐ –
๘,๐๐๐
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คน/ปีเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด เหล่านี้ประมาณร้อยละ ๕๐ (ประมาณ ๔,๐๐๐ราย)
ต้องการการรักษาด้วยการผ่าตัด และ/หรือการรักษาผ่านสายสวน ข้อมูลรวบรวมสถิติการผ่าตัด
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดในระยะเวลา ๕ ปี (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๔) ของ
Congenital cardiac surgical database รวบรวมโดย The Society of Thoracic Surgeons of
Thailand ในภาพรวมประเทศไทยสามารถทาการผ่าตัดผู้ปว่ ย โรคหัวใจพิการ แต่กาเนิดรวม
๑๓,๓๖๐ ราย ในเวลา ๖ ปี โดยพบมีเพียง ๑๐ โรงพยาบาลในประเทศไทย สามารถทาผ่าตัด
ผู้ป่วยในทุกอายุได้ การผ่าตัดหัวใจพิการแต่กาเนิดใน ๒๖ โรงพยาบาลทีเ่ ก็บข้อมูลทาในช่วงอายุ ๓๑๐ ปีมากทีส่ ุด (ร้อยละ ๒๕), รองลงมาเป็นวัยผู้ใหญ่ (ร้อยละ ๒๒) และวัยทารก (ร้อยละ ๑๙) โดย
พบว่าอัตราการตายหลังการผ่าตัดพบสูงสุดในกลุ่มวัยทารกแรกเกิด (ร้อยละ ๒๓) ซึ่งมักเป็นกลุ่มโรค
ที่ต้องการการรักษาเร่งด่วน ต้องอาศัยทีมศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์ กุมารแพทย์โรคหัวใจ แพทย์เวช
บาบัดวิกฤติและพยาบาลทีม่ ีความรู้ความชานาญสูง ในปัจจุบันทัว่ ประเทศมีศัลยแพทย์โรคหัวใจ ที่
สามารถผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดได้มีจานวนจากัดและมีคนไข้รอการผ่าตัดรักษาสะสมเพิ่ม
มากขึน้ ทุกปี การพัฒนาความรู้ความสามารถของกุมารแพทย์โรคหัวใจเพื่อดูแลผู้ปว่ ยจึงมี
ความสาคัญ อีกทัง้ ควรส่งเสริมให้มศี ักยภาพด้านการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดเพิ่มขึ้นสามารถทาได้อย่างปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพโดยเฉพาะใน
สถาบันและศูนย์หัวใจระดับตติยภูมิทมี่ ีความพร้อม เพื่อลดภาระงานการรักษาโดยการผ่าตัด ลด
จานวนผู้ปว่ ยรอผ่าตัด รวมถึงสามารถให้การรักษาร่วมกับการผ่าตัดในผู้ปว่ ยบางกลุม่ โรคได้ และให้
การดูแลรักษาผู้ปว่ ยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
ปัจจุบันการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดผ่านทางสายสวนมีการพัฒนาต่อเนื่องไปอย่าง
มากในนานาอารยะประเทศ ทั้งในด้านการเตรียมผู้ปว่ ย อุปกรณ์การรักษา เทคนิคการทา การสวน
หัวใจเพื่อการรักษา จัดเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานในบางโรคแล้ว และมีแนวโน้มที่จะเข้ามา
แทนทีก่ ารผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดได้สว่ นหนึ่ง ได้แก่ การปิดรูรั่วหัวใจห้องบน (atrial septal
defect; ASD), การปิดรูรวั่ หัวใจ ห้องล่าง (ventricular septal defect; VSD), การปิดหลอดเลือด
เกิน (patent ductus arteriosus; PDA), การใช้บอลลูนขยายลิ้นหัวใจ (balloon
valvuloplasty), การขยายหลอดเลือดตีบด้วยบอลลูนและขดลวด (balloon angioplasty and
stent placement) รวมทั้งการใส่ลิ้นหัวใจเทียมทางสายสวนหัวใจ (transcatheter valve
implantation) เป็นต้น การรักษาหัวใจทางสายสวนมีขอ้ ดีกว่าการผ่าตัดในหลายประการ เช่น ลด
ผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเปิดหัวใจ ระยะเวลาฟื้นตัวและนอนโรงพยาบาลสั้นกว่า ผลกระทบ
ระยะยาวจากแผลเป็นทีห่ ัวใจจาก open heart surgery เช่น cardiac arrhythmia มีน้อยกว่ามาก
และไม่มแี ผลผ่าตัด อย่างไรก็ตามการจะรักษาโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดผ่านทางสายสวน ให้ได้ผลดี
และปลอดภัยต้องอาศัยความรู้ความชานาญและประสบการณ์ของแพทย์ผู้ทา ทีมผูช้ ว่ ย ทีม
พยาบาล และวิสญ
ั ญีแพทย์ อีกทั้งสถาบันยังต้องมีความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และหอ
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ผู้ป่วยวิกฤติที่รองรับ อีกทัง้ ต้องมีศัลยแพทย์หวั ใจและทรวงอกที่สามารถให้ความช่วยเหลือ อย่าง
ฉุกเฉินในกรณีทมี่ ีภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจสวนหัวใจที่ต้องการการผ่าตัดในสถาบันนั้นๆ อีก
ด้วย นอกจากนี้ยงั มีวิธีการรักษาร่วมกับศัลยแพทย์หวั ใจและทรวงอกในห้องผ่าตัดเฉพาะที่มีเครื่อง
ถ่ายภาพรังสีเพื่อการตรวจสวนหัวใจ (hybrid operating room) ได้
อนุกรรมการฝึกอบรมฯแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจจึงเล็งเห็น
ความสาคัญที่จะผลิตกุมารแพทย์โรคหัวใจด้านหัตถการปฏิบัติรกั ษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย
หาแนวทางที่จะเปิดขยายการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
เพื่อเพิ่มทักษะความชานาญและให้มีประเมินผลการฝึกอบรม ได้ประกาศนียบัตรหลังฝึกอบรมเสร็จ
สิ้นและสอบผ่านหลักสูตรเพือ่ ควบคุมคุณภาพกุมารแพทย์โรคหัวใจด้านหัตถการตรวจรักษาผ่านสาย
สวนหัวใจในสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลและศูนย์โรคหัวใจตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
๑.๕ กาหนดการเปิดฝึกอบรม
เปิดการฝึกอบรมวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษาโดยเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๖ อาจารย์
๑.๖.๑ คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบการ ฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมจะต้องเป็นกุมารแพทย์โรคหัวใจซึ่งได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตร cardiac interventional catheterization
และปฏิบัติงานด้านหัตถการปฏิบัติรกั ษาโรคหัวใจและหลอดเลือด มาแล้วและทาการสอนสาขา
กุมารเวชศาสตร์หวั ใจและหลอดเลือดมานานกว่า ๕ ปีและเป็นผู้ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจให้ความเห็นชอบ
๑.๖.๒ คุณสมบัติอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม มีดังนี้
๑. เป็ น กุ ม ารแพทย์ โ รคหั ว ใจที่ ไ ด้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รองการอบรมหลั ก สู ต ร cardiac
interventional catheterization ด้านโรคหัวใจเด็กทั้งในหรือต่างประเทศ หรือ
๒. เป็นกุมารแพทย์โรคหัวใจที่เชี่ยวชาญด้านหัตถการปฏิบัตริ ักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย
๒.๑ มีประสบการณ์ในการทาการตรวจรักษาโรคหัวใจผ่านสายสวนโดยเป็นผู้ทาหลักมาแล้ว
มากกว่า ๑๕๐ รายในเวลา ๓ ปี โดยไม่นับรวมจานวนที่ทาในช่วงฝึกอบรมและยังคงปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและ
๒.๒ ได้รับการรับรองโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร
์รคหั
โ วใจ
๑.๖.๓ จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีอาจารยผ์์ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คน หากมีจานวน
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจจัดให้ มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้ ไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐
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ของจานวนอาจารย์ทั้งหมด และภาระงานในสาขาของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลา เมื่อรวมกันทั้งหมด
จะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาทีข่ าดไป หรือสถาบัน
ฝึกอบรมอาจร่วมกับสถาบันฝึกอบรมอื่นเพื่อดาเนินการฝึกอบรมตามความเหมาะสมที่ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง
๑.๗ จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมได้เป็นสัดส่วนกับจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกฝึกอบรม และงานบริการ
ดังในตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒
ตารางที่ ๑ สัดส่วนผู้รบั การฝึกอบรม อาจารย์ และจานวนงานบริการ
จานวนผู้เข้าฝึกอบรม ปีละ (คน)
๑
๒
จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (คน)
๒
๓
Cardiac catheterization (diagnostic + interventions) (ครั้ง/ปี)
๒๕๐* ๔๕๐*
Total interventional procedure (ครั้ง/ปี)
๑๕๐* ๓๐๐*
*หมายเหตุ ตัวเลข minimal requirement ตามตารางนี้สามารถใช้คา่ เฉลี่ยใน ๓ ปีสุดท้ายได้
โดยมีรายละเอียดของการทา cardiac interventional procedure ดังในตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ข้อมูลขั้นต่าของสถาบันที่ต้องการเปิดรับผู้ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดกุมารเวช
ศาสตร์โรคหัวใจ เฉพาะทางด้านหัตถการตรวจรักษาผ่านสายสวนหัวใจ
ชนิดของหัตถการตรวจรักษาผ่านสายสวนหัวใจ
จานวนขั้นต่าของหัตถการใน
สถาบัน/ปี
จานวนการตรวจสวนหัวใจทั้งหมด (Cardiac
๒๕๐ (๒๕๐*)
catheterization both diagnostic and interventions)
จานวนหัตถการการรักษาทัง้ หมด (total Intervention
๑๕๐ (๑๕๐*)
procedures)
- Device closure
๓๐ (๓๐*)
- Angioplasty
๓๐ (๓๐*)
- Stent placement
๑๐ (๒๐*)
- Intervention/ diagnostic catheterization ใน
๒๕ (๒๕*)
ทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า ๓๐ วัน (including
balloon atrial septostomy; BAS)
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ดั ด แ ป ล ง จ า ก the Society of Pediatric Cardiology Training Program Directors (SPCTPD)/
American College of Cardiology/ American College of Cardiology (ACC), American
Academy of Pediatrics (AAP), and American Heart Association (AHA) Task force 3: Pediatric
Cardiology fellowship training in cardiac catheterization Endorse by the Society of
Cardiovascular Angiography and Interventions Circulation. 2015)
(*) หมายถึงตัวเลขตามเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ ตัวเลข minimal requirement ตามตารางนี้สามารถใช้ค่าเฉลี่ยใน ๓ ปีสุดท้ายได้
๑.๘ คุณสมบัติของผูร้ ับการฝึกอบรม;
เป็นผู้ทไี่ ด้รับวุฒบิ ัตรหรือหนังสืออนุมตั ิสาขากุมารเวชศาสตร์อนุสาขาโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
หมายเหตุ ผูส้ มัครทีก่ าลังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรกุมารเวชศาสตร์อนุสาขาโรคหัวใจ
และหลอดเลือดชั้นปีที่ ๒ จะต้องได้รับวุฒบิ ัตรกุมารเวชศาสตร์อนุสาขาโรคหัวใจและหลอด
เลือดก่อนเปิดการฝึกอบรม
๑.๙ จานวนปีการฝึกอบรม
ระยะเวลา ๑ ปี
๑.๑๐ วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้วผู้รับประกาศนียบัตรด้านหัตถการปฏิบัตริ ักษาโรคหัวใจและหลอด
เลือด ต้องมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะดังต่อไปนี้
๑.
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และคลินิกด้านหัตถการปฏิบตั ิรกั ษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
๑.๑ อธิบายประโยชน์และความเสี่ยงของการตรวจสวนหัวใจ รวมถึงการทาหัตถการสวนหัวใจ
เพื่อการรักษาได้
๑.๒ บอกข้อบ่งชี้และข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนในการตรวจสวนหัวใจ รวมถึงการทาหัตถการสวน
หัวใจเพื่อการรักษาได้
๑.๓ ระบุขั้นตอนของการตรวจสวนหัวใจ รวมถึงการทาหัตถการสวนหัวใจเพื่อการรักษาได้
๑.๔ อธิบายหลักการข้อความปลอดภัยของการใช้รังสีและสารทึบรังสีได้
๒.
ทักษะทางคลินิกและหัตถการ สามารถทาการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
โดย
๒.๑ ทักษะทางคลินิก
๒.๑.๑ บอกถึงความปกติและผิดปกติของการไหลเวียนเลือดได้จากประวัติ การตรวจร่างกาย
และการตรวจเพิ่มเติมเบื้องต้นและการตรวจเฉพาะของระบบหัวใจและหลอดเลือด
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๒.๑.๒ แปลผลตรวจทางการไหลเวียนเลือดได้ และตรวจหาการทางานของหัวใจ และความ
ต้านทานของหลอดเลือดได้
๒.๑.๓ อ่านและแปลผลภาพทางรังสีของการฉีดสีในหัวใจและหลอดเลือดได้
๒.๑.๓ ให้การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังทาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
๒.๒ หัตถการการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
๒.๒.๑ ทาการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัย การรักษาและทาหัตถการ (procedural
skill) โดยเป็นผู้ทาหลักหรือผู้ช่วยทา (ภาคผนวก ๓)
๒.๒.๒ บอกผลของการตรวจรักษาได้ว่า สาเร็จหรือไม่สาเร็จ
๒.๒.๓ บอกข้อจากัดของหัตถการการสวนหัวใจ และสามารถแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างทาหรือหลังทาได้
๓.
การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ สามารถสื่อสารกับทีมบุคคลากรในห้อง
ตรวจสวนหัวใจ ทางานเป็นทีม สื่อสารผลการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาทั้งทาง
วาจาและทางเอกสารกับแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ป่วยและผู้ปกครองได้
๔. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (problem-solving skills and decision making skills)
สามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือฉุกเฉินเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนถึงการต้อง
ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานอื่นๆ และศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
๕. เจตคติ และค่ า นิ ย ม (professional attitudes and values) ความสนใจ เห็ น ใจ เอื้ อ
อาทรต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของแต่ละสถาบัน ฝึกอบรม คานึงถึงหลักการด้านเศรษฐศาสตร์การแพทย์ ความปลอดภัยของ
ผู้ ป่ ว ย รู้ ข อบเขตความสามารถของตน ศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติม ด้ ว ยตนเอง และสนใจระบบงาน
สาธารณสุขของประเทศที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๑ เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม
๑. ความรูแ้ ละความเข้าใจ (Medical knowledge) ในหัตถการการสวนหัวใจเพื่อการรักษาโรคหัวใจ
พิการแต่กาเนิดชนิดต่างๆได้แก่ สามารถ
๑.๑ อธิบายข้อบ่งชี้ และข้อห้ามในการทาหัตถการ
๑.๒ อธิบายประโยชน์และความเสี่ยงในการทาหัตถการ
๑.๓ อธิบายเทคนิค ขั้นตอนและวิธีการทาหัตถการ
๑.๔ อธิบายหลักการของ radiation safety
๒. ความรู้ด้านโครงสร้าง สรีรวิทยาของความผิดปกติของโรคหัวใจและหลอดเลือด ดูแลผู้ป่วย
ก่อนและหลังการตรวจสวนหัวใจเพื่อการรักษา ซึ่งประกอบด้วย
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๒.๑ Basic anatomy/ physiologic evaluation และ pathology โดยทบทวนข้ อ มู ล การ
ตรวจก่ อ นการสวนหั ว ใจต่ า งๆ เช่ น CXR, ECG, echocardiogram, cardiac magnetic resonance
imaging (MRI)
๒.๒ Hemodynamic data, angiographic findings จากการตรวจสวนหัวใจได้อย่างถูกต้อง
๓. ทักษะทางคลินิก ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยก่อน และหลังการตรวจสวนหัวใจเพื่อการรักษา ซึ่ง
ประกอบด้วย
๓.๑ เตรียมผู้ป่วยก่อนการตรวจสวนหัวใจเพื่อการรักษาและหลังการรักษาได้ โดยเฉพาะในราย
ที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนการวางแผนติดตามระยะยาว
๓.๒ แนวทางและให้การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างและหลังการทาหัตถการ
การรักษา
๔. ทักษะการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ผู้ฝึกอบรม
๕. ทักษะการตรวจสวนหัวใจเพื่อการรักษาและสามารถทาหัตถการ (procedural skill) ได้โดยเป็น
ผู้ช่วยหรือผู้ทาหลักดังนี้
๕.๑ การใช้อุปกรณ์ปิดรูรั่วภายในหัวใจ และเส้นเลือดที่ผิดปกติ (transcatheter closure of
atrial septal defect, ventricular septal defect และ patent ductus arteriosus)
๕.๒ การใช้อุปกรณ์ปิ ดเส้นเลือดที่ผิดปกติโดยใช้ขดลวด (coil embolization of collateral
arteries)
๕.๓ การขยายลิ้นหัวใจ และเส้นเลือดที่ผิดปกติ (balloon valvuloplasty และ angioplasty)
เช่น ลิ้นหัวใจ pulmonic , aortic และเส้นเลือด เช่น pulmonary artery เป็นต้น
๕.๔ การใส่โครงเหล็กขนาดเล็กค้าเส้นเลือดในหัวใจ เช่น stent placement of pulmonary
artery , conduit และ coarctation of aorta
๕.๕ Emergency procedures: balloon atrial septostomy, PDA stent
๕.๖ การตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยในการทดสอบภาวะแรงดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง
(acute pulmonary vasodilating testing)
๕.๗ อืน่ ๆเช่น vascular access, endomyocardial biopsy, pericardiocentesis,
transcatheter pulmonary valve implantation
๖. การบริหารจัดการห้องตรวจสวนหัวใจ (cardiac catheterization laboratory) เบื้องต้น ซึ่งจะ
มีประโยชน์ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สิ่งของ ให้เกิดความคุ้มค่า และ
สามารถใช้ห้องตรวจสวนหัวใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบไปด้วย Logistic management: การ
จัดซื้อและรับตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจสวนหัวใจ รวมทั้งการทาความรู้จักกับ vendor ต่าง ๆ Inventory
management: การเข้าใจถึงระบบการ inventory catheter การเลือกชนิด ขนาด จานวน ให้สัมพันธ์
กับปริมาณการให้การรักษาผู้ป่วย
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๗. การทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสวนหัวใจเพื่อการรักษาอย่างน้อย ๑ เรื่อง รวมถึงมีการ
นาเสนอผลงานในรูปแบบ poster/oral presentation
๑.๑๒ วิธีการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมเพื่อให้กุมารแพทย์โรคหัวใจด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือดมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลัก
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด การฝึกอบรมเน้นลักษณะการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (practice-based learning) เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทาหัตถการปฏิบัติ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนการดูแลและรักษา นอกจากนี้สถาบันสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการของกุมารแพทย์โรคหัวใจและศักยภาพของสถาบันฝึกอบรม วิธีการ
ฝึกอบรมประกอบด้วย
๑. Topic review: basic anatomy, physiology, pathology, cardiac catheterization
procedure, interventional catheterization technique และข้อมูลใหม่ๆด้านการรักษาผ่านสาย
สวนหัวใจทีต่ ีพิมพ์ในวารสารสากล เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในข้อมูลพืน้ ฐานของ
ผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษา สามารถเตรียมผู้ปว่ ยได้ถกู ต้องเหมาะสม ป้องกันความเสี่ยงต่อผู้ปว่ ย และ
เข้าใจกระบวนการตรวจสวนหัวใจได้ดีขนึ้ เป็นกิจกรรมวิชาการที่ผู้รบั การฝึกอบรมค้นหาและเตรียมการ
นาเสนอและมีอาจารย์อภิปรายเพิ่มเติมสัปดาห์ละอย่างน้อย ๑ ครัง้
๒. Basic procedural skills review เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมบอกแนวทางในการตัด สิน ใจ
วิธีการรักษาต่างๆ สามารถปฏิบัติการภายในห้องตรวจสวนหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึง ลดอัตราเสี่ยงต่างๆ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานภายในห้องตรวจสวนหัวใจ ดังนี้
๒.๑ Materials: - basic cardiac catheterization procedures รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ
ในห้องตรวจสวนหัวใจ และฝึกอ่าน angiogram
๒.๒ Medical conference ที่เกี่ยวกับการตรวจสวนหัวใจ ไม่ต่ากว่า ๒ ครั้งต่อสัปดาห์
โดยการเตรียมข้อมูลผู้ป่วยก่อนเข้าปฏิบัติการสวนหัวใจ นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย ผลการตรวจค้น อื่นๆทาง
หัวใจ และการวางแผนปฏิบัติในการรักษาทางสายสวน รวมทั้งการเลือกใช้ชนิด ขนาดของอุปกรณ์ทาง
สายสวนต่างๆ การถ่ายภาพ cine-angiogram หรือการวางตาแหน่งกล้องเพื่อให้เห็นภาพขณะตรวจให้ดี
ทีส่ ดุ
๓. เตรียมและดูแลผู้ป่วยทุกรายทั้ง pre-procedure และ post-procedure เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือด
และภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษาผ่านสายสวนหัวใจได้
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๔. การทา transeophageal echocardiogram ในระหว่างทาการตรวจสวนหัวใจเพื่ อ การ
รักษาเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมใช้ประโยชน์จากการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงช่วยใน
กระบวนการทาการตรวจรักษาผ่านสายสวนและติดตามผลของการรักษาได้
๕. การตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและการรั กษารวมถึงการบริหารจัดการห้องตรวจสวน
หัวใจโดยมีเกณฑ์ขั้นต่าในการตรวจสวนหัวใจดังแสดงในตารางที่ ๒ และภาคผนวก ๓ สัปดาห์ละอย่าง
น้อย ๒-๓ วัน
๖. วิชาเลือก กาหนดให้เลือกปฏิบัตงิ านภายในหรือภายนอกสถาบันเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมด้านการสวนหัวใจเพื่อการรักษาเป็นเวลา ๑-๒ เดือน
๗. ทางานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจสวนหัวใจ อย่างน้อย ๑ เรื่อง และนาเสนอผลงาน
ในรูปแบบ poster/oral presentation เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีประสบการณ์ในการทาวิจัยทางคลินิก
และนาเสนอผลงานทางวิชาการ
๘. อยู่เวรนอกเวลาราชการตามบริบทของสถาบัน ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีประสบการณ์
ในการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ ๓ การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผลตามสมรรถนะหรื อ ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
คลินิก

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
- Topic review
- การนาเสนอ และการตอบ
- Basic procedural skills
คาถามระหว่างการนาเสนอ
review
- Medical conference

ทักษะทางคลินิกและหัตถการ

- การเตรียมและดูแลผู้ปวย
- ก า ร สั ง เ ก ต ร ะ ห ว่ า ง
- การทาหัตถการการตรวจสวน ปฏิบัติงาน
หัวใจ
-การดูแลผู้ป่วย
- สมุดบันทึกประสบการณ์
(log book)
-การประเมินการตรวจสวน
หัวใจ
- การเตรียมและดูแลผู้ป่วย
- ก า ร สั ง เ ก ต ร ะ ห ว่ า ง
การทาหั ตถการการตรวจสวน ปฏิบัติงาน
หัวใจ
-การประเมิ น โดยอาจารย์
และผู้เกี่ยวข้อง
-การเตรียมและดูแลผู้ป่วย
- ก า ร สั ง เ ก ต ร ะ ห ว่ า ง
ปฏิบัติงาน

การติดต่อสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ

ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

10
-การทาหัตถการการตรวจสวน -การประเมิ น โดยอาจารย์
หัวใจ
ผู้ดูแล
เจตคติ และค่านิยม

-การเตรียมและดูแลผู้ป่วย
- ก า ร สั ง เ ก ต ร ะ ห ว่ า ง
-การทาหัตถการการตรวจสวน ปฏิบัติงาน
หัวใจ
-การประเมิ น โดยอาจารย์
และผู้เกี่ยวข้อง

๑.๑๓ การประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การวัดและประเมินผล
สถาบันต้องจัดให้มีการวัดและประเมินผลตามผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีการติดตาม
ความก้าวหน้าและการให้ข้อมูลป้อนกลับ การวัดและประเมินผลประกอบด้วย
๑. ประเมินความสามารถในการทาการตรวจสวนหัวใจชนิดตรวจวินิจฉัยและรักษาในระหว่าง
การปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมิน direct observation procedural skills (DOPS).
๒. ประเมินด้านความรู้จากการปฏิบัติงาน การดูแลผู้ป่วย การนาเสนอในห้องประชุม เป็นระยะ
อย่ า งน้ อ ยทุ ก ๓ เดื อ น โดยการสั ง เกตโดยตรง (direct observation with rating
scale/rubric score)
๒. ประเมิ น professional attitudes โดยการสั ง เกตโดยตรง (direct observation with
rating scale/rubric score) ทุก ๓ เดือน
๓. ประเมิน Log book ที่บันทึกรหัสผู้ป่วยที่ได้ทาการตรวจสวนหัวใจทั้งเพื่อการวินิจฉัยและ
รักษา โดยมีประสบการณ์ร่วม/ช่วยในการตรวจสวนหัวใจ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ราย
(เป็น cardiac intervention อย่างน้อย ๑๐๐ ราย รายละเอียดชนิดของหัตถการดังแสดงใน
ภาคผนวก ๓) อาจารย์ผู้ดูแลประเมินทุก ๓ เดือน
๔. การทาวิจัย โดยต้องนาเสนอในที่ประชุม และส่งต้นฉบับภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี
การวัด และประเมิน ผลเพื่อประกาศนียบัต รกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจด้านหัต ถการปฏิบัติรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การฝึ ก อบรมราชวิ ท ยาลั ย ฯจะจั ด ให้ มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลปี ล ะครั้ ง ในเดื อ น
กรกฎาคม โดยอนุกรรมการฝึกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ราชวิ ทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลมีดังนี้คือ
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1. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องได้รับการฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยรับรอง
ครบ ๑ ปี ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
2. ผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน ความรู้ profession attitude จากสถาบันฝึกอบรม
3. ทาหัตถการปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ครบตามเกณฑ์ที่ระบุ
4. ผ่านการประเมินการทางานวิจัยและส่ง ต้นฉบับรายงานการวิจัย
การวัดและประเมินผลโดยอนุกรรมการฝึกอบรมอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ประกอบด้วย
1. การสอบข้อเขียน (ชนิดอัตนัย, ปรนัย)
2. การสอบภาคปฏิ บั ติ (cardiac catheterization) หมายถึ ง สอบตอนปลายช่ ว งของการ
ฝึกอบรมโดยอาจารย์ภายในสถาบันและ/หรือภายนอกสถาบัน ที่ได้รับมอบหมายจากราช
วิทยาลัยฯ
๑.๑๔ การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมที่จะได้รับการอนุมัติให้จัดการฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็น
สถาบันฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑๔.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน
๑๔.๒ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจตามเวลาที่กาหนด
๑.๑๕ การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ให้มีการทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี และแจ้งให้ราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบ ผ่านทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

๒ เกณฑ์สถาบัน
๒.๑ เกณฑ์ทั่วไปสาหรับสถาบันฝึกอบรม
(๑) คุณสมบัติทั่วไป
(ก) ได้รับการรับรองคุณภาพหรือกาลังดาเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
(ข) มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อ เสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
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(ค) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจานวนผู้ป่วยทั้งประเภท ผู้ป่วย
ในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนดาเนินการดูแล
รักษาและให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง
(ง) มี ห น่ ว ยงานเที ย บเท่ าภาควิช าในคณะแพทยศาสตร์/ วิท ยาลั ย แพทยศาสตร์ หรื อ แผนกใน
โรงพยาบาลเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การ โดยผู้ บ ริ ห ารของคณะแพทยศาสตร์ / วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์/โรงพยาบาล ที่รับผิดชอบดาเนินการต้องไม่มีผ ลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวาง
การบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
(จ) มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจาบ้านที่มีความรู้ความสามารถและ
คุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการที่จะศึกษาต่อเนื่องได้
และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
(ฉ) มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ ทาเป็นระเบียบ
ของคณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล และประกาศให้ผู้เ กี่ยวข้องทราบ
ทั่วกัน
(ช) มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความมุ่งมั่น ความเต็ม
ใจในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรฝึกอบรม
(ซ) ในระยะแรก(ประมาณ ๕ ปี) คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/ โรงพยาบาลที่ขอเปิด
ดาเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาทาความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ดาเนินการเปิด หลักสูตรฝึกอบรม มาแล้วไม่ต่ากว่า ๑๐ ปี ให้ช่วย
ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา / ช่วยเหลือหรือเป็น สถาบัน สมทบ / สถาบันร่วมในการดาเนินการ
ฝึกอบรม
(ฌ) ก่อนเปิดดาเนินการฝึกอบรมคณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัย แพทยศาสตร์/ โรงพยาบาลจะต้อง
ดาเนินการให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยรับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้สาเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อ ประกาศนียบัตร และจะต้องมีความพร้อมในการ
จั ด การฝึ ก อบรม และทรั พ ยากรต่ า งๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่ อ การศึ ก ษาและอุ ป กรณ์การ
ฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องมีแผนดาเนินงานระยะ ๕ ปีที่มีความ
ชัดเจน และเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมดั งกล่าวก่อนเริ่ม
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา
(ญ) ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว
จะต้องไม่แสวงหากาไรจากการฝึกอบรม โดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนสารองเพียงพอใน
การดาเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ
ของมลูนิธิหรือกองทุนโดยตาแหน่ง
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(๒) หน่วยงานกลางพื้นฐาน
สถาบันฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้ (ก) ห้องปฏิบัติการสาหรับการ
ชันสูตร สถาบันการฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือติ ดต่อขอรับ
บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตรประเภทพื้นฐานและประเภทจาเพาะที่
จาเป็นสาหรับการฝึกอบรมซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมีพยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอื่นที่มี
ความรู้ความชานาญเป็นผู้ควบคุม
ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะทาการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อและสิ่ งส่ง
ตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการทาหัตถการ สามารถเตรียมสไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อและ
สิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้องมีเวลา มีความสามารถและ
เต็ ม ใจให้ ค าปรึ ก ษาหารื อ หรื อ สอน แพทย์ ป ระจ าบ้ า นทุ ก สาขาได้ อั ต ราการตรวจศพซึ่ ง
เปรียบเสมือนดัชนีชี้บ่งความ สนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การดาเนิน
โรคและการประเมินผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
ของจานวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม (ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์) การ ตรวจศพ การ
ตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระทาโดยครบถ้วนจน สามารถให้การวินิจฉัยขั้น
สุดท้าย และต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกราย ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของ
สถาบันฝึกอบรมไม่ ถึงเกณฑ์ที่กาหนด สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่ง ชี้ถึงความสนใจทาง
วิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การดาเนินโรคและการประเมิ นผลการรักษาของ
แพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่น ๆ
ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้ บริการ ตรวจด้าน
โลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ได้เป็นประจารวมทั้ง
จะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จาเป็นสาหรับ การฝึกอบรม
(ข) หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสีที่
จาเป็นสาหรับการฝึกอบรมได้
(ค) ห้ อ งสมุ ด ทางการแพทย์ สถาบั น ฝึ ก อบรมจะต้ อ งมี ห้ อ งสมุ ด ซึ่ ง มี ต ารามาตรฐานทาง
การแพทย์วารสารทางการแพทย์ที่ใช้บ่อย และหนังสือดรรชนีสาหรับช่วยค้นรายงานที่ตีพิมพ์ใน
วารสารสาหรับให้แพทย์ประจาบ้านใช้ได้สะดวก
(ง) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้์ผ้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจาตัว ซึ่ง
บันทึกประวัติ ผลการตรวจร่างกาย การสั่งการรักษาที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบการ จัดเก็บ
ค้นหา และการประมวลสถิติที่มประสิท์ภาพ
ธิ
(๓) หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม
จะต้องมีหน่วยงานทางคลินกิ ที่สาคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยาเพื่อให้ดูแลรักษาผู้ปว่ ยในสาขาที่ฝกึ อบรมหากจาเป็น (๔) กิจกรรมวิชาการ

14

สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอทั้งในหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบในการ
สาขาที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรม journal club หรือกิจกรรมวิชาการระหว่าง หน่วยงานหรือ
ระดับโรงพยาบาล เช่น tissue conference, tumour conference, morbidity mortality
conference, clinicopathological conference นอกจากนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรือ
อนุญาตใหผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปเรียน วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ หรือ
วิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์ และควรสนับสนุนให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รว่ มประชุมวิชาการนอก
สถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร
๒.๒ เกณฑ์เฉพาะสถาบันฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมทีร่ าชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจะรับรองให้มีการเปิดการฝึกอบรม
กุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านหัตถการปฏิบัติรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) มีสาขาหรือหน่วยงานทีส่ าคัญปฏิบัตงิ านประจาคือ
๑.๑ กุมารเวชศาสตร์
๑.๒ ศัลยศาสตร์์สาขากุมารศัลยศาสตร์
๑.๓ ศัลยศาสตร์สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
๑.๔ วิสญ
ั ญีวิทยา
๑.๕ พยาธิวทิ ยา
๑.๖ พยาธิวทิ ยาคลินกิ หรือเทคนิคการแพทย์หรือปฏิบตั ิการเวชศาสตร์ชนั สูตร
๑.๗ รังสีวิทยา
๑.๘ หน่วยบริการกายภาพบาบัด
๑.๙ ห้องสมุดการแพทย์
๑.๑๐ หน่วยเวชระเบียนสถิติ
๑.๑๑ หน่วยสังคมสงเคราะห์
(๒) มีจานวน และคุณวุฒขิ องผู้ให้การฝึกอบรมทีเ่ หมาะสม สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีกุมารแพทย์
โรคหัวใจที่ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมหลักสูตร cardiac interventional catheterization
ด้านโรคหัวใจเด็กทัง้ ในหรือต่างประเทศ หรือมีกุมารแพทย์โรคหัวใจที่เชี่ยวชาญด้านหัตถการปฏิบตั ิรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด และมีประสบการณ์ในการทาการตรวจรักษาโรคหัวใจผ่านสายสวนโดยเป็น
ผู้ทาหลักมาแล้วมากกว่า ๑๕๐ รายในเวลา ๓ ปี โดยไม่นับรวมจานวนที่ทาในช่วงฝึกอบรมและยังคง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย ๒ คน
(๓). มีห้องตรวจสวนหัวใจ (cardiac catheterization laboratory) ที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์พร้อม
ใช้ มีอุปกรณ์ทางด้านวิสญ
ั ญีที่สามารถใช้สาหรับผู้ป่วยเด็ก มีอุปกรณ์ชว่ ยชีวติ เช่น เครือ่ งบันทึกสัญญาณ
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ชีพ เครื่อง defibrillator เครื่อง echocardiography และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สาคัญในบริเวณห้องตรวจ
สวนหัวใจ
(๔). มีทีมพยาบาลทีม่ ีประสบการณ์ช่วยในห้องตรวจสวนหัวใจเด็ก รวมทั้งก่อนและหลังสวนหัวใจ
(๕). มีทีมวิสญ
ั ญีแพทย์ที่สามารถให้การระงับความรู้สึกในเด็กโรคหัวใจได้
(๖). มีศัลยแพทย์หวั ใจและทรวงอกที่สามารถทาการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจเด็กและให้ความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินในกรณีทมี่ ีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องการการผ่าตัดจากหัตถการสวนหัวใจอยู่ภายในสถาบัน
(๗). มีจานวนผู้ปว่ ยโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด และการทาหัตถการเพียงพอต่อการเปิดอบรมตาม
เกณฑ์ในตารางที่ ๒ ของเกณฑ์หลักสูตร
(๘) มีการวิจัยทางด้านโรคหัวใจในเด็ก
(๙) สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีงานบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ผูป้ ่วยทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจที่
มีคุณภาพและจานวนพียงพอสาหรับการฝึกอบรม ดังนี้
ตรวจรักษาผูป้ ่วยเด็กโรคหัวใจแบบผูป้ ่วยนอกไม่นอ้ ยกว่า ๑๕๐๐ รายต่อปี
ตรวจรักษาผูป้ ่วยเด็กโรคหัวใจแบบผูป้ ่วยในไม่น้อยกว่า ๓๐๐ รายต่อปี
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ รายต่อปี
ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ รายต่อปี
ตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและหัตถการปฏิบัตริ กั ษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac
catheterization and interventional catheterization) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ รายต่อปี
(๑๐) กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่าเสมอ ได้แก่
Cardiac conference ไม่น้อยกว่า ๑ ครัง้ /สัปดาห์
Medico-surgical conference ร่วมกับศัลยแพทย์ไม่น้อยกว่า ๑ ครัง้ /สัปดาห์
สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติบางข้อ ก็อาจจัดการฝึกอบรมโดยใช้สถาบันการ
ฝึกอบรมอื่นเป็นสถาบันสมทบหรือสถาบันร่วมฝึกอบรม โดยต้องผ่านการประเมินสถาบันโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจที่มอบหมายโดยราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
๒.๓ สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม หลักสูตรจะต้องระบุสถานภาพของสถาบันฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้
สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่สถาบันฝึกอบรมที่ดาเนินการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมกุมารแพทย์
โรคหัวใจเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านหัตถการปฏิบัตริ ักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และ
ได้รบั อนุมัติจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับ
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การฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จจากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตรหรือเป็นเวลาไม่ต่ากว่าระยะเวลา
๒ ใน ๓ ของหลักสูตร
สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมตั ิจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ
ไทยให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพื่อจัดการฝึกอบรมฯในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถ
จัดประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ากว่า ๓ เดือน และ
ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์..............จัดทาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมฯ สาขา............ และขออนุมตั ิเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแต่ขอให้คณะแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล
............เป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบจัดกิจกรรม..........ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา ๔ เดือน เป็นต้น
สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ ๒ แห่งขึน้ ไปที่ดาเนินการจัดทาหลักสูตร การ
ฝึกอบรมฯและได้รับอนมุ์ติจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เปิดเป็นสถาบันอบรม
ร่วมกันโดยจัดให้์ผ้เข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ากว่า
๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์..........ร่วมกับโรงพยาบาล.............จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมฯสาขา
................และขออนุม์ปิ
ตั ิ ดเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ประสบการณ์จาก
คณะแพทยศาสตร์............เป็นเวลา ๗ เดือน และจากโรงพยาบาล..............เป็นเวลา ๕ เดือน เป็นต้น
สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย/
วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขานัน้ ให้เป็น
สถาบันฝึกอบรมที่จดั ประสบการณ์เพิ่มเตมิให้กบั ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้ในลักษณะของกิจกรรม
เลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ เดือน หลักสูตรอาจจัดให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มเติมจากสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตร
ไม่เกินระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกาหนด
๓. การขออนุมัตเิ ป็นสถาบันฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลใดที์่มี
ความประสงค์จะเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมโรคหัวใจด้านหัตถการ
ปฏิบัติรกั ษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ถ้าเป็นการจัดการฝึกอบรมที่มหี รือไม่มีสถาบันฝึกอบรมสมทบ ให้
สถาบันฝึกอบรมหลักเป็นผูด้ าเนินการจัดทาข้อมูล หากเป็นการจัดการฝึกอบรมในลักษณะที่มีสถาบัน
ร่วมฝึกอบรมให้ทุกสถาบันฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผูด้ าเนินการจัดทาข้อมูล ตามเกณฑ์หลักสูตรการ
ฝึกอบรมทีไ่ ด้รับอนุมตั นิ ั้น เสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรับรองการเปิดสถาบันฝึกอบรมและกาหนดศักยภาพของ
สถาบันฝึกอบรมหลักและสถาบันสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบันร่วมฝึกอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรและจานวน
ความต้องการของแพทย์เฉฉพาะทางสาขานัน้ แล้วให้นาเสนอราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
พิจารณาอนมุ์ติต่อไป
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๔. การติดตามกากับดูแลสถาบันฝึกอบรม ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามกากับ
ดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบันฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรมทีไ่ ด้รับอนุมตั ใิ ห้เปิดการฝึกอบรม
เป็นนระยะๆ โดยการมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผูด้ าเนินการตามแนวทาง
ที่กาหนด และเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยทราบเป็นระยะๆ หาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใดไม่มี
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน ๕ ปีให้ “พัก” การประกาศรับสมัครแพทย์
ประจาบ้าน สาหรับหลักสูตรนั้นของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่า
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนัน้ ว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ที่กาหนด หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ พบว่าสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบัน
ร่วมฝึกอบรมใดไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน ๑๐ ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็น
สถาบันฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนัน้ และให้ทาเรื่องแจ้งราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่ออนุมัติ หากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมอีก ให้ดาเนินการตามข้อ ๓
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ภาคผนวกที่ ๑
รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ
๑. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง

ประธานอนุกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจาดศรี ประจวบเหมาะ อนุกรรมการ
๓. นายแพทย์วัชระ จามจุรีรักษ์

อนุกรรมการ

๔. นายแพทย์ธนรัตน์ ลยางกูร

อนุกรรมการ

๕. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน

อนุกรรมการ

๖. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ

อนุกรรมการ

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพ วาณิชย์กุล

อนุกรรมการ

๘. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุพดา พงษ์พรต

อนุกรรมการ

๙. พันเอกนายแพทย์สมเจตน์ สุนทรา

อนุกรรมการ

ทรพิพัฒน์

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชู ศิริจงกลทอง

อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๑. แพทย์หญิงสุภาพร โรยมณี

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ภาคผนวกที่ ๒ เนื้อหาด้านความรู้
ผูจ้ บการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ด้านหัตถการปฏิบัติรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด ต้องมีความรู้ (knowledge) ในด้านต่างๆดังนี้
๑. ข้อบ่งชี้และข้อจากัดของการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัย
๒. ข้อบ่งชี้และข้อจากัดของการตรวจสวนหัวใจเพื่อหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
๓. ความรู้ด้านมหกายวิภาคศาสตร์ของหัวใจและหลอดเลือดเช่น interatrial septum,
interventricular septum, pulmonary artery branches เป็นต้น
๔. ประโยชน์และความเสี่ยงของการตรวจสวนหัวใจและการทาหัตถการปฏิบัติรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด
๕. ความปลอดภัยของรังสีและแนวคิดของการใช้รังสีให้น้อยที่สุดและอย่างสมเหตุสมผล
แนวทางการป้องกันรังสีตลอดจนถึงการลดการได้รับรังสี
๖. ชนิด การเลือกใช้ และภาวะแทรกซ้อนของสารทึบรังสี (contrast media) เช่น ionic
(high osmolality) หรือ nonionic (low osmolality) compounds
๗. ข้อบ่งชี้ ขนาด และภาวะแทรกซ้อนของยาต่างๆที่ต้องใช้หรืออาจต้องใช้ในการตรวจ
สวนหัวใจ โดยเฉพาะด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น
heparin, adenosine, adrenaline, antibiotics เป็นต้น
๘. เทคนิคการเข้าถึงเส้นเลือดดาและเส้นเลือดแดงโดยการเจาะผ่านผิวหนังในบริเวณ
ต่างๆ เช่น femoral vessels, internal jugular vein, internal carotid artery,
brachial vessels, subclavian vein เป็นต้น หรือด้วยการเปิดผิวหนัง รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการป้องกันและรักษาที่เหมาะสม
๙. เทคนิคในการเปิดเส้นเลือดโดยการใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงช่วย (vascular
ultrasound)
๑๐. เทคนิคการปรับมุมกล้องของเครื่องตรวจสวนหัวใจ และมุมกล้องที่เหมาะสมของการ
ฉีดสารทึบรังสีในหัวใจและหลอดเลือดเพื่อให้ตรวจพบความผิดปกติต่างๆ
๑๑. อุปกรณ์ในการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เช่น catheters, sheaths, wires, devices, stents ชนิดต่างๆ
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๑๒. เครื่องมือที่ต้องใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ เช่น อุปกรณ์วัดความดันในห้องหัวใจและ
หลอดเลือด (pressure transducer) เครื่องวัด oxygen consumption เครื่อง
defibrillator and external pacer เครื่องถ่ายภาพรังสี (image intensifiers) และ
ระบบการประมวลภาพ (digital image acquisition system) เป็นต้น
๑๓. การแปลผลการไหลเวียนเลือด (hemodynamics) และค่าออกซิเจน (oximetry)
รวมถึง Fick principle การคานวณหาปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายและไปปอด
(Qp:Qs) รวมถึงความต้านทานของหลอดเลือด (systemic and pulmonary
vascular resistance)
๑๔. ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและ
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษา รวมถึงแนวทางการดูแล
รักษาที่เหมาะสม
๑๕. การใช้เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเพื่อช่วยในระหว่างการตรวจ
สวนหัวใจ เช่น transesophageal echocardiography เป็นต้น
๑๖. เทคนิคในการทาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิดที่มีการทาใน
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดและในเด็ก
๑๗. ปัญหาทางเทคนิคที่พบในการทาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
บางอย่างและแนวทางแก้ไข เช่น device หลุดไปจากตาแหน่งที่เหมาะสม สาย สาย
สวนหัวใจขาดโดยมีชิ้นส่วนค้างในหัวใจหรือหลอดเลือด เป็นต้น
๑๘. ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นทันทีและภายหลังอันเนื่องมาจากการทาตรวจสวนหัวใจ
เพื่อการวินิจฉัยและหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการติดตาม
ดูแลและป้องกัน
๑๙. นวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับการทาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
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ภาคผนวกที่ ๓ ทักษะและหัตถการ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ด้านหัตถการปฏิบัติรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด ต้องมีความสามารถในการทาหัตถการต่างๆเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจทั้งในทักษะการใช้มือ (manual skill) และการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
ดังนี้
๑. อธิบายข้อบ่งชี้ วิธีการตรวจสวนหัวใจ และหรือการทาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือดพอสังเขป รวมถึงภาวะแทรกซ้อนให้พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองตามกฏหมายเข้าใจ และ
ให้ความยินยอมให้การทาตรวจรักษาดังกล่าวได้
๒. อธิบายวิธีการทาการตรวจสวนหัวใจหรือการทาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอด
เลือดในผู้ป่วยแต่ละรายได้ รวมถึงสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ เช่น สายสวนหัวใจ (catheter) เส้น
ลวด (wire) และอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างเหมาะสม
๓. เปิด vascular access ในตาแหน่งต่างๆในทุกอายุได้และเลือกตาแหน่งได้อย่างเหมาะสม
เช่น femoral vessels, internal jugular vein, internal carotid artery, subclavian vein,
brachial vein, brachial artery etc
๔. เลือกชนิดและบอกปริมาณของสารทึบรังสี สามารถตั้งค่าในการฉีด จัดมุมกล้องในการ
ถ่ายภาพทางรังสีได้อย่างเหมาะสม
๕. แก้ปัญหาเมื่อเกิดการไหลเวียนเลือดผิดปกติหรือจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติได้อย่าง
เหมาะสม เช่น การทา pericardiocentesis เมื่อมี cardiac tamponade การใส่ chest drain
เมื่อมี hemothorax การทา cardioversion เมื่อมี tachyarrhythmia หรือการทา temporary
pacing เมื่อมี complete heart block เป็นต้น
๖. แปลผลการตรวจสวนหัวใจ ภาพการฉีดสีในหัวใจและหลอดเลือด (angiogram) รวมถึง
ตัดสินแนวทางการรักษาด้วยการทาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือ การ
ผ่าตัดได้
๗. ทาการตรวจด้วย transesophageal echocardiography อาจรวมถึง three
dimensional echocardiography หรือ intracardiac echocardiography / intravascular
echocardiography
๘. สามารถทาการรักษา/ช่วยทาการรักษาในห้องตรวจสวนหัวใจอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๘.๑ Balloon valvuloplasty or angioplasty
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Cardiac lesions
๑. Pulmonic balloon valvuloplasty, balloon
angioplasty of pulmonary artery
๒. Aortic balloon valvuloplasty
๘.๒ Stent placement
Cardiac lesions
- Pulmonary artery stenosis or Right
ventricular outflow tract obstruction
- Aortic coarctation

เป็นผู้ทาหลัก
(ราย)
๑๐

เป็นผูช้ ่วยทา
(ราย)
๑๕

๒

๓

เป็นผู้ทาหลัก
(ราย)
๒

เป็นผูช้ ่วยทา
(ราย)
๔

๘.๓ Closure of septal defects/ Occlusion of aorto-pulmonary shunts
Cardiac lesions
เป็นผู้ทาหลัก
เป็นผูช้ ่วยปิด
(ราย)
(ราย)
๑. - Atrial septal defect/patent foramen
๑๕
๓๐
ovale
- Patent ductus arteriosus
- Aorto pulmonary collateral arteries
(MAPCAs)
๒. Ventricular septal defect (muscular
๒
๕
ventricular septal defects,
perimembranous VSD or residual VSD)
๙. เป็นผูช้ ่วยทาหัตถการที่สาคัญอื่นๆเช่น occlusion of modified Blalock Tausig shunt,
occlusion of pulmonary arterio-venous fistulas, occlusion of coronary artery
fistulas, stent placement in inferior and superior vena cava, stent patent ductus
arteriosus, balloon angioplasty or stent placement หลอดเลือดอื่นๆเช่น renal
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artery, open interatrial communication เช่น transseptal puncture for left heart
catheterization, blade atrial septostomy หรือ stenting of atrial septum
๑๐. เป็นผูช้ ่วยทาหัตถการหรือสังเกตการณ์หัตถการอื่นๆ เช่น
๑๐.๑ Hybrid procedures ต่างๆ
a. Initial management of hypoplastic left heart syndrome
b. Intraoperative VSD device closure
c. Intra-operative stent implantation
d. อืน่ ๆ
๑๐.๒ หั ต ถการอื่ น ๆ เช่ น Left atrial appendage occlusion, transcatheter valve
replacement of the pulmonary valve, perforation of pulmonic valve with balloon
valvuloplasty in pulmonary valve atresia เป็นต้น
๑๑. เป็นผู้ทาหลักใน endomyocardial biopsy
๑๒. เป็นผู้ทาหลัก/เป็นผู้ช่วยทาการ retrieve foreign body หรือ dislodge device
๑๓. เป็นผู้ทาหลัก/เป็นผู้ช่วยทา percutaneous interventions in adults with congenital
heart diseases
๑๔. ท ารายงานผลการตรวจสวนหั ว ใจเพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย และการท าหั ต ถการปฏิ บั ติ รั ก ษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด
๑๕. ใช้ยา anticoagulant and antibiotic prophylaxis
๑๖. ให้การดูแลผู้ป่วย pre/post procedural care การติดตามและประเมินผู้ป่วยหลังการทา
หัตถการ รวมถึงการให้ sedation
๑๗. การรักษา post procedure vascular complication เช่น thrombosis เป็นต้น
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ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการตรวจสวนหัวใจ
และการทาหัตถการปฏิบตั ิรกั ษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันที่ทา cardiac catheterization. ……………………………………………………………………………………………….
Diagnosis……………………………………………………………………………………………………………………………………
Procedure………………………………………………………………………………………………………………………………….
1st operator……………………………………………………………………………………………………………………………….
Assistants.………………………………………………………………………………………………………………………………….
ต่ากว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์
อธิบายถึงข้อบ่งชี้ anatomy and physiology และ
เทคนิคของการทาได้
การขอความยินยอม
การเตรียมผูป้ ่วยและวางแผนการรักษา
ทักษะในการทาหัตถการ
การเลือกใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม
การร้องขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
การสื่อสารกับผูเ้ กี่ยวข้อง/ทีมในระหว่างการทาอย่าง
เหมาะสม
การดูแลรักษาหลังการทาหัตถการ
ภาพรวมของการทาหัตถการ
…… สามารถทาหัตถการนี้ได้ดว้ ยตนเองรวมถึงจัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
…….สามารถทาหัตถการนีไ้ ด้โดยต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย
…….สามารถทาหัตถการนีไ้ ด้โดยยังต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างมาก
…….ไม่สามารถทาหัตถการนี้ได้ถึงแม้ว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างมาก
ข้อเสนออื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ประเมิน

