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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือประกาศนียบัตร อนุสาขาสรีระไฟฟาหัวใจ 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล ปการศึกษา 2563 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือประกาศนียบัตร อนุสาขาสรีระไฟฟาหัวใจ 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Clinical Cardiac Electrophysiology 

2. ช่ือประกาศนียบัตร 

(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาสรีระไฟฟาหัวใจ 

(ภาษาอังกฤษ) Certificate in fellowship training in Clinical Cardiac Electrophysiology 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. พันธกิจของหลักสูตรการฝกอบรม 
 

4.1 ความเปนมา 

ปจจุบันการรักษาผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะมีความสําคัญในการรักษาผูปวยโรคหัวใจท่ีมี

ความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ดวยการรักษาท่ีมีการวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง ทําใหผูปวยหายหรือทุเลาจากโรค

เร็ว สามารถกลับไปทํางานหรือเกิดประโยชนตอสังคมไดเร็วซ่ึงจะประกอบไปดวยการทําหัตถการปฏิบัติรักษาดวย

การตรวจสรีระไฟฟาหัวใจ และการรักษาดวยคลื่นความถ่ีสูง( Electrophysiology Study and Radiofrequency 

Ablation) รวมถึงการใสเครื่องมือ Cardiac Implantable Electronic Device(CIED) อันไดแก Pacemaker 
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( PPM ), Implantable Cardioverter Defibrillator ( ICD ) และ Cardiac Resynchronization Therapy ( 

CRT) การรักษาโรคกลุมนี้ทําโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางซ่ึงไดรับการอบรมพิเศษในดาน Clinical Cardiac 

Electrophysiology หลักสูตรแพทยผูเชี่ยวชาญสาขานี้เปดสอนในประเทศสหรัฐอเมริกามาตั้งแตป พ.ศ.2537 

แลว(1)  

 ในประเทศไทย แพทยผูเชี่ยวชาญดานนี้ยังมีจํานวนนอยและสวนใหญปฏิบัติหนาท่ีอยูในกรุงเทพมหานคร 

ในขณะท่ีจํานวนผูปวยท่ีตองการการรักษาเฉพาะทางมีมากข้ึน (2) นอกจากนี้แลว ในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมี

นโยบายจัดตั้งศูนยตติยภูมิโรคหัวใจข้ึนหลายแหงในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการแกผูปวย

โรคหัวใจและหลอดเลือดใหเทาเทียมกันท้ังประเทศ นอกจากนี้ในภาคเอกชนก็มีการเพ่ิมขีดความสามารถ มีการ

จัดตั้งศูนยโรคหัวใจในภาคเอกชนอีกหลายแหง จึงมีความจําเปนยิ่งท่ีตองผลิตอายุรแพทยโรคหัวใจท่ีมีความ

ชํานาญเฉพาะในการทําหัตถการดังกลาว เพ่ือให สามารถทําหัตถการไดอยางมีประสิทธิภาพไดผลดี ปลอดภัย ไม

เกิดอันตรายตอผูปวยและสามารถให การติดตามผูปวย ท่ีไดรับ CIED ท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องดวยความ

จําเปนยิ่ง  

หนวยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล เล็งเห็นถึงความจําเปนในการผลิตแพทยเฉพาะทางดานนี้ 

จึงเปดหลักสูตรการอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจตั้งแตป พศ. 2554 โดยไดรับ

การอนุมัติจากคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและจัดการฝกอบรมมาอยางตอเนื่อง  

ในป 2562 สมาคมแพทยโรคหัวใจฯเปดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือ

ประกาศนียบัตร อนุสาขาสรีระไฟฟาหัวใจ ทางหนวยฯไดปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ และไดรับการอนุมัติใหเปน

สถาบันฝกอบรมตามอนุสาขาดังกลาว 

1. Akhtar M, Achord JL, Reynolds WA. Clinical competence in invasive cardiac 

electrophysiological studies. ACP/ACC/AHA Task Force on Clinical Privileges in Cardiology. 

J Am Coll Cardiol. 1994;23:1258–1261. 

2. Apiyasawat S, Prasertwitayakij N, Ngarmukos T, Chandanamattha P, Likittanasombat K. 

Feasibility, efficacy, and safety of radiofrequency catheter ablation for cardiac 

arrhythmias: a twelve-year experience in Thailand. J Med Assoc Thai. 2010 Mar;93(3):272-

7. 
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4.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม  

วิสัยทัศน 

หนวยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเปนสถาบันทางการแพทยชั้นนําในระดับสากล 

พันธกิจ 

จัดการศึกษา สรางงานวิจัย ใหการบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพ่ือสุขภาวะของสังคม 

พันธกิจดานการศึกษา: จัดการศึกษาดานการแพทย พยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประเทศ 

พันธกิจดานการวิจัย:สรางงานวิจัยเพ่ือองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และการนําไปประยุกตใช 

พันธกิจดานบริการวิชาการ: ใหความรูหรือคําปรึกษาทางวิชาการดานการแพทย พยาบาล และวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

พันธกิจดานการดูแลสุขภาพ: ใหการดูแลสุขภาพ (สรางเสริม ปองกัน รักษาพยาบาล และฟนฟูสุขภาพ) ท่ีมี

คุณภาพ เพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอน และการวิจัย  

พันธกิจของหลักสูตร: จัดการศึกษาเพ่ือผลิตแพทยผูเชี่ยวชาญดานสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ ท่ีมีความรูความสามารถ 

และมีเจตคติท่ีดี 

คานิยม 

มุงเรียนรู คูคุณธรรม ใฝคุณภาพ รวมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม 

5. ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร  

แพทยท่ีจบการฝกอบรมฯ ตองสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ดานดังนี้ 

5.1 ดานการดูแลรักษาผูปวย (patient care)  
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• มีทักษะในการวินิจฉัย บําบัดรักษา โรคท่ีสําคัญและพบไดบอยของโรคทางสรีระไฟฟาหัวใจ 

(ภาคผนวกท่ี 1) 

• มีทักษะในการเสริมสรางและปองกันโรคทางสรีระไฟฟาหัวใจ 

5.2 ดานความรูความเช่ียวชาญและความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในการแกปญหาของผูปวย

และสังคมรอบดาน ตามมาตรฐานทางการแพทย และสอดรับกับระบบบริการทางดานสาธารณสุขของประเทศ 

(medical knowledge and skills)   

• มีความรูพ้ืนฐาน ( medical knowledge) ตางๆ ดังนี้ (ภาคผนวกท่ี 1 ) 

1. Pathophysiologic Basis of Cardiac Arrhythmias/Basic Electrophysiology 

2. Diagnostic Tests  

3. Non-device Therapy 

4. Cardiac Rhythm Device Therapy 

5. โรคท่ีสําคัญและพบไดบอยของโรคท่ีตองทําหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจ 

6. หัตถการการตรวจพิเศษและ/แปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยโรคหัวใจและสรีระ

ไฟฟาหัวใจ 

• มีทักษะในการทําหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจ (medical skills ) 

5.3 มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาดวยตัวเองอยางตอเนื่อง (Practice-based learning) 

• เรียนรูจากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

• สามารถเรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ (practice-based learning) และ 

การใหคําแนะนําผูปวยเก่ียวกับโรค และเวชปฏิบัติเชิงประจักษ (evidence-based medicine)   

• สามารถวิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยได 

• สามารถดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได 

5.4 มีทักษะปฏิสัมพันธ และการส่ือสาร (interpersonal and communication skills)  

• นําเสนอขอมูลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  
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• ถายทอดความรูและทักษะใหแพทย นักศึกษาแพทย และบุคคลากรทางการแพทย  

• เปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆได 

• มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ 

• การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย 

• การบริหารจัดการผูปวยท่ีมีความซับซอนได 

• ดูแลผูปวยและ/ญาติในวาระใกลเสียชีวิต และ การบอกขาวราย 

• สามารถสื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติไดอยางถูกตองเหมาะสม อยางมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานความ

เชื่อทางสุขภาพท่ีตางกัน โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

5.5 มีความเปนมืออาชีพ (professionalism)  

• มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

• มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดี  เคารพตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน และชุมชน  

• ยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก  

• คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัว 

• มีทักษะ และสามารถบริหารจัดการสถานการณท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม   

• ปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิดไวกอนได 

• มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่อง (continuous professional  

development) 

• มีสวนรวมในองคกรทางการแพทย เชน สมาคมวิชาชีพตางๆ ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ แพทยสมาคม  

แพทยสภา และมีสวนรวมในการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 

5.6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (system-based practice)  

• มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ  

• สามารถปรับเปลี่ยน การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขของประเทศ และได

ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
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• ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม    

• มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย (quality assurance) และ บทบาท

ของแพทยในการพัฒนาคุณภาพ 

6. แผนหลักสูตรการฝกอบรม 

 

6.1 วิธีการฝกอบรม 

รูปแบบหลักของการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดคือ การฝกอบรมผานการทํางาน (on the job 

training) โดยการเรียนรูจากประสบการณ (experiential learning), จากการฝกงานกับผูท่ีอาวุโสหรือเชี่ยวชาญ

กวา (apprenticeship), การถูกกํากับดูแลโดยผูท่ีมีประสบการณสูงกวา (supervision), การไดรับขอมูลปอนกลับ 

(feedback), การสะทอนประสบการณ (reflection of experience), และจากการสอนผูอ่ืน (teaching others) 

ซ่ึงรูปแบบเหลานี้เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการพัฒนาแพทยประจําบานตอยอด 

รูปแบบการทํางานในการฝกอบรมครอบคลุมท้ังการดูแลผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยวิกฤต 

ผูปวยท่ีรับปรึกษาจากตางแผนก และการทําหัตถการท่ีจําเปนของโรคหัวใจเตนผิดจังหวะ 

แผนหลักสูตรและวิธีการประเมินผลไดจัดทําตามเกณฑหลักสูตรฯของชมรมชางไฟฟาหัวใจแหงประเทศ

ไทย สมาคมแพทยโรคหัวใจฯ และปรับปรุงตามแนวทางของ American College of Cardiology Competency 

Committee ป 2017 (ref: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2017.11.019) 

กรอบวิธีการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับผลลัพธของการฝกอบรมท่ีพึงประสงคท้ัง 6 มิติมีดังนี้ 

 

6.1.1 การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ

สอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

มีทักษะในการวินิจฉัย บําบัดรักษา 

โรคท่ีสําคัญและพบไดบอยของโรค

- รับผิดชอบผูปวยในท่ีมีภาวะหัว

ใจเตนผิดจังหวะท่ีไดรับการ

- การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารย 
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ทางสรีระไฟฟาหัวใจ (ภาคผนวกท่ี 

1) 

ปรึกษาจากแผนกอ่ืน ท้ังท่ี CCU, 

ICU, Wards, และ ER โดยอยูใน

การกํากับดูแลของอาจารยผูให

การฝกอบรม 

- ดูแลผูปวยนอกท่ีมาตรวจติดตาม

หลังการใส cardiac rhythm 

devices สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้ง

ละ 2-3 ชม.โดยอยูในความ

ควบคุมของอาจารยผูใหการ

ฝกอบรม 

 

- การสอบ formative 

การสอบเพ่ือประกาศนียบัตรฯของ

ชมรม มีทักษะในการเสริมสรางและ

ปองกันโรค  

 

6.1.2 ความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 

(Medical Knowledge and Skills) 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ

สอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

มีความรูพ้ืนฐานตามท่ีกําหนดใน

ภาคผนวกท่ี 1 

- รับผิดชอบผูปวยนอกและผูปวย

ในในท่ีมีภาวะหัวใจเตนผิด

จังหวะ 

- อภิปรายและนําเสนอในกิจกรรม

วิชาการ 

- การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารยและผูรวมงาน 

- การสอบ Formative 

- การสอบเพ่ือประกาศนียบัตรฯ 

มีทักษะในการทําหัตถการสรีระ

ไฟฟาหัวใจ 

ปฏิบัติงานใน electrophysiology 

laboratory ภายใตการกํากับดูแล

ของอาจารยผูใหการฝกอบรมโดยมี

- การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารย 

- Log Book 
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จํานวนหัตถการท่ีเขาชวยและทําได

เองตามจํานวนท่ีกําหนดไว 

 

6.1.3 การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ

สอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

เรียนรูจากการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การดูแลรักษา และเพ่ิม

ประสบการณไดดวยตนเองจากการ

ปฏิบัติ (practice-based 

learning) และ การใหคําแนะนํา

ผูปวยเก่ียวกับโรค และเวชปฏิบัติ

เชิงประจักษ (evidence-based 

medicine)   

- รับผิดชอบผูปวยในท่ีมีภาวะหัว

ใจเตนผิดจังหวะท่ีไดรับการ

ปรึกษาจากแผนกอ่ืน ท้ังท่ี CCU, 

ICU, Wards, และ ER โดยอยูใน

การกํากับดูแลของอาจารยผูให

การฝกอบรม 

- ดูแลผูปวยนอกท่ีมาตรวจติดตาม

หลังการใส cardiac rhythm 

devices สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้ง

ละ 2-3 ชม.โดยอยูในความ

ควบคุมของอาจารยผูใหการ

ฝกอบรม 

- ปฏิบัติงานใน 

electrophysiology 

laboratory ภายใตการกํากับ

ดูแลของอาจารยผูใหการ

ฝกอบรมโดยมีจํานวนหัตถการท่ี

เขาชวยและทําไดเองตามจํานวน

ท่ีกําหนดไว 

การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 

สามารถวิพากษบทความและ

งานวิจัยทางการแพทยได 

กิจกรรม Journal Club 

 

การประเมินโดยอาจารยภายหลัง

กิจกรรม 

สามารถดําเนินการวิจัยทางการ

แพทยและสาธารณสุขได 

 

การทํางานวิจัยสําหรับการสอบเพ่ือ

ประกาศนียบัตรฯ 

การประเมินกระบวนการวิจัยโดย

อาจารยท่ีปรึกษา และการนําเสนอ
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งานวิจัยตอคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบพิจารณารับรอง      

 

6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ

สอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

เรียนรูเก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ

และการสื่อสารท้ังกับผูปวย ญาติ 

และผูรวมงานทุกระดับชั้น 

สามารถสื่อสารใหขอมูลแกผูปวย

และญาติไดอยางถูกตองเหมาะสม 

อยางมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐาน

ความเชื่อทางสุขภาพท่ีตางกัน โดย

มีเมตตา เคารพการตัดสินใจ และ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

การสังเกตการณโดยตรงระหวาง

ปฏิบัติงาน  

 

การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 

และผูรวมงาน  

 

ถายทอดความรูและทักษะให

แพทย นักศึกษาแพทย และ

บุคคลากรทางการแพทย  และ

สามารถเปนท่ี ปรึกษาและให

คําแนะนําแกแพทยและบุคลากร

อ่ืนๆ  

มอบหมายใหเปนหัวหนาทีมดูแล

ผูปวย ซ่ึงมีนักศึกษาแพทย หรือ

แพทยรุนนองเปนสมาชิก 

การประเมินสมรรถนะโดย

ผูรวมงาน  

 

นําเสนอขอมูลผูปวยและอภิปราย

ปญหาในกิจกรรมวิชาการได 

นําเสนอขอมูลผูปวยและอภิปราย

ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ   

การนําเสนอและอภิปรายผูปวย  การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย  

 

6.1.5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  
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มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ

สอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ 

อันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน 

เพ่ือนรวมวิชาชีพและชุมชน 

การฝกปฏิบัติในการดูแลผูปวย 

การปฏิบัติงานในรูปแบบทีมท่ีมี

แพทยหลายระดับและเปนสห

วิชาชีพ มีอิสระในการคิด อภิปราย 

วินิจฉัย และตัดสินใจเลือกการ

รักษาท่ีดีท่ีสุดเพ่ือผูปวยของตน 

โดยมีอาจารยใหการกํากับดูแล 

การอภิปรายประเด็นทางจริยธรรม

สอดแทรกระหวางการดูแลผูปวย

หรือการอภิปรายผูปวย 

การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย 

และผูรวมงาน 

มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

 

6.1.6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ

สอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพของ

ประเทศ 

การอภิปรายระหวางการปฏิบัติงาน

ดูแลผูปวยในและผูปวยนอก 

- การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารยและผูรวมงาน 

- การประเมินของอาจารย

ภายหลังกิจกรรม  

คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย 

(Patient Safety) เปนสําคัญ 

กิจกรรม Mortality and 

Morbidity Conference 

การดูแลผูปวยขางเตียง 

มีความรูและมีสวนรวมในระบบ

พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย 

(Quality improvement) 

การอภิปรายระหวางการปฏิบัติงาน

ดูแลผูปวยในและผูปวยนอก 

ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม 

(Cost Consciousness 

Medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยให

กิจกรรม Mortality and 

Morbidity Conference 

การดูแลผูปวย 
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เขากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขไดตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 

6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร  

 6.2.1 ความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาสรีระไฟฟาหัวใจ ตามภาคผนวกท่ี 1 

 6.2.2 หัตถการทางสรีระไฟฟาหัวใจ ตามท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 2 

 6.2.3 การทําวิจัย 

แพทยประจําบานตอยอดตองทางานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง โดยเปนผูวิจัยหลัก งานวิจัยดงักลาวตอง

ประกอบดวยหัวขอหลักท่ีถูกตองตามหลักการทําวิจัย   

6.2.4.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เนื่องจากความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทยประจําบาน

ตอยอดฯ   ตองบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 และ ผลงานวิจัยฉบับ

สมบูรณเปนองคประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับวุฒิบัตรฯ เม่ือ

สิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมตองรับผิดชอบ เตรียมความพรอมใหกับ

แพทยประจําบานตอยอดของสถาบันตนเอง ตั้งแตการเสนอโครงรางการวิจัยไปจน

สิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเพ่ือนําสง สมาคมแพทยโรคหัวใจ

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

6.2.4.2 องคประกอบของงานวิจัย  

แพทยประจําบานตอยอดตองมีงานวิจัย แบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อยางนอย 1 เรื่อง โดยแพทยประจําบานตอยอดตองเปนผูวิจัยหลัก งานวิจัยดังกลาว

ตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้  
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  ▪ จุดประสงคของการวิจัย  

  ▪ วิธีการวิจัย 

  ▪ ผลการวิจัย 

  ▪ การวิจารณผลการวิจัย  

  ▪ บทคัดยอ  

6.2.4.3 คุณลักษณะของงานวิจัย  

- เปนผลงานท่ีริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยใชแนวคิดท่ีมีการศึกษามากอนท้ังในและตางประเทศ 

แตนํามาดัดแปลงหรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน  

- แพทยประจําบานตอยอดและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยควรผานการอบรมดานจริยธรรมการ

วิจยัในคน และ good clinical practice (GCP)  

- งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ ของสถาบัน 

- งานวิจัยทุกเรื่องตองดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรอืระเบียบวิจัยท่ีถูกตองและเหมาะสม  

- ควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

6.2.4.4 สิ่งท่ีตองปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูปวย  

- เม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตาม

ขอตกลงโดย เครงครัด  

- เม่ือมีการลงนามในเอกสารการยินยอมเขารวมงานวิจัย แพทยประจําบานตอยอดตองใหสํานา

แกผูปวย หรือผูแทนเก็บไว 1 ชุด  

- ตองระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานะการเขารวมงานวิจัยของผูปวย 
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- การตรวจและ/หรือรักษาเพ่ิมเติมจาก ท่ีไมไดเปน สวนหนึ่งของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ 

ไมสามารถทําได  ยกเวนไดมีการระบุ และอนุมัติในโครง การวิจัยแลว  

- กรณีท่ีโครงการวิจัยกําหนดใหทําการตรวจหรือรักษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผูปวย 

ตามปกติ หากมีผลลัพธท่ีอาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดําเนินการแจงให

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพ่ือวางแผนแจงผูท่ีเก่ียวของรับทราบตอไป  

-หากเกิดกรณีท่ีนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบแจงอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย หรือ คณะ 

กรรมการจริยธรรมการวิจัยทันที ในขณะเดียวกันได ใหใชหลัก พ้ืนฐาน 3 ขอ ของจรยิธรรมทาง

การแพทยในการตัดสินใจ คือ การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลักและไมกอใหเกิดความทุกข

ทรมานกับ ผูปวย, การเคารพสิทธิของผูปวย และการยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนใน

สังคมท่ีจะไดรับบริการทาง การแพทยตามมาตรฐาน  

6.2.4.5 กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา 2 ป  

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 

2 จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา 

4 จัดทําโครงรางงานวิจัย 

6 

 

7 

ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและนอกสถาบนั (ถาตองการ) 

นําเสนอโครงรางงานวิจัย 

9 เริ่มเก็บขอมูล 

3,6,9,12,15,18,21 นําเสนอความคืบหนางานวิจัย 

19 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

20 จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 

22 สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอสถาบัน เพ่ือสงตอไปยังเสนอตอสมาคมแพทยโรคหัวใจ

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
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6.2.5 การเรียนรูทางดานบูรณาการ 

  6.2.5.1 ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร (interpersonal and communication 

skills)  

- การสื่อสาร ปจจัยท่ีสงเสริมความสัมพันธและการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทย ผูรวมงาน ผูปวย

และญาติ  

- การดูแลผูปวยในระยะสุดทาย และผูปวยท่ีมีความซับซอน การบริหารจัดการ โดยตระหนักถึงความรูใน

เรื่องการดูแลสุขภาพ และพ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีตางกัน 

6.2.5.2 ความเปนมืออาชีพ  

   6.2.5.2.1 การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง  

   -  การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 

   -  การรักษาความนาเชื่อถือแกผูปวย ญาติ และสังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแล 

   รักษาผูปวยใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  

   -  การใหเกียรติและยอมรับเพ่ือนรวมวิชาชีพ `ผูรวมงาน ผูปวย และญาติ  

-  ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณเฉพาะหนาท่ีไมคาดไว      

    กอน  

6.2.5.2.2 พฤตินิสัย 

   -  ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย และมีวินัย 

   -  การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ  

  6.2.5.2.3 จริยธรรมการแพทย 

   - หลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัวในทุกกรณี  
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- เคารพใหเกียรติและรับฟงความเห็นของผูปวยและ/หรือญาติในกรณีท่ีไมเห็นดวยหรือ

ปฏิเสธการรักษา 

   - การขอความยินยอมจากผูปวยและญาติในการดูแลรักษาและการทําหัตถการ  

   - การปฏิบัติในกรณีท่ีผูปวย หรือ ญาติ รองขอการรักษาท่ีไมมีประโยชนหรือมีอันตราย  

- การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย 

 - การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง  

  6.2.5.2.4 การเรียนรูอยางตอเนื่อง  

   -  การกําหนดความตองการในการเรียนรูดวยตนเอง  

   -  การคนควาความรู และประเมินความนาเชื่อถือไดดวยตนเอง  

   -  การประยุกตความรู ท่ีคนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม  

   -  การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ  

   -  การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสม่ําเสมอ  

   -  การใช electronic databases และการใชคอมพิวเตอรในการเรียนรู  

   -  การถายทอดความรูแกแพทย บุคลากรทางการแพทย ผูปวยและญาติ  

6.2.5.3 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ  

  -  มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  

  -  มีความรูเก่ียวกับระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม  

  ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการเปนตน  

  - มีความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพและกระบวนการ (hospital accreditation)  

  - มีความรูเก่ียวกับ cost consciousness medicine เชน นโยบายการใชยาบัญชียาหลักแหง 
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    ชาติ การใชยาอยางสมเหตุผล เปนตน  

  - มีความรูเก่ียวกับกฎหมายทางการแพทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  6.2.5.4 การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ ในดานตางๆ ดังนี้ 

  - การดูแลรักษาผูปวยแบบสหวิชาชีพ 

    - การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง 

  -  การประเมินความพอใจของผูปวย 

  -  มีทักษะและจรยิธรรมในการวิจยั 

6.3 ระยะเวลาในการฝกอบรม  

  การฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือเปนแพทยเฉพาะทางสาขาสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ ตองไดรับ

การอบรมเปนเวลาอยางนอย 2 ป  

6.4 การบริหารการจัดการฝกอบรม 

สาขาวิชาโรคหวัใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี จัดใหมีคณะกรรมการการศึกษาหลัง

ปริญญา ซ่ึงประกอบดวยประธานการฝกอบรม ไดปฎิบัติงานในสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกวา 5 ป 

และทีมทํางานคือ ทีมคณาจารย รวมเปนคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา คณะกรรมการการศึกษาหลัง

ปริญญามีหนาท่ีรับผิดชอบและมีอํานาจในการจัดการ ประสานงาน บริหาร และประเมินผล ในแตละข้ันตอนของ

การฝกอบรม รวมถึงการใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม โดยมีการประชุม

คณะกรรมการทุก 3 เดือน โดยมีผูแทนของแพทยประจําบานแตละชั้นปเขารวมประชุมทุกครั้ง เพ่ือรวมใหขอมูล 

ความเห็น และรวมวางแนวทางการพัฒนาและการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพและทันทวงที 

6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน 

6.5.1 กิจกรรมวิชาการสําหรับแพทยประจําบานตอยอด 
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สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี จัดใหมีกิจกรรมวิชาการสําหรับแพทย

ประจําบานตอยอดท้ัง 2 ชั้นป ดังตารางโดยแตละกิจกรรมมีวัตถุประสงค กระบวนการทําและเรียนรูตาม 

ภาคผนวกท่ี 4 

6.5.2 ปริมาณชั่วโมงการทํางาน 

แพทยประจําบานตอยอดมีชั่วโมงการทํางานระหวาง 8-10 ชั่วโมงตอวันแตไมเกิน 56 ชั่วโมงตอสัปดาห 

6.5.3 การอยูเวร 

แพทยประจําบานตอยอดสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจไมตองอยูเวรในโรงพยาบาล แตตอง on call เพ่ือรับปรึกษาปญหา

ดาน electrophysiology จากหนวยอ่ืนๆ 

6.5.4 การจัดคาตอบแทน 

มีการจัดคาตอบแทนแกแพทยประจําบานตอยอดตามระเบียบของคณะฯ 

6.5.5 การกําหนดการฝกอบรมทดแทน 

การฝกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑ

ทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง หรือการศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม เปนตน คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดีมีประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑการลาของแพทยผูรับการฝกอบรม พ.ศ. 2555 โดยอนุญาต

ใหลาคลอดไดไมเกิน 60 วัน สวนการลาอ่ืน ๆ นั้นไมมีขอกําหนด แตอยูในเง่ือนไขท่ีวา แพทยประจําบานตอยอดท่ี

จะมีสิทธิเขารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรนั้น ตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลา

การฝกอบรม คือ ไมนอยกวา 83 สัปดาห 

ในกรณีท่ีแพทยประจําบานตอยอดลาเกินทําใหเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือฝกอบรมรวมไมถึงรอยละ 80 จําเปนตอง

ไดรับการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนครบรอยละ 80 

ในกรณีท่ีแพทยประจําบานตอยอดมีเวลาในการปฏิบัติงานในแตละปการฝกอบรมไมถึงรอยละ 80 จําเปนตอง

ไดรับการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนครบรอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมในปนั้น ๆ 

6.5.5 การลาพักผอน มีการจัดการลาพักผอน 10 วันทําการตอป 
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6.6 การวัดและประเมินผล  

มีการแจงกระบวนการการวัดและประเมินผลใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับทราบ โดยสามารถตรวจสอบและ

อุทธรณไดเม่ือตองการ  

การวัดและประเมินผลแพทยประจําบานระหวางการฝกอบรม การเลื่อนชั้นป และการยุติการฝกอบรมมี

รายละเอียดดังนี้  

6.6.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม (In-training Evaluation) 

ก) การประเมินแพทยประจําบานตอยอดระหวางการฝกอบรม โดยครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะ เจต

คติ และกิจกรรมทางการแพทยตามสมรรถนะหลักดวยวิธีตางๆตามท่ีกลาวในหัวขอ 6.1.1-6.1.6 

ข) บรรลุ Entrustable Professional Activities (EPAs) ท้ัง 7 อยางตาม milestones ดัง

รายละเอียดใน ภาคผนวกท่ี 3  

ค) Log book – มีประสบการณในการทําหัตถการตามเกณฑท่ีกําหนด 

6.6.2 เกณฑการเล่ือนช้ันป 

1. ปฏิบัติงานไดไมตํ่ากวารอยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. ผานการประเมินตามมิติตาง ๆ โดยไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 50 ของแตละมิติ  

3. ผานเกณฑการประเมิน EPA (ภาคผนวกท่ี 3) 

4. ตองเปนแพทยหลักและผูชวยในการทําหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจ ไมนอยกวา  150 รายตอป  และ CIED 

implant 80 รายตอป โดยจะตองจัดใหมีสมุดบันทึกหัตถการและประสบการณเพ่ือกํากับและตรวจสอบ

ได 

5. ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามขอกําหนดของสถาบันฝกอบรม และไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบัน

ฝกอบรม 

6.6.3 กรณีไมผานการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันป  
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1. ตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติมแลวทําการประเมินซ้ํา ถาผานการประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปได 

2. หากไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปซ้ําตามขอท่ี 1 หรือไมผานการประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อเขาสอบ

ประกาศนียบัตร ตองปฏิบัติงานในระดับชั้นปเดิมอีก 1 ป 

3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ําในชั้นปเดิมอีก 1 ป แลวยังไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นป ตองยุติการฝกอบรม  

ท้ังนี้ใหสถาบันสงผลการประเมินแพทยประจําบาน ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคมของทุกป และนําเสนอท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด  เพ่ือ

ทํารายงานสงใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภาตามลําดับ 

6.6.4 การดําเนินการสําหรับผูท่ีไมผานการประเมิน 

1. แจงผลการประเมินใหแพทยประจําบานรับทราบเปนลายลักษณอักษรในแบบประเมินผลของราชวิทยาลัย

ฯ พรอมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การกํากับดูแล และการประเมินผลซ้ํา 

2. เม่ือแพทยประจําบานลงชื่อรับทราบ ใหสงสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ

สอบ เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด  

6.6.5 การยุติการฝกอบรม 

1. การลาออก แพทยประจําบานตองทําเรื่องชี้แจงเหตุผลกอนพักการปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย 2 

สัปดาห เม่ือสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหพักการปฏิบัติงานแลวจึงแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ

ฯ  เพ่ือเห็นชอบและแจงตอแพทยสภาพรอมความเห็นประกอบวาสมควรใหพักสิทธิ์การสมัครเปนแพทย

ประจําบานเปนเวลา 1 ปในปการศึกษาถัดไปหรือไม โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคํา

ชี้แจงจากสถาบันฝกอบรม  การลาออกจะถือวาสมบูรณเม่ือไดรับอนุมัติจากแพทยสภา   

2. การใหออก จะกระทําเม่ือแพทยประจําบานตอยอด  

 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรายแรงจนกอใหเกิดผลเสียตอ

ผูปวยหรือตอชื่อเสียงของคณะฯ 

 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไมมีการปรับปรุงพฤติกรรมหลัง

การตักเตือน หรือกระทําซ้ําภายหลังการภาคทัณฑ 
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เม่ือสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหออก จะทําการแจงแพทยประจําบานรับทราบ ใหพักการปฏิบัติงาน แลวทําเรื่อง

แจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ  ซ่ึงจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบดวยหัวหนา

สถาบันฝกอบรมอ่ืนจํานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจํานวน 2 คน เพ่ือดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 

สัปดาหภายหลังจากไดรับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 

เพ่ือลงความเห็น ถาสมควรใหออกจึงแจงตอแพทยสภาจนเม่ือไดรับการอนุมัติจึงถือวาการใหออกสมบูรณ ถาเห็น

วายังไมสมควรใหออกจึงสงเรื่องคืนใหสถาบันฝกอบรมพรอมคําแนะนํา 

6.7 การประเมินเพ่ือประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ 

เปนการสอบ ซ่ึงราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เพ่ือ

ประกาศนียบัตรท่ี แพทยสภามอบหมายใหเปนผูดูแลรับผิดชอบ เปนผูดําเนินการจัดใหมีการสอบ โดยท่ีคุณสมบัติ

ของผูมีสิทธิ์เขารับการสอบ วิธีการวัด การประเมินผล และเกณฑการตัดสิน จะเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา  

 

7. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มีศักยภาพและความพรอมตามเกณฑมาตรฐาน

สถาบันฝกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ และมีระเบียบการรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมดังนี้ 

7.1. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรมฯ  

ผูเขารับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ครบทุกขอ 

1. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

2. ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา 

อายุรศาสตร และอายรุศาสตรโรคหัวใจ  

หรือ เปนแพทยประจําบานตอยอดปสุดทายในการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ 

หรือ เปนผูมีสิทธิสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจในปการศึกษานั้น 

3. เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรมอันดี 

4. มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง  
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7.2. ข้ันตอนในการรับและการคัดเลือกผูเขารับฝกอบรม  

สาขาวิชาโรคหวัใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีหลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการ

ฝกอบรมท่ีชัดเจน ยึดหลักความเสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได โดยในแตละปการศึกษา จะมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือกําหนดแนวทางและเกณฑการคัดเลือกสําหรับปนั้นๆ 

คณะกรรมการประกอบดวยอาจารยทุกทานในอนุสาขา  

7.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  

โดยอิงตามศักยภาพในการฝกอบรมของอนุสาขาสรีรวิทยาไฟฟาหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร 

คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีจํานวนผูเขารับการฝกอบรมสูงสุด 2 ตําแหนง (ภาคผนวกท่ี 5) 

 

8. อาจารยผูใหการฝกอบรม   

คุณสมบัติ 

- ไดรับประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในอนุสาขาหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจของราชวิทยาลัย

อายุรแพทยแหงประเทศไทย 

- อาจารยผูทําหนาท่ีหัวหนาสถาบันฝกอบรม หรือประธานการฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดานหัตถการ

ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดมาแลวไมนอยกวา 7 ป (ไมนับเวลาการฝกอบรม)  

- อาจารยผูฝกอบรมอ่ืนๆจะตองเปนผูท่ีปฏิบัติงานทางดานหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอด

เลือด มาแลวไมนอยกวา 5 ป (ไมนับเวลาการฝกอบรม) 

จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม  

 อัตราสวนของจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาตอจํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑท่ี

แพทยสภากําหนดไว คือ 2 ตอ 1  

 จํานวนและรายชื่อของอาจารยผูใหการฝกอบรมแสดงใน ภาคผนวกท่ี 6 
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

 แผนกสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี มีทรัพยากรการศึกษาท่ีครบถวนและครอบคลุมเพ่ือการฝกอบรมท่ีมีคุณภาพ ไดแก 

9.1 มีจํานวนผูปวยมากเพียงพอและชนิดของผูปวยท่ีหลากหลาย สอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยนอกเวลาราชการ และผูปวยเฉพาะทาง เปนไปตามศักยภาพของการ

ฝกอบรม 

9.2 มีสถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีหอผูปวยอายุรศาสตรท่ัวไป หอผูปวยพิเศษ 

หอผูปวยหัวใจวิกฤตและก่ึงวิกฤต หอผูปวยหลังทําหัตถการ หองฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอกท่ัวไป และคลินิกเฉพาะ

โรค แพทยประจําบานตอยอดสามารถเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการท่ีทันสมัย มีหองสมุด มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีครอบคลุมและเพียงพอทุกจุด มีอุปกรณสําหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติ ไดแก ศูนยฝก

หัตถการ หุน simulation ตาง ๆ จํานวนมาก 

9.3 มีสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอด มีการบันทึกวิดีทัศนของกิจกรรมวิชาการ

ตาง ๆ เพ่ือใหแพทยประจําบานสามารถทบทวนเพ่ิมเติมในภายหลังไดท้ังในรูปแบบซีดีรอมหรือระบบสื่อออนไลน 

มีระบบ Wi-Fi ท่ีครอบคลุม ทําใหสามารถคนหาขอมูลทางการแพทยไดทุกท่ีและตลอด 24 ชั่วโมง 

9.4 มีการจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมท่ีประกอบดวยแพทยหลาย ๆ ระดับและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน ๆ 

แบบสหวิชาชีพ 

9.5 มีการประยุกตความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาในกระบวนการฝกอบรม

ตลอดเวลา  

9.6 มีการบูรณาการและถวงดุลยระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอ 

9.7 มีการนําความรูทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในกระบวนการฝกอบรม ไดแก 

 การวางแผนการฝกอบรม ไดแก การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
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 การดําเนินการฝกอบรม ไดแก การสอนแบบ interactive lecture, conference, วอรดราวนด, การให

ขอมูลปอนกลับ (feedback), การใหการกํากับดูแล (supervision) และการทําตนเปนตัวอยาง (role 

modeling) โดยอาจารยและแพทยรุนพ่ี 

 การประเมินผลแบบรอบดาน  

9.8 กิจกรรมวิชาการอ่ืนๆ 

ใหแพทยผูเขาฝกอบรมไปรวมกิจกรรมวิชาการนอกสถานท่ี ไดแก 

 เขาฟงการประชุมวิชาของชมรมชางไฟฟาหัวใจฯ 

 เขาฟงการประชุมวิชาการนานาชาติ เชน Asia-Pacific Heart Rhythm Society Meeting 

 แพทยประจําบานตอยอดสามารถเลือกไปฝกอบรมท่ีสถาบันอ่ืนเปนกรณีพิเศษไดในสถาบันท่ีมีขอตกลง

พิเศษ เชน Pacific-Rim Electrophysilogy, LA, CA 

 

10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

 

 แผนกสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี มีการประเมินหลักสูตรการฝกอบรมปละ 1 ครั้งผานคณะกรรมการกํากับดูแลหลักสูตรซ่ึงประกอบดวย

อาจารยผูใหการอบรมทุกทาน ตัวแทนแพทยประจําบานตอยอด และเจาหนาท่ีฝายสนับสนุน (ดังรายชื่อใน

ภาคผนวกท่ี 7)  

โดยมีการประเมินหลักสูตรการฝกอบรมและกลไกในการนําหลักสูตรการฝกอบรมนําไปใชจริงซ่ึง

ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ คือ 

 พันธกิจของหลักสูตรการฝกอบรม  

 ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค  

 แผนการฝกอบรม  

 ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม   
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 การวัดและประเมินผล  

 พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม   

 ทรัพยากรทางการศึกษา   

 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม  

 ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ 

 สถาบันรวมฯ 

 ขอควรปรับปรุง 

โดยแผนกฯ จะรวบรวมขอมูลปอนกลับเก่ียวกับหลักสูตรการฝกอบรมจากผูมีสวนไดสวนเสียหลัก คือ อาจารยผูให

การฝกอบรม แพทยประจําบานผูเขารับการฝกอบรม แพทยประจําบานผูสําเร็จการฝกอบรม รวมท้ังใชขอมูล

ปอนกลับเก่ียวกับสมรรถนะของแพทยประจําบานผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินหลักสูตรการฝกอบรม 

 

11. การทบทวนและการพัฒนา 

แผนกสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มี

การทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝกอบรมอยางนอยทุก ๆ 5 ป เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 

โครงสราง  เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และ

สภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองท่ีตรวจพบ มีขอมูลอางอิง และแจงผล

การทบทวนและพัฒนาใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ และแพทยสภารับทราบ 

12. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

แผนกสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

บริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก การรับสมัครผูเขารับการ

ฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการ

ฝกอบรมท่ีพึงประสงค การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปน

ทางการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

นอกจากนี้ทางสาขาวิชายังมีการบริหารจัดการอ่ืนๆ ไดแก 
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 กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบและอํานาจใหคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาบริหารจัดการงบประมาณ

ของหลักสูตรการฝกอบรม ใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม 

 มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรม

และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มีการบริหารจัดการท่ีดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

 มีหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภา

ในการเปดการฝกอบรม 

13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีการประกันคุณภาพการฝกอบรมดังนี้ 

 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในทุก 2 ป 

 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ทุก 5 ป 
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ภาคผนวกที ่1 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร 

 

ความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาสรีระไฟฟาหัวใจ  ไดแก 

1. Pathophysiologic Basis of Cardiac Arrhythmias/Basic Electrophysiology 

- normal cardiac anatomy, including the anatomy of the conduction system. 

- basic cardiac electrophysiology. 

- the mechanisms of cardiac arrhythmias, including the relationship between cardiac arrhythmias 

and structural heart disease, including congenital heart disease; sympathetic and parasympathetic 

tone; myocardial ischemia/infarction; and drugs. 

- the physiology and pathophysiology of the atrioventricular conduction system, and the types 

and associated clinical manifestations of accessory pathways. 

- the genetic basis of arrhythmias, including genetically-based ion channel abnormalities and 

inherited cardiomyopathies. 

- the epidemiology of arrhythmias. 

- the influence of acquired structural or congenital heart disease in causing cardiac arrhythmias, 

and their impact on clinical decision-making about arrhythmia risk and management. 

- the systemic disorders and metabolic abnormalities associated with arrhythmias and conduction 

abnormalities. 

 

2. Diagnostic Tests  

A. Noninvasive Diagnostic Tests 
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-the role of and the method of interpreting ECGs obtained during sinus rhythm, exercise, and 

cardiac arrhythmias in the evaluation of patients with known or suspected cardiac arrhythmias. 

-the methods to interpret surface ECG for the differential diagnosis of cardiac arrhythmias. 

-the indications for event monitors/recorders and Holter monitors/recorders, and how to interpret 

the results. 

-the indications for tilt table tests, how to perform a tilt table test, and how to interpret the 

results. 

-the role of exercise stress testing, with or without imaging, in the evaluation and management of 

patients with cardiac arrhythmias. 

-the role of transthoracic and transesophageal echocardiography in the management of patients 

with cardiac arrhythmias. 

-the role of transesophageal echocardiography and intracardiac echocardiography in guiding trans-

septal puncture and ablation near key anatomic structures, and monitoring for the development 

of a pericardial effusion. 

-the role of advanced imaging (computed tomography, magnetic resonance imaging, and positron 

emission tomography) in the evaluation and management of patients with cardiac arrhythmias. 

-the electrophysiological basis of various electrocardiographic parameters such as signal- averaged 

electrocardiography. 

-the methods to interpret tracings and other information downloaded from pacemakers, 

defibrillators, and implanted loop monitors with respect to both arrhythmias and heart failure 

management. 

-the indications for referring patients for sleep apnea evaluation. 



28 

 

 

B. Invasive Electrophysiological Testing 

- the techniques of, indications for, contraindications, and potential complications of invasive 

electrophysiologic studies. 

- the principles of obtaining vascular access, multi-electrode catheter placement, electrogram 

recording, and stimulation 

- Know the invasive laboratory recording techniques, including the principles of amplifiers, filters, 

and signal processors. 

- the principles of advanced 3-dimensional mapping systems, including anatomical chamber 

reconstruction, image integration, and creation and interpretation of electroanatomical activation 

and voltage maps. 

- the principles of radiation safety and of electrical safety (related to fluoroscopy and other 

equipment used in the laboratory) in the performance of electrophysiology studies, ablation, or 

device therapy. 

- the characteristics of unipolar and bipolar intracardiac electrocardiographic signals. 

- the methods of programmed electrical stimulation, the role of provocative drug 

testing/stimulation, and the characteristic findings in patients with and without arrhythmias or 

conduction disturbances. 

- the pacing protocols to evaluate sinus node and atrioventricular node function, and to induce 

supraventricular and ventricular arrhythmias, including use of entrainment. 

- the predictive value and limitations of invasive electrophysiologic studies in patients with various 

arrhythmias and clinical syndromes. 
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3. Nondevice Therapies 

A. Antiarrhythmic Medications 

-the indications, contraindications, and clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs, and of 

sympathetic and parasympathetic agonists and antagonists. 

-the clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of antiarrhythmic medications. 

-the adverse effects of antiarrhythmic drugs, including drug-drug and drug-device interactions and 

proarrhythmia potential. 

B. Catheter Ablation 

-the biophysics of radiofrequency, cryoablation, and other ablation energy sources that become 

available. 

-the indications and contraindications for catheter ablation of all types of cardiac arrhythmias. 

-the complications associated with catheter ablation of all types of cardiac arrhythmias. 

-the methods to minimize the risks of complications of catheter ablation. 

-the methods to manage complications that occur during catheter ablation. 

-the relative benefits and risks associated with radiofrequency ablation, cryoablation, and other 

ablation technologies that become available. 

C. Surgical Ablation 

-Know the pathophysiologic basis of arrhythmia surgery. 

-the techniques, indications for, and complications associated with surgical treatment of cardiac 

arrhythmias, including surgical atrial fibrillation ablation. 
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4. Implantable Devices 

A. Pacemakers 

-the indications for implantation of a cardiac pacemaker and the methods to select the 

appropriate pacemaker type for a particular patient. 

-the complications associated with placement of a cardiac pacemaker and the methods 

to manage those complications. 

-the methods to interrogate, program, and trouble shoot cardiac pacemakers, including 

the use of remote monitoring and interrogation. 

B. Implantable Defibrillators 

-the indications for implantation of an implantable cardioverter-defibrillator for primary 

and secondary prevention of sudden cardiac death. 

-the methods for selecting the appropriate implantable cardioverter-defibrillator type 

(including subcutaneous implantable cardioverter-defibrillators) for a particular patient. 

-the complications associated with implantation of an implantable cardioverter-

defibrillator and how to manage them. 

-the methods to interrogate, program, and troubleshoot implantable cardioverter- 

defibrillators, including the use of remote interrogation. 

C. Resynchronization Therapy 

-the indications for cardiac resynchronization therapy. 
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-the complications associated with placement of a cardiac resynchronization therapy 

device and how to manage those complications. 

-the theories and methodology of optimization of cardiac resynchronization therapy as 

well as the methods to interrogate, program, and trouble shoot cardiac resynchronization 

therapy. 

Implantable Loop Monitors 

-the indications for and complications of implantable loop monitors and how to interpret 

the recordings. 

D. Left Atrial Appendage Occlusion/Ligation 

-the indications for left atrial appendage occlusion and appendage ligation. 

-the techniques of and complications associated with left atrial appendage occlusion and 

appendage ligation. 

-the methods to manage the complications associated with left atrial appendage 

occlusion and appendage ligation. 

D. Lead Management 

-the indications for lead extraction and management strategies for infected devices. 

-the complications of lead extraction and how to manage them. 

-the methods for diagnosing and managing lead failure. 

โรคท่ีสําคัญและพบไดบอยของโรคท่ีตองทําหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจ 

(1)     Supraventricular tachycardia  
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(2)    Ventricular tachycardia 

(3)   Atrial Fibrillation 

(4)    bradyarrhythmia   

(5)    Syncope 

(6)    Other structural heart diseases  (Cardiac implantation electronic device เชน heart block 

โรคหัวใจท่ีเกิด arrhythmia เชน cardiomyopathy ) 

หัตถการการตรวจพิเศษและ/แปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยโรคหัวใจและสรีระไฟฟาหัวใจ 

(1)   Holter monitor 

(2)  Event Recorder Implant 

(3) Electrophysiology study and Ablation 

 

ความรูเชิงบูรณาการสําหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

การฝกอบรมจะตองสรางเสริมและปลูกฝงคุณสมบัติตอไปนี้ 

1. Humanism  

a. สามารถสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย/ญาติ 

b. คนหาแนวทางหรือวิธีการท่ีสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย/ญาติ 

2. Professionalism  

รักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีท่ีสุดภายใตความเหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจ 

และสังคม ยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก ดูแลผูปวยดวยความเอาใจใสโดยเสมอภาค 

3. จริยธรรมทางการแพทย  
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ใหเกียรติและเคารพสิทธิผูปวย รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นของผูปวย  มีจริยธรรมในการวิจัย  ปฏิบัติอยาง

เหมาะสมเม่ือผูปวยปฏิเสธการรักษา 

4. การเรียนรูตลอดชีวิต 

a. พัฒนาความสามารถในการคนควาความรูดวยตนเองใหทันสมัย รวมกิจกรรมวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

b. สามารถวิเคราะหและวิจารณงานวารสาร สามารถถายทอดความรูแกแพทย, บุคลากรทางการแพทย,  

นิสิตนักศึกษา, ผูปวยและญาติ 

5. กระบวนการทางคลินิก 

a. สามารถบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง มีทักษะการสื่อสารกับผูปวย ญาติ และบุคลากรทางการ

แพทย  

b. ใช evidence base medicine ในเวชปฏิบัต ิ

6. ระบาดวิทยาคลินิก 

a. สามารถประเมินงานวิจัย สามารถวิเคราะหขอมูลและความเชื่อถือไดของขอมูลท่ีไดมา 

b. เขาใจวิธีการประเมิน cost effectiveness รู research methodology  

7. เภสัชวิทยาคลินิก 

มีความรูดาน pharmacokinetics ของยา  รูหลักการใชยา สามารถประเมินผลขางเคียงจากการใชยา,  

การแพยา, drug interaction 

8. ความรูทางดานกฎหมาย  

a. มีความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.วิชาชพีเวชกรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ รูขอบเขตการเปดเผยขอมูลผูปวย 

b. ขอความยินยอมจากผูปวยกอนทําการดูแลรักษาและหัตถการทุกครั้ง 

9. การประกันคุณภาพบริการสุขภาพ 

เขาใจและสามารถจดักระบวนการ hospital accreditation เขาใจและสามารถจัดกระบวนการ quality  

assurance 

10. เวชศาสตรปองกัน - สามารถประเมินปจจัยเสี่ยงของโรคและแกไข 

11. การดูแลผูปวยท่ีบาน 

วางแผนการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมกับความตองการของผูปวยและครอบครัว ไดแก การประเมิน

สภาพแวดลอมคาใชจาย เครื่องมือ และความพรอม 
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12. การบริหารจัดการทางการแพทย 

เขาใจระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ระบบประกันสุขภาพแหงชาติระบบ

ประกันสังคมและระบบประกันชีวิตและสุขภาพเอกชน 

13. เวชสารสนเทศ 

สามารถใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแสวงหาความรูทางการแพทย เชน internet, software 

ภาคผนวกที่ 2 หัตถการของสาขาอายุรศาสตรสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ 

แพทยประจําบานตอยอดตองรูขอบงชี้ ขอบงหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ และสามารถทํา

หัตถการเหลานี้ไดดวยตนเอง 

A. Catheter Ablation 

1. Perform ablation therapy in patients with  

a) atrioventricular nodal re-entrant tachycardia, atrial tachycardia, cavotricuspid 

isthmus-dependent atrial flutter, and accessory pathway-mediated arrhythmias. 

b) idiopathic premature ventricular complexes and/or ventricular tachycardia. 

c) scar-based atrial and ventricular arrhythmias. 

2. Identify appropriate candidates for and assess risk/benefit of epicardial approach to 

ventricular tachycardia ablation. 

3. Recognize and manage patients who experience a complication during and/or following 

catheter ablation or surgical ablation. 

4. Utilize cardiovascular magnetic resonance, cardiovascular computed tomography, and/or 

intracardiac echocardiography to facilitate invasive electrophysiology testing, intracardiac 

mapping, and catheter ablation.  

B. Implantable Devices 

1. implant and test pacemakers, implantable cardioverter-defibrillators, and cardiac 

resynchronization therapy devices. 
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2. Identify appropriate candidates for pacemakers (including leadless), implantable 

cardioverter-defibrillators (including subcutaneous), and cardiac resynchronization 

therapy devices. 

3. identify and manage complications associated with pacemaker, cardioverter-defibrillator, 

and cardiac resynchronization implantation. 
 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 Entrustable Professional Activities (EPA) และ Milestones 

 

Entrustable professional activities (EPA) 

แพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองแสดงใหเห็นวาสามารถทําไดดวยตนเองในระหวางการฝกอบรมตาม EPA 

ตางๆดังนี้ 

EPA 1: Arrhythmia Consultation - evaluate, diagnose, and develop treatment plans for 

patients with known or suspected Cardiac Arrhythmia disease, or who are at risk of developing 

Cardiac Arrhythmia disease. 

EPA 2: Acute Cardiac Care - manage patients with acute cardiac arrhythmia conditions. 

EPA 3: Cardiovascular Disease Management – manage patients with chronic cardiac 

arrhythmia diseases. 

EPA 4: Cardiovascular Testing - appropriately utilize diagnostic testing for cardiac arrhythmia 

diseases. 

EPA 5: Disease Prevention and Risk Factor Control – implement disease prevention and risk 

factor control measures, addressing comorbidities. 

EPA 6: Team-Based Care - work effectively to promote and coordinate interdisciplinary, 
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patient-centered care. 

EPA 7: Lifelong Learning - engage in lifelong learning to maintain and enhance knowledge and 

skills. 

แนวทางการเรียนรูและการประเมิน EPAs 

1. Level of EPAs  

Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการชี้แนะของอาจารย  

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเม่ือตองการ  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองและควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวาได 

2. เนื้อหาการเรียนรูและการประเมิน 

EPA-competencies matrix 

Competency EPA 

1 

EPA 

2 

EPA 

3 

EPA 

4 

EPA 

5 

EPA 

6 

EPA 

7 

Patient care • • • •  • • 

Medical knowledge and skills • • • • • • • 

Practice-based learning • • • • • • • 

Interpersonal and communication skills • • • •  • • 

Professionalism • • • •  • • 
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System-based practice • • • •  • • 

 

3.  ผลของ EPA 

3.1 วัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมโดยอาจารยผูใหการฝกอบรม 

3.2 เกณฑประเมินการเลื่อนชั้นป 

กิจกรรม ปท่ี 1 

จํานวนครั้ง/ป ตาม

Level (L) 

ปท่ี 2 

จํานวนครั้ง/ป ตาม

Level (L) 

หัตถการ Cardiac implantable electrical device 

ทุกชนิด 

5 L3, 2 L4 5 L3, 5 L4 

หัตถการ Cardiac implantable electrical device 

ชนิดซับซอน (CRT, Leadless PPM, Subcutaneous 

ICD, Lead Extraction) 

5 L3 หรือ L4 10 L3 หรือ L4 

การจี้ดวยคลื่นไฟฟาความถ่ีสูงทุกชนิด 5 L3/2 L4 10 L3/5 L4 

การจี้ดวยคลื่นไฟฟาความถ่ีสูงแบบ complex  

(AF, VT, congenital heart) 

5 L3 หรือ L4 10 L3 หรือ L4 

ผูปวยใน 5 L4 5 L4 

ผูปวยนอก 10 L4 10 L4 
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ภาคผนวกที่ 4 กิจกรรมวิชาการ 

- EP Conference ทุกวันจันทรแรกของเดือน เวลา 07.30-08.30 น. แพทยประจําบานตอยอดนําเสนอผูปวย

หัตถการสรีระไฟฟาหัวใจท่ีนาสนใจสลับกับการอภิปราย Journal ท่ีนาสนใจ 

- Core Lectures ทุกวันจันทร เวลา 12.30-13.30 น.  

- Interesting Case สลับ Morbidity Mortality Conferences ทุกวันพฤหัสเวลา 13.00-14.30 น.  

- ECG Conference ทุกวันจันทรแรกของเดือน เวลา 13.30-14.30 น.  

- กิจกรรมอ่ืนๆของหนวยโรคหัวใจ 

ภาคผนวกที่ 5 ศักยภาพในการฝกอบรม 

  ขอมูลของสถาบัน ขอมูลตามเกณฑเฉพาะท่ีกําหนดไวในเกณฑหลักสูตรท่ีราช

วิทยาลัยอนุมัติ 

 ศักยภาพ=รับแพทยประจําบานไดปละ  

ระดับละ 

(1) 2 1 2 3 4 5 

 จํานวนอาจารยท่ีทําหนาท่ีใหการ

ฝกอบรม (คน) 

(2) 4 2 4 6 8 10 

 หัตถการ Electrophysiology study 

(อยางนอยครั้ง/ป) 

(3) 313 150 200 250 300 350 

 จํานวน Cardiac Implantable 

Electronic Device (ราย/ป) 

(4) 327 80 120 150 200 250 

ตําแหนงเดิมท่ีไดรับอนุมัติ           2 ตําแหนง 

ศักยภาพในการฝกอบรม              2 ตําแหนง 
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ภาคผนวกที่ 6 รายช่ือและคุณวุฒิของอาจารยผูใหการฝกอบรมหลักสูตรสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ 

สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี (เรียงตามตําแหนงวิชาการ และตามตัวอักษร) 

ชื่อ คุณวุฒิ ปท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน 

รศ.พญ.สิรินทร อภญิาสวัสดิ ์ พ.บ., American Board of Internal Medicine, Cardiovascular 

Medicine, and Clinical Cardiac Electrophysiology; National 

Board of Echocardiography, อ.ว.(อายรุศาสตร), อ.ว. 

(อายุรศาสตรโรคหัวใจ), ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญใน

อนุสาขาหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจ 

พ.ศ. 2550 

ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัต ิ พ.บ., อ.ว. (อายุรศาสตร), MRCP (UK), ว.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ), 

ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในอนุสาขาหตัถการสรีระ

ไฟฟาหัวใจ 

พ.ศ. 2535 

ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฏฐะ พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร), ว.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ), 

ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในอนุสาขาหตัถการสรีระ

ไฟฟาหัวใจ 

พ.ศ. 2540 

นพ.ธัชพงษ งามอุโฆษ พ.บ., American Board of Internal Medicine, Cardiovascular 

Medicine, and Clinical Cardiac Electrophysiology, อ.ว.

(อายุรศาสตร), อ.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ), ประกาศนียบัตรแสดง

ความรูความชํานาญในอนุสาขาหตัถการสรีระไฟฟาหัวใจ 

พ.ศ. 2546 

 

ภาคผนวกที่ 7 รายช่ือคณะกรรมการกํากับดูแลหลกัสูตรสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ 

1. ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ 

2. ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฏฐะ 

3. นพ.ธัชพงษ งามอุโฆษ 

4. รศ.พญ.สิรินทร อภญิาสวัสด์ิ 

5. ตัวแทนแพทยประจําบานตอยอด 

6. คุณสิริพร สรรศรี (เจาหนาที่ฝายสนับสนุน)  
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