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หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร 

คณะแพทยศาสตรรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2562 

 

1. ช่ือหลกัสตูร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Cardiology 

2. ช่ือวฒิุบตัร 
 

ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    

อนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Cardiology 

ช่ือยอ 

(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Cardiology 

คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 

(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Cardiology 
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3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 

สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

4. พนัธกิจของหลกัสตูรการฝึกอบรม 
 

4.1 ความเปนมา 

สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาขาท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเปน

สาเหตุการเสียชีวิตอันดับตนๆของประเทศไทย อันไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคหัวใจพิการมาแตกําเนิด 

โรคหัวใจพิการรูหมาติก โรคกลามเนื้อหัวใจพิการ โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ โรคความดันโลหิตสูง หรือความผิดปกติ

ของหัวใจและหลอดเลือดอ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงโรคหัวใจแตละชนิดนั้นยังมีความหลากหลายท้ังในดานความชุก อาการ 

อาการแสดง ความรุนแรง และความซับซอน ทําใหมีผูท่ีตระหนักและตื่นตัวในเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดเปน

อยางมาก ประกอบกับองคความรูดานเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

มีการพัฒนาใหกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  ซ่ึงทาทายความรูความสามารถในการใหการวินิจฉัยและการดูแลรักษาให

เปนเลิศตามเกณฑมาตรฐานแบบเปนองครวม  

ดวยเหตุและผลดังกลาวจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจและหลอดเลือดใหเพียงพอกับ

ประชากรของไทยท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคตามนโยบายของภาครัฐ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาใหเกิดศูนยการ

รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในทุกภูมิภาค ความขาดแคลนแพทยดานนี้จะเห็นไดวาเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับท่ัวโลก

รวมท้ังประเทศไทย โดยอางอิงจากจากขอมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวามีสัดสวนอายุรแพทยแพทยโรคหัวใจ 

6.86 คนตอแสนประชากร และในประเทศจีน 1.9 คนตอแสนประชากร แตปจจุบันในประเทศไทยมีอายุรแพทย

โรคหัวใจท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเพียง 1000 คน หรือ 1.46 คนตอแสนประชากร ท่ีสําคัญการกระจายของอายุร

แพทยโรคหัวใจสวนใหญอยูในสวนกลางมากกวาภูมิภาค หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขา

อายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือดนี้ จึงมีความสําคัญและมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมแพทยในอนุสาขาดังกลาวใหมี

ความเหมาะสมพอเพียง ท้ังปริมาณ คุณภาพ และรวมท้ังจริยธรรม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ

ท้ังในปจจุบันและอนาคต  
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นอกจากความรูและความสามารถแลว ยังคาดหวังวาอายุรแพทยโรคหัวใจท่ีผานการฝกอบรมควรตองมีความรู

ความสามารถดานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ไดแก ความเปนมืออาชีพท้ังดานการดูแลรักษา การสื่อสารและปฏิสัมพันธกับ

ผูปวยและเพ่ือนรวมวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับบุคลากรทางการแพทยอ่ืนแบบสหวิชาชีพ มีความสามารถใน

การเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง สามารถทํางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมๆ มีความรูเก่ียวกับการ

บริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนสามารถปรับการใชองคความรูในดานการดูแล

รักษาผูปวยใหสอดคลองกับระบบสุขภาพของประเทศได นอกจากนี้อายุรแพทยโรคหัวใจตองมีบทบาทความ

รับผิดชอบและถือผูปวยเปนศูนยกลางในการดูแลรักษา หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดนี้จึงมีเพ่ือ

ตอบสนองความตองการขางตน ท้ังนี้เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 

4.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม  

วิสัยทัศน 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเปนสถาบันทางการแพทยชั้นนําในระดับสากล 

พันธกิจของหลักสูตร 

จัดการศึกษา สรางงานวิจัย ใหการบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพ่ือสุขภาวะของสังคม 

พันธกิจดานการศึกษา: จัดการศึกษาฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดท่ีมีความรูความสามารถ และมีเจตคติท่ีดี

เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ 

พันธกิจดานการวิจัย: สนับสนนุใหแพทยประจําบานตอยอดสรางงานวิจัยเพ่ือองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

และการนําไปประยุกตใช 

พันธกิจดานบริการวิชาการ: จัดการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดใหมีความสามารถในการใหความรูหรือ

คําปรึกษาทางวิชาการดานการแพทย พยาบาล และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

พันธกิจดานการดูแลสุขภาพ: จัดการฝกอบรมใหแพทยประจําบานตอยอดมีความสามารถในการใหการดูแล

สุขภาพ (สรางเสริม ปองกัน รักษาพยาบาล และฟนฟูสุขภาพ) ท่ีมีคุณภาพ  
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คานิยม 

มุงเรียนรู คูคุณธรรม ใฝคุณภาพ รวมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม 

5. ผลลพัธข์องการฝึกอบรม/หลกัสตูร  

แพทยท์ีจ่บการฝึกอบรมฯ ตอ้งสามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเองตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้นดงัน้ี 

5.1 ด้านการดแูลรกัษาผูป่้วย (patient care)  

  5.1.1 มทีกัษะในการซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายทางโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

 5.1.2 มทีกัษะในการวนิิจฉัย บาํบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิาง โรคหวัใจและหลอดเลอืดทีพ่บใน

ประเทศไทยไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม (ภาคผนวกที ่1) 

 5.1.3 มทีกัษะในการส่งและแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารพืน้ฐานทีจ่าํเป็น 

 5.1.4 มทีกัษะในการทําหตัถการทีจ่าํเป็นของโรคหวัใจและหลอดเลอืด (ภาคผนวกที ่2)  

 5.1.5 มทีกัษะในการดแูลและรกัษาผูป่้วยวกิฤตโรคหวัใจ และหลอดเลอืด 

 5.1.6 มทีกัษะในการบนัทกึรายงานผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์และสมํ่าเสมอ 

 5.1.7 มทีกัษะในการเสรมิสรา้งและป้องกนัโรค 

  5.1.8 มทีกัษะในการช่วยฟ้ืนคนืชพีผูป่้วย (cardiopulmonary  resuscitation) 

 5.2 ด้านความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการนําความรู้ไปประยกุตใ์ช้ในการแก้ปัญหา

ของผูป่้วยและสงัคมรอบด้าน ตามมาตรฐานทางการแพทย ์และสอดรบักบัระบบบริการทางด้าน

สาธารณสขุของประเทศ (medical knowledge and skills)   

5.2.1 มคีวามรูพ้ืน้ฐาน ( medical knowledge) ต่างๆ ดงัน้ี 

5.2.1.1 กายวภิาคศาสตรข์องระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

5.2.1.2 Embryology ของระบบหวัใจและหลอดเลอืด  
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5.2.1.3 Molecular  cardiology  

5.2.1.4 สรรีวทิยาของระบบหวัใจและหลอดเลอืดในคนปกต ิ

5.2.1.5 Pathology, Pathogenesis และ Pathophysiology ของโรคหวัใจและหลอดเลอืด  

5.2.1.6 เภสชัวทิยาของยาทีใ่ชใ้นระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

5.2.1.7 ระบาดวทิยาและการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

5.2.1.8 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป่้วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

5.2.1.9 การดแูล End of life care 

5.2.1.10 มเีขา้ใจหลกัการ และระเบยีบวธิกีารวจิยั (research methodology) สามารถทาํงานวจิยั 

วจิารณ์ ความน่าเชื่อถอื จดุเด่นและจุดอ่อนของการศกึษาแบบต่างๆ 

5.2.1.11 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งสทิธผิูป่้วย  

5.2.1.12 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย 

5.2.1.13 มคีวามรูด้า้นกฎหมายทางการแพทย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

5.2.2 มทีกัษะในการทําหตัถการและ/หรอืแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (medical skills ) 

5.2.2.1 การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและ/หรอืแปลผล เพื่อวนิิจฉยั ตรวจตดิตามการรกัษาโรคหวัใจและ

หลอดเลอืดชนิด non-invasive ไดแ้ก่ 

 - Chest X-ray 

 - Electrocardiography 

 - Transthoracic และ transesophageal echocardiography   

 - Exercise stress testing 

- Pharmacologic stress testing  
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- Tilt table testing 

- Nuclear cardiology   

- Cardiac and coronary computerized angiography  

- Cardiac magnetic resonance imaging (CMR)  

5.2.2.2 การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและ/หรอืแปลผลเพื่อวนิิจฉยัและตรวจตดิตามการรกัษาโรคหวัใจและ 

หลอดเลอืดชนิด invasive  

- การตรวจสวนหวัใจและฉีดสารทบึแสงเขา้หวัใจและหลอดเลอืด (Cardiac catheterization & 

 Angiography)  

-    การแปลผลคลื่นไฟฟ้าภายในหวัใจเบือ้งตน้ (Basic cardiac electrophysiology)  

5.3 มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาด้วยตวัเองอย่างต่อเน่ือง  

 5.3.1 เรยีนรูจ้ากการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดแูลรกัษา  

 5.3.2 สามารถเรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ(practice-based learning) 

และ การใหค้าํแนะนําผูป่้วยเกีย่วกบัโรค และเวชปฏบิตัเิชงิประจกัษ์ (evidence-based medicine)   

 5.3.3 สามารถวพิากษ์บทความและงานวจิยัทางการแพทยไ์ด ้

 5.3.4 สามารถดําเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้

5.4 มีทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (interpersonal and communication skills)  

5.4.1 นําเสนอขอ้มลูผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด และอภปิรายปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

5.4.2 ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใหแ้พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคคลากรทางการแพทย ์ 

 5.4.3 เป็นทีป่รกึษา ใหค้าํแนะนําแก่แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยอ์ื่นๆได ้

 5.4.4 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถทํางานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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5.4.5 การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูป่้วย 

5.4.6 การบรหิารจดัการผูป่้วยทีม่คีวามซบัซอ้นได ้

5.4.7 ดแูลผูป่้วยและ/ญาตใินวาระใกลเ้สยีชวีติ และ การบอกขา่วรา้ย 

5.4.8 สามารถสื่อสารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาตไิดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม อย่างมปีระสทิธภิาพ บน

พืน้ฐานความเชื่อทางสุขภาพทีต่่างกนั โดยมเีมตตา เคารพการตดัสนิใจ และศกัดิศ์รขีองความเป็น

มนุษย ์

5.5 มีความเป็นมืออาชีพ (professionalism)  

 5.5.1 มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 5.5.2 มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตทิีด่ ี เคารพต่อผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน และชุมชน  

 5.5.3 ยดึถอืประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั  

 5.5.4 คาํนึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมและหลกีเลีย่งการรบัผลประโยชน์ส่วนตวั 

 5.5.5 มทีกัษะ และสามารถบรหิารจดัการสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 5.5.6 ปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิไวก่้อนได ้

5.5.7 มคีวามสนใจใฝ่รูแ้ละสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ือง (continuous professional  

development) 

5.5.8 มสี่วนรว่มในองคก์รทางการแพทย ์เช่น สมาคมวชิาชพีต่างๆ ราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ์ 

แพทยสมาคม  แพทยสภา และมสี่วนรว่มในการพฒันาสาธารณสุขของชาต ิ

5.6 การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (system-based practice)  

 5.6.1 มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสุขภาพของประเทศ  

 5.6.2 สามารถปรบัเปลีย่น การดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขของ

ประเทศ และไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี  
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  5.6.3 ใชท้รพัยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม    

 5.6.4 มคีวามรูแ้ละมสี่วนรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย (quality assurance) และ 

บทบาทของแพทยใ์นการพฒันาคุณภาพ 

 

6. แผนหลกัสตูรการฝึกอบรม 

 

6.1 วิธีการฝกอบรม 

รูปแบบหลักของการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดคือ การฝกอบรมผานการทํางาน (on the job training) 

โดยการเรียนรูจากประสบการณ (experiential learning), จากการฝกงานกับผูท่ีอาวุโสหรือเชี่ยวชาญกวา 

(apprenticeship), การถูกกํากับดูแลโดยผูท่ีมีประสบการณสูงกวา (supervision), การไดรับขอมูลปอนกลับ 

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

ซ่ึงรูปแบบเหลานี้เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการพัฒนาแพทยประจําบานตอยอดไปสูอายุรแพทยโรคหัวใจและ 

หลอดเลือด 

รูปแบบการทํางานในการฝกอบรมครอบคลุมท้ังการดูแลผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยวิกฤต ผูปวยท่ีรับ

ปรึกษาจากตางแผนก และการทําหัตถการท่ีจําเปนของโรคหัวใจและหลอดเลือด 

โดยกรอบวิธีการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับผลลัพธของการฝกอบรมท่ีพึงประสงคท้ัง 6 มิติดังนี้ 

 

 

 

 

6.1.1 การดแูลรกัษาผู้ป่วย (Patient Care) 
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มาตรฐานการเรยีนรู ้ วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม/กลยุทธ์

การสอนทีใ่ชพ้ฒันา 

กลยทุธก์ารประเมนิผล 

มทีกัษะในการซกัประวตัแิละ

ตรวจร่างกายทางโรคหวัใจและ

หลอดเลอืด 

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปีที ่1 

ปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป่้วยทาง

อายรุศาสตรโ์รคหวัใจและ หลอด

เลอืดทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 

รวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป่้วย

วกิฤต ิหอ้งหอ้งปฏบิตักิารหวัใจ

ทัง้ invasive และ non-invasive

ความควบคมุของอาจารยผ์ูใ้ห้

การฝึกอบรม 

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดปีที ่2

ปฏบิตังิานรบัผดิชอบผูป่้วยทาง

อายรุศาสตรโ์รคหวัใจและ หลอด

เลอืดทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 

รวมทัง้หอ้งฉุกเฉินและหอผูป่้วย

วกิฤต ิหอ้งหอ้งปฏบิตักิารหวัใจ

ทัง้ invasive และ non-invasive 

ปฏบิตังิานเป็นทีป่รกึษาผูป่้วย

นอกแผนกทางดา้นอายุรศาสตร์

โรคหวัใจและ หลอดเลอืด  

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ทุกชัน้

ปีปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยนอกอยา่ง

ต่อเน่ืองอยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 1 

ครัง้ ครัง้ละ 2-3 ชัว่โมง  

วอรด์ราวนด ์

แกรนดร์าวนด ์

การประเมนิสมรรถนะโดย

อาจารยแ์บบ workplace-based 

(มติทิี ่1 หรอื EPA 1-4, 6, 7) 

การสอบรายสัน้ และ รายยาว 

และ 

การสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ โดย

สมาคมแพทยโ์รคหวัใจ 

มทีกัษะในการวนิิจฉัย 

บาํบดัรกัษาภาวะผดิปกตทิาง 

โรคหวัใจและหลอดเลอืดทีพ่บใน

ประเทศไทยไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

เหมาะสม (ภาคผนวกที ่1) 

มทีกัษะในการส่งและแปลผลการ

ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารพืน้ฐาน

ทีจ่าํเป็น 

มทีกัษะในการดแูลและรกัษา

ผูป่้วยวกิฤตโรคหวัใจ และหลอด

เลอืด 

มทีกัษะในการทาํหตัถการที่

จาํเป็นของโรคหวัใจและหลอด

เลอืด (ภาคผนวกที ่2) 

มทีกัษะในการเสรมิสรา้งและ

ป้องกนัโรค  

ดแูลผูป่้วยโดยยดึผูป่้วยเป็น

ศูนยก์ลาง คาํนึงถงึสทิธขิอง

ผูป่้วย และดแูลแบบองคร์วม 



12 

 

มทีกัษะในการช่วยฟ้ืนคนืชพี

ผูป่้วย (cardiopulmonary  

resuscitation) 

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกคน

ตอ้งเขา้รบัการอบรม Advanced 

cardiovascular life support  

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกคน

ตอ้งยืน่ประกาศนียบตัรทีผ่่าน

การฝึกอบรมการกูช้วีติ 

cardiopulmonary resuscitation 

(CPR) เป็นเอกสารประกอบการ

สมคัรสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ 

มทีกัษะในการบนัทกึรายงาน

ผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

สมบรูณ์และสมํ่าเสมอ 

-   มรีะบบตรวจสอบความ

สมบรูณ์และความสมํ่าเสมอใน

การบนัทกึ 

การประเมนิความสมบรูณ์และ

ความสมํ่าเสมอในการบนัทกึ 

(การประเมนิระหว่างการ

ฝึกอบรมมติทิี ่2 และ 3 หรอื 

EPA 1 -3) 

 

6.1.2 ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผูป่้วยและสงัคมรอบ

ด้าน (Medical Knowledge and Skills) 

มาตรฐานการเรยีนรู ้ วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม/กลยุทธ์

การสอนทีใ่ชพ้ฒันา 

กลยทุธก์ารประเมนิผล 

มทีกัษะในการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารและ/หรอืแปลผล 

เพื่อวนิิจฉยั ตรวจตดิตามการ

รกัษาโรคหวัใจและหลอดเลอืด

ชนิด non-invasive และ 

invasive 

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทุกชัน้ปี  

ปฏบิตังิานในหอ้งปฏบิตักิารและ

มทีกัษะในการตรวจและ หรอื

แปลผลเพื่อวนิิจฉยัและตรวจ

ตดิตามการรกัษาโรคหวัใจ และ

หลอดเลอืดชนิด non-invasive  

และ invasive (ภาคผนวกที ่2) 

เขา้รว่มในกจิกรรมทางวชิาการ  

interesting case, morbidity-

mortality conference, journal 

club และไดร้บัการฝึกอบรม

เกีย่วกบัหตัถการและ เครือ่งมอื

ใหม่ๆ  ทีใ่ชใ้นการวนิิจฉยัและ

รกัษาโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

การประเมนิสมรรถนะโดย

อาจารยแ์บบ workplace-based 

(มติทิี ่1 หรอื EPA 1-7) 

การสอบ formative MCQ  

โดยเป็นขอ้สอบทีส่มาคมแพทย์

โรคหวัใจจดัสอบเพื่อวุฒบิตัรมา

ก่อน 

การสอบ formative OSCE 

การสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ โดย

สมาคมแพทยโ์รคหวัใจ 
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แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชัน้ปีที ่

2 ปฏบิตังิานในแผนกหรอื

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

โรคหวัใจและศลัยศาสตรห์วัใจ

และทรวงอกรวมเป็นเวลาอยา่ง

น้อย 1 เดอืน 

6.1.3 การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based Learning and 

Improvement) 

มาตรฐานการเรยีนรู ้ วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม/กลยุทธ์

การสอนทีใ่ชพ้ฒันา 

กลยทุธก์ารประเมนิผล 

สามารถตัง้คาํถามจากปัญหาทาง

คลนิิก 

การสอดแทรกคาํถามกระตุ้นเจต

คตใินการตัง้คาํถามวจิยัระหว่าง

การปฏบิตังิาน หรอืการอภปิราย

ผูป่้วย 

การอบรมเรือ่งการตัง้คาํถามวจิยั 

การประเมนิสมรรถนะโดย

อาจารย ์(มติทิี ่1 หรอื EPA 1-7) 

 

มทีกัษะในการวจิยัขัน้พืน้ฐาน

และมคีวามรูเ้กีย่วกบัระบาด

วทิยาดําเนินการวจิยัทางการ

แพทยแ์ละสาธารณสุขได ้

การอบรมพืน้ฐานการทําวจิยัโดย

สมาคมแพทยโ์รคหวัใจ 

การทํางานวจิยัสาํหรบัการสอบ

เพื่อวุฒบิตัรฯ 

การประเมนิกระบวนการวจิยัโดย

อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั  

มผีลงานวจิยัทีเ่ป็นผูนิ้พนธช์ื่อ

แรกของงานวจิยั 1 เรือ่งให้

คณะอนุกรรมการการฝึกอบรม

และสอบพจิารณารบัรองและให้

นําเสนอผลงานวจิยัในการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปีของสมาคม

แพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชปูถมัภ ์

วพิากษ์บทความและงานวจิยั

ทางการแพทย ์

วารสารสโมสร (Journal Club) 

Topic Review 

การอบรมพืน้ฐานการทําวจิยัโดย

สมาคมแพทยโ์รคหวัใจ 

การประเมนิโดยอาจารยภ์ายหลงั

กจิกรรม 

การสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ โดย

สมาคมแพทยโ์รคหวัใจ 
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6.1.4 ทกัษะปฏิสมัพนัธ์และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

มาตรฐานการเรยีนรู ้ วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม/กลยุทธ์

การสอนทีใ่ชพ้ฒันา 

กลยทุธก์ารประเมนิผล 

เรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะปฏสิมัพนัธ์

และการสื่อสารทัง้กบัผูป่้วย ญาต ิ

และผูร้ว่มงานทุกระดบัชัน้ 

สามารถสื่อสารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วย

และญาตไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

บนพืน้ฐานความเชื่อทางสุขภาพ

ทีต่่างกนั โดยมเีมตตา เคารพ

การตดัสนิใจ และศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย ์

การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง 

Communication Skill and 

Palliative Care 

การสงัเกตการณ์โดยตรงระหว่าง

ปฏบิตังิาน  

 

 การประเมนิสมรรถนะโดย

อาจารย ์(มติทิี ่1 หรอื EPA 1-4, 

6, 7) 

การประเมนิสมรรถนะโดย

ผูร้ว่มงาน  

 

ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะให้

แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และ

บุคคลากรทางการแพทย ์ และ

สามารถเป็นที ่ปรกึษาและให้

คาํแนะนําแก่แพทยแ์ละบุคลากร

อื่นๆ  

มอบหมายใหเ้ป็นหวัหน้าทมีดแูล

ผูป่้วย ซึง่มนีกัศกึษาแพทย ์หรอื

แพทยร์ุ่นน้องเป็นสมาชกิ 

การประเมนิสมรรถนะโดย

ผูร้ว่มงาน  

 

นําเสนอขอ้มลูผูป่้วยและอภปิราย

ปัญหาในกจิกรรมวชิาการได ้

นําเสนอขอ้มลูผูป่้วยและอภปิราย

ปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ   

การนําเสนอและอภปิรายผูป่้วย

ขา้งเตยีง 

การนําเสนอและอภปิรายผูป่้วย

ใน case conference 

การประเมนิสมรรถนะโดย

อาจารย ์(มติทิี ่1 หรอื EPA 1-3) 

 

6.1.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

มาตรฐานการเรยีนรู ้ วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม/กลยุทธ์

การสอนทีใ่ชพ้ฒันา 

กลยทุธก์ารประเมนิผล 

มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคต ิ

อนัดต่ีอผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน 

เพื่อนรว่มวชิาชพีและชุมชน 

การฝึกปฏบิตัใินการดแูลผูป่้วย 

การปฏบิตังิานในรปูแบบทมีทีม่ ี

แพทยห์ลายระดบัและเป็นสห

การประเมนิสมรรถนะโดย

อาจารย ์(มติทิี ่1 หรอื EPA 1-4, 

6, 7) 
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มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

วชิาชพี โดยมแีพทยป์ระจาํบา้น

เป็นหวัหน้าทมี มอีสิระในการคดิ 

อภปิราย วนิิจฉยั และตดัสนิใจ

เลอืกการรกัษาทีด่ทีีสุ่ดเพื่อผูป่้วย

ของตน โดยมอีาจารยใ์หก้าร

กํากบัดแูล 

การปฏบิตัตินเป็นตวัอยา่งโดย

อาจารย ์

การอภปิรายประเดน็ทาง

จรยิธรรมสอดแทรกระหว่างการ

ดแูลผูป่้วยหรอืการอภปิราย

ผูป่้วย 

การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง 

Medical Ethics 

การประเมนิสมรรถนะโดย

ผูร้ว่มงาน 

คาํนึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

6.1.6 การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) 

มาตรฐานการเรยีนรู ้ วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม/กลยุทธ์

การสอนทีใ่ชพ้ฒันา 

กลยทุธก์ารประเมนิผล 

มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสุขภาพ

ของประเทศ 

การอบรมสทิธกิารรกัษาตาม

ระบบสาธารณสุขของประเทศ 

การอภปิรายระหว่างการ

ปฏบิตังิานดแูลผูป่้วยในและ

ผูป่้วยนอก 

การประเมนิสมรรถนะโดย

อาจารย ์(มติทิี ่1 หรอื EPA 1-4, 

6, 7) 

 

คาํนึงถงึความปลอดภยัของ

ผูป่้วย (Patient Safety) เป็น

สาํคญั 

การสอนบรรยาย 

กจิกรรม Patient Care Team 

Mortality and Morbidity 

Conference 

การดแูลผูป่้วยขา้งเตยีง 

การประเมนิสมรรถนะโดย

อาจารย ์(มติทิี ่1 หรอื EPA 1-4, 

6, 7) 

 

การใชย้าอย่างสมเหตุผล 

(Rational drug use) 

การสอนบรรยาย 

การดแูลผูป่้วยขา้งเตยีง 

การประเมนิสมรรถนะโดย

อาจารย ์(มติทิี ่1 หรอื EPA 1-3) 
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มคีวามรูแ้ละมสี่วนรว่มในระบบ

พฒันาคุณภาพการดแูลรกัษา

ผูป่้วย (Quality improvement) 

กจิกรรม Patient Care Team 

 

การประเมนิสมรรถนะโดย

อาจารย ์(มติทิี ่1 หรอื EPA 1-2) 

ใชท้รพัยากรสุขภาพอยา่ง

เหมาะสม (Cost Consciousness 

Medicine) และสามารถ

ปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป่้วย

ใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิาร

สาธารณสุขไดต้ามมาตรฐาน

วชิาชพี 

การสอนบรรยาย 

กจิกรรม Patient Care Team 

Mortality and Morbidity 

Conference 

การดแูลผูป่้วยขา้งเตยีง 

การประเมนิสมรรถนะโดย

อาจารย ์(มติทิี ่1 หรอื EPA 1-2) 

 

6.2 เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร  

 6.2.1 ความรูพ้ืน้ฐานของโรคหวัใจและหลอดเลอืดและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง ตามภาคผนวกที ่1 

 6.2.2 โรคหรอืภาวะของผูป่้วยแบ่งเป็น 

  ระดบัที ่1 โรคหวัใจและหลอดเลอืดทีพ่บบ่อย และ / หรอืมคีวามสําคญัซึง่แพทยป์ระจาํบา้น

ต่อยอดตอ้ง ดแูลรกัษาไดด้ว้ยตนเอง 

  ระดบัที ่2 โรคหวัใจและหลอดเลอืดทีพ่บน้อยกว่าระดบัที ่1 และ / หรอืมคีวามสาํคญัซึง่

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดควรดแูลรกัษาไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

  ระดบัที ่3 โรคหวัใจและหลอดเลอืดทีพ่บน้อย ซบัซอ้นและ / หรอืมคีวามสําคญั     ซึง่

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด อาจดแูลรกัษาได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรอืฟัง บรรยาย

และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในกลุ่มน้ีอยา่งพอเพยีง ตามทีก่ําหนดใน ภาคผนวกที ่1  

 6.2.3 หตัถการทางโรคหวัใจและหลอดเลอืดแบ่งเป็น 

  ระดบัที ่1 หตัถการทีแ่พทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งทาํไดด้ว้ยตนเอง  

  ระดบัที ่2 หตัถการทีแ่พทยป์ระจาํบา้นต่อยอดควรทาํได ้(ทาํภายใตก้ารดแูลของ

ผูเ้ชีย่วชาญ)  
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ระดบัที ่3 หตัถการทีแ่พทยป์ระจาํบา้นต่อยอดอาจทาํได ้(ช่วยทาํหรอืไดเ้หน็) ตามทีก่ําหนด

ในภาคผนวกที ่2 

 6.2.4 การทาํวจิยั 

       แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งทางานวจิยัอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเป็นผูว้จิยัหลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้ง

ประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัทีถู่กตอ้งตามหลกัการทาํวจิยั   

6.2.4.1 ขอบเขตความรบัผดิชอบ 

เน่ืองจากความสามารถในการทําวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงทีแ่พทยป์ระจาํ

บา้นต่อยอดฯ   ตอ้งบรรลุตามหลกัสตูรฯ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2557 และ ผลงานวจิยั

ฉบบัสมบูรณ์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการประเมนิคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะไดร้บั

วุฒบิตัรฯ เมือ่สิน้สุดการฝึกอบรม ดงันัน้สถาบนัฝึกอบรมตอ้งรบัผดิชอบ เตรยีม

ความพรอ้มใหก้บัแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดของสถาบนัตนเอง ตัง้แต่การเสนอโครง

รา่งการวจิยัไปจนสิน้สุดการทาํงานวจิยัและจดัทํารายงานฉบบัสมบรูณ์เพื่อนําส่ง 

สมาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ตามกรอบเวลาที่

กําหนด 

6.2.4.2 องคป์ระกอบของงานวจิยั  

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งมงีานวจิยั แบบ retrospective, prospective หรอื cross 

sectional อยา่งน้อย 1 เรือ่ง โดยแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งเป็นผูว้จิยัหลกั งานวจิยั

ดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี  

  ▪ จดุประสงคข์องการวจิยั  

  ▪ วธิกีารวจิยั 

  ▪ ผลการวจิยั 

  ▪ การวจิารณ์ผลการวจิยั  
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  ▪ บทคดัยอ่  

6.2.4.3 คุณลกัษณะของงานวจิยั  

- เป็นผลงานทีร่เิริม่ใหม ่หรอืเป็นงานวจิยัใชแ้นวคดิทีม่กีารศกึษามาก่อนทัง้ในและ

ต่างประเทศ แต่นํามาดดัแปลงหรอืทาํซํ้าในบรบิทของสถาบนั  

- แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดและอาจารยผ์ูด้ําเนินงานวจิยัควรผ่านการอบรมดา้นจรยิธรรม

การวจิยัในคน และ good clinical practice (GCP)  

- งานวจิยัทุกเรือ่งตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั ฯ ของสถาบนั 

- งานวจิยัทุกเรือ่งตอ้งดาํเนินภายใตข้อ้กําหนดของ GCP หรอืระเบยีบวจิยัทีถู่กตอ้งและ

เหมาะสม  

  - ควรใชภ้าษาองักฤษในการนําเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

6.2.4.4 สิง่ทีต่อ้งปฏบิตัสิาํหรบัการดาํเนินการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูป่้วย  

- เมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งดาํเนินการทาํวจิยัตาม

ขอ้ตกลงโดย เครง่ครดั  

- เมือ่มกีารลงนามในเอกสารการยนิยอมเขา้รว่มงานวจิยั แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดตอ้งให้

สาํนาแก่ผูป่้วย หรอืผูแ้ทนเกบ็ไว ้1 ชุด  

- ตอ้งระบุในเวชระเบยีนผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยในถงึสถานะการเขา้รว่มงานวจิยัของผูป่้วย 

- การตรวจและ/หรอืรกัษาเพิม่เตมิจาก ทีไ่มไ่ดเ้ป็น ส่วนหน่ึงของการดแูลรกัษาผูป่้วย

ตามปกต ิไมส่ามารถทําได ้ ยกเวน้ไดม้กีารระบุ และอนุมตัใินโครง การวจิยัแลว้  

- กรณทีีโ่ครงการวจิยักําหนดใหท้าํการตรวจหรอืรกัษาทีเ่พิม่เตมิจากการดแูลรกัษาผูป่้วย 

ตามปกต ิหากมผีลลพัธท์ีอ่าจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรกัษาผูป่้วย ใหด้าํเนินการแจง้ให้

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัเพื่อวางแผนแจง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบต่อไป  
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-หากเกดิกรณีทีน่อกเหนือการคาดการณ์ ใหร้บีแจง้อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการวจิยั หรอื 

คณะ กรรมการจรยิธรรมการวจิยัทนัท ีในขณะเดยีวกนัได ้ใหใ้ชห้ลกั พืน้ฐาน 3 ขอ้ ของ

จรยิธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสนิใจ คอื การถอืประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกัและไม่

ก่อใหเ้กดิความทุกขท์รมานกบั ผูป่้วย, การเคารพสทิธขิองผูป่้วย และการยดึมัน่ในหลกั

ความเสมอภาคของทุกคนในสงัคมทีจ่ะไดร้บับรกิารทาง การแพทยต์ามมาตรฐาน  

6.2.4.5 กรอบการดําเนินงานวจิยัในเวลา 2 ปี  

เดอืนที ่ ประเภทกจิกรรม 

2 จดัเตรยีมคาํถามวจิยัและตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 

4 จดัทําโครงรา่งงานวจิยั 

6 

 

7 

ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั 

ขอทุนสนับสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทัง้ภายในและนอกสถาบนั (ถา้ตอ้งการ) 

นําเสนอโครงร่างงานวจิยั 

9 เริม่เกบ็ขอ้มลู 

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

19 วเิคราะหข์อ้มลูและสรปุผลงานวจิยั 

20 จดัทํารายงานวจิยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรบัแกไ้ข 

22 ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัเสนอต่อสมาคมแพทย์

โรคหวัใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  

6.2.5 การเรยีนรูท้างดา้นบรูณาการ 

  6.2.5.1 ทกัษะปฏสิมัพนัธแ์ละการสื่อสาร (interpersonal and communication 

skills)  

- การสื่อสาร ปัจจยัทีส่่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทย ์ผูร้ว่มงาน 

ผูป่้วยและญาต ิ 

- การดแูลผูป่้วยในระยะสุดทา้ย และผูป่้วยทีม่คีวามซบัซอ้น การบรหิารจดัการ โดยตระหนกัถงึ

ความรูใ้นเรือ่งการดแูลสุขภาพ และพืน้ฐานความเชื่อทางสุขภาพทีต่่างกนั 

6.2.5.2 ความเป็นมอือาชพี  
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   6.2.5.2.1 การบรบิาลโดยมผีูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง  

   -  การยดึถอืประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

   -  การรกัษาความน่าเชื่อถอืแก่ผูป่้วย ญาต ิและสงัคม โดยการรกัษามาตรฐานการ

ดแูล    รกัษาผูป่้วยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี  

   -  การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพื่อนรว่มวชิาชพี `ผูร้ว่มงาน ผูป่้วย และญาต ิ 

-  ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์เฉพาะหน้าทีไ่มค่าดไว ้     

    ก่อน  

6.2.5.2.2 พฤตนิิสยั 

   -  ความรบัผดิชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสตัย ์และมวีนิยั 

   -  การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ  

  6.2.5.2.3 จรยิธรรมการแพทย ์

   - หลกีเลีย่งการรบัผลประโยชน์ส่วนตวัในทุกกรณ ี 

- เคารพใหเ้กยีรตแิละรบัฟังความเหน็ของผูป่้วยและ/หรอืญาตใินกรณทีีไ่มเ่หน็ดว้ย

หรอืปฏเิสธการรกัษา 

   - การขอความยนิยอมจากผูป่้วยและญาตใินการดแูลรกัษาและการทาํหตัถการ  

   - การปฏบิตัใินกรณีทีผู่ป่้วย หรอื ญาต ิรอ้งขอการรกัษาทีไ่ม่มปีระโยชน์หรอืมี

อนัตราย  

- การรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย 

 - การประเมนิขดีความสามารถ และยอมรบัขอ้ผดิพลาดของตนเอง  

  6.2.5.2.4 การเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง  

   -  การกําหนดความตอ้งการในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

   -  การคน้ควา้ความรู ้และประเมนิความน่าเชื่อถอืไดด้ว้ยตนเอง  
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   -  การประยกุตค์วามรู ้ทีค่น้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม  

   -  การวเิคราะหแ์ละวจิารณ์บทความทางวชิาการ  

   -  การเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการอย่างสมํ่าเสมอ  

   -  การใช ้electronic databases และการใชค้อมพวิเตอรใ์นการเรยีนรู ้ 

   -  การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์ผูป่้วยและญาต ิ 

6.2.5.3 การปฏบิตังิานใหเ้ขา้กบัระบบ  

  -  มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาต ิ 

  -  มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ ระบบประกนัสงัคม  

  ระบบสวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการเป็นตน้  

  - มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการประกนัคุณภาพและกระบวนการ (hospital accreditation)  

  - มคีวามรูเ้กี่ยวกบั cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใชย้าบญัชยีาหลกั

แห่ง 

    ชาต ิการใชย้าอยา่งสมเหตุผล เป็นตน้  

  - มคีวามรูเ้กี่ยวกบักฎหมายทางการแพทย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

  6.2.5.4 การพฒันาตนเองและการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

  -  การดแูลรกัษาผูป่้วยแบบสหวชิาชพี 

    - การบนัทกึเวชระเบยีนครบถว้นถูกตอ้ง  

  -  การประเมนิความพอใจของผูป่้วย 

  -  มทีกัษะและจรยิธรรมในการวจิยั 

6.3 ระยะเวลาในการฝึกอบรม  
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  การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเพื่อเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจและ

หลอดเลอืด ตอ้งไดร้บัการอบรมเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี  

 

6.4 การบริหารการจดัการฝึกอบรม 

สาขาวชิาโรคหวัใจ ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรร์ามาธบิด ีจดัใหม้คีณะกรรมการการศกึษาหลงั

ปรญิญา ซึง่ประกอบดว้ยประธานการฝึกอบรม ไดป้ฎบิตังิานในสาขาวชิาโรคหวัใจและหลอดเลอืดมากกว่า 

5 ปี และทมีทาํงานคอื ทมีคณาจารย ์รวมเป็นคณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญา คณะกรรมการ

การศกึษาหลงัปรญิญามหีน้าทีร่บัผดิชอบและมอีํานาจในการจดัการ ประสานงาน บรหิาร และประเมนิผล ใน

แต่ละขัน้ตอนของการฝึกอบรม รวมถงึการใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่หมาะสมมสี่วนรว่มในการวางแผนการ

ฝึกอบรม โดยมกีารประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดอืน โดยมผีูแ้ทนของแพทยป์ระจาํบา้นแต่ละชัน้ปีเขา้รว่ม

ประชุมทุกครัง้ เพื่อรว่มใหข้อ้มลู ความเหน็ และรว่มวางแนวทางการพฒันาและการแกปั้ญหาต่าง ๆ ได้

อยา่งมคีุณภาพและทนัท่วงท ี

 

6.5 สภาวะการปฏิบติังาน 

6.5.1 กจิกรรมวชิาการสําหรบัแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด 

สาขาวชิาโรคหวัใจ ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรร์ามาธบิด ีจดัใหม้กีจิกรรมวชิาการสาํหรบั

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดทัง้ 2 ชัน้ปี ดงัตาราง 

โดยแต่ละกจิกรรมมวีตัถุประสงค ์กระบวนการทาํและเรยีนรูต้าม ภาคผนวกที ่4 

6.5.2 ปรมิาณชัว่โมงการทาํงาน 

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดมชีัว่โมงการทํางานระหว่าง 8-10 ชัว่โมงต่อวนัแลว้แต่ความหนกัเบาของจดุที่

หมนุเวยีนปฏบิตังิาน (rotation) นัน้ ๆ (ดใูน คู่มอืการปฏบิตังิานแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด) แต่ไมเ่กนิ 56 

ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

6.5.3 การอยูเ่วร 
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แพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัการจดัสรรใหอ้ยูเ่วรนอกเวลาราชการ (17.00-7.00 น.) ในวนัธรรมดา 2 เวร/เดอืน 

และเวรนอกเวลาราชการ (7.00-7.00 น.) ในวนัหยุดราชการ 1 เวร/เดอืน โดยมกีารจดัตารางเวร 

รายละเอยีดเงือ่นไขงานบรกิาร และขอบข่ายความรบัผดิชอบของแพทยป์ระจาํบา้นอยา่งชดัเจน (ดใูน คู่มอื

การปฏบิตังิานแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด) 

6.5.4 การจดัค่าตอบแทน 

มกีารจดัค่าตอบแทนแก่แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด สาํหรบัการอยูเ่วรนอกเวลาราชการ (17.00-7.00 น.) ใน

วนัธรรมดา 1,000 บาท/วนั และ การอยูเ่วรนอกเวลาราชการ (17.00-7.00 น.) ในวนัหยดุราชการ 2,000 

บาท/วนั 

6.5.5 การกําหนดการฝึกอบรมทดแทน 

การฝึกอบรมทดแทนในกรณทีีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมกีารลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร การเจบ็ป่วย การ

เกณฑท์หาร การถูกเรยีกฝึกกําลงัสาํรอง หรอืการศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม เป็นตน้ คณะ

แพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดมีปีระกาศคณะ เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารลาของแพทยผ์ูร้บัการฝึกอบรม 

พ.ศ. 2555 โดยอนุญาตใหล้าคลอดไดไ้มเ่กนิ 60 วนั ส่วนการลาอื่น ๆ นัน้ไมม่ขีอ้กําหนด แต่อยูใ่นเงือ่นไข

ทีว่่า แพทยป์ระจาํบา้นทีจ่ะมสีทิธเิขา้รบัการสอบเพื่อวุฒบิตัรนัน้ ตอ้งผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูรไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม คอื ไมน้่อยกว่า 83 สปัดาห ์

ในกรณทีีแ่พทยป์ระจาํบา้นลาเกนิทําใหเ้วลาในการปฏบิตังิานเพื่อฝึกอบรมรวมไม่ถงึรอ้ยละ 80 จาํเป็นตอ้ง

ไดร้บัการปฏบิตังิานเพิม่เตมิจนครบรอ้ยละ 80 

ในกรณทีีแ่พทยป์ระจาํบา้นมเีวลาในการปฏบิตังิานในแต่ละปีการฝึกอบรมไมถ่งึรอ้ยละ 80 จาํเป็นตอ้งไดร้บั

การปฏบิตังิานเพิม่เตมิจนครบรอ้ยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมในปีนัน้ ๆ 

ในกรณทีีแ่พทยป์ระจาํบา้นปฏบิตังิานในแต่ละจดุหมนุเวยีนปฏบิตังิาน (rotation) ไมถ่งึรอ้ยละ 80 ใหอ้ยูใ่น

ดุลยพนิิจของคณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญาว่าเหน็ควรใหแ้พทยป์ระจาํบา้นปฏบิตังิานเพิม่เตมิในจดุ

ปฏบิตังิานนัน้ ๆ หรอืไม่ 

6.5.5 การลาพกัผ่อน มกีารจดัการลาพกัผ่อน 10 วนัทาํการต่อปี 
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6.6 การวดัและประเมินผล  

มกีารแจง้กระบวนการการวดัและประเมนิผลใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัทราบ โดยสามารถตรวจสอบและ

อุทธรณ์ไดเ้มือ่ตอ้งการ  

การวดัและประเมนิผลแพทยป์ระจาํบา้นระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชัน้ปี และการยตุกิารฝึกอบรมมี

รายละเอยีดดงัน้ี  

6.6.1 การประเมินระหว่างการฝึกอบรม (In-training Evaluation) 

ก) การประเมินแพทยป์ระจาํบ้านต่อยอดระหว่างการฝึกอบรม โดยครอบคลุมทัง้ดา้นความรู้

ทกัษะ เจตคต ิและกจิกรรมทางการแพทยใ์นมติต่ิางๆ ดงัน้ี 

มติทิี ่1 ประเมนิสมรรถนะโดยอาจารย ์(ตาม EPA 1-7) 

มติทิี ่2   การตรวจเวชระเบยีนผูป่้วยใน (ตาม EPA 1-3) 

มติทิี ่3   การตรวจเวชระเบยีนผูป่้วยนอก (ตาม EPA 1) 

มติทิี ่4  คะแนนสอบรายสัน้และรายยาวจดัโดยสถาบนัและ formative MCQ โดยใชข้อ้สอบของสมาคม

แพทยโ์รคหวัใจ 

มติทิี ่5   การรว่มกจิกรรมวชิาการส่วนกลางของสถาบนั และ สมาคมแพทยโ์รคหวัใจ 

มติทิี ่6   การประเมนิสมรรถนะโดยผูร้ว่มงาน 

ข) บรรล ุEntrustable Professional Activities (EPAs) ทัง้ 7 อย่างตาม milestones  

EPA 1 Manage care of cardiovascular patients in the ambulatory and in-patient setting 

EPA 2 Manage care of cardiovascular patients in the emergency and intensive/critically care 

setting 

EPA 3 Providing cardiology consultation to other specialties 

EPA 4 Performing EST, Echo, Tile table test  
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EPA 5 Performing and interpretation of cardiac imaging: cardiac magnetic resonance imaging 

(CMR), cardiac and coronary computerized angiography, nuclear cardiac imaging 

EPA 6 Performing and interpretation results of cardiac catheterization and basic cardiac 

electrophysiology 

EPA 7 Performing emergency cardiac intervention: CPR, pericardiocentesis, IABP, temporary 

pacemaker (รายละเอยีดใน ภาคผนวกที ่3)  

โดยผลการประเมนิน้ีจะนําไปใชเ้พื่อเลื่อนระดบัชัน้ปี (โดยเกณฑผ์่านตามทีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ ประกาศกําหนดก่อนการเขา้ฝึกอบรม) และใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิผลสอบภาคปฏบิตั ิ(การ

สอบเมือ่จบการฝึกอบรมปีที ่2) 

6.6.2 เกณฑก์ารเล่ือนชัน้ปี 

1. ปฏบิตังิานไดไ้มต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาทีก่ําหนด 

2. ผ่านการประเมนิตามมติต่ิาง ๆ โดยไดค้ะแนนไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของแต่ละมติ ิ(มติทิี ่4 ไมต่ํ่ากวา่

รอ้ยละ 40) 

3. ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ EPA (ภาคผนวกที ่3) 

4. ปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งตามขอ้กําหนดของสถาบนัฝึกอบรม และไมก่่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยีแก่

สถาบนัฝึกอบรม 

6.6.3 กรณีไม่ผา่นการประเมินเพ่ือเล่ือนชัน้ปี  

1. ตอ้งปฏบิตังิานเพิม่เตมิแลว้ทาํการประเมนิซํ้า ถา้ผ่านการประเมนิจงึสามารถเลื่อนชัน้ปีได ้

2. หากไมผ่่านการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปีซํ้าตามขอ้ที ่1 หรอืไมผ่า่นการประเมนิเพื่อรบัการเสนอชื่อเขา้

สอบวุฒบิตัร ตอ้งปฏบิตังิานในระดบัชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี 

3. หลงัจากปฏบิตังิานซํ้าในชัน้ปีเดมิอกี 1 ปี แลว้ยงัไมผ่่านการประเมนิเพื่อเลื่อนชัน้ปี ตอ้งยตุกิาร

ฝึกอบรม  
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ทัง้น้ีใหส้ถาบนัส่งผลการประเมนิแพทยป์ระจาํบา้น ภายในวนัที ่31 กรกฎาคมของทุกปี และนําเสนอที่

ประชุมคณะอนุกรรมการฝีกอบรมและสอบ เพื่ออนุมตับิตัรหรอืวุฒบิตัร สาขาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจและ

หลอดเลอืด  เพื่อทาํรายงานส่งใหร้าชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย และแพทยสภาตามลาํดบั 

6.6.4 การดาํเนินการสาํหรบัผูท่ี้ไม่ผ่านการประเมิน 

1. แจง้ผลการประเมนิใหแ้พทยป์ระจาํบา้นรบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมนิผลของราช

วทิยาลยัฯ พรอ้มแนวทางการพฒันา รายละเอยีดการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ การกํากบัดแูล และการ

ประเมนิผลซํ้า 

2. เมือ่แพทยป์ระจาํบา้นลงชื่อรบัทราบ ใหส้่งสาํเนาผลการประเมนิชุดหน่ึงใหค้ณะอนุกรรมการฝีก

อบรมและสอบ เพื่ออนุมตับิตัรหรอืวุฒบิตัร สาขาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจและหลอดเลอืด  

6.6.5 การยุติการฝึกอบรม 

1. การลาออก แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํเรือ่งชีแ้จงเหตุผลก่อนพกัการปฏบิตังิานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สปัดาห ์เมือ่สถาบนัฝึกอบรมอนุมตัใิหพ้กัการปฏบิตังิานแลว้จงึแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบฯ  เพื่อเหน็ชอบและแจง้ต่อแพทยสภาพรอ้มความเหน็ประกอบว่าสมควรใหพ้กัสทิธิก์าร

สมคัรเป็นแพทยป์ระจาํบา้นเป็นเวลา 1 ปีในปีการศกึษาถดัไปหรอืไม ่โดยพจิารณาจากเหตุผล

ประกอบการลาออกและคาํชีแ้จงจากสถาบนัฝึกอบรม  การลาออกจะถอืว่าสมบูรณ์เมื่อไดร้บัอนุมตัิ

จากแพทยสภา   

2. การใหอ้อก จะกระทําเมือ่แพทยป์ระจาํบา้น  

 ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤตตินเสือ่มเสยีรา้ยแรงจนก่อใหเ้กดิผลเสยี

ต่อผูป่้วยหรอืต่อชื่อเสยีงของคณะฯ 

 ปฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบหรอืประพฤตตินเสื่อมเสยี ไม่มกีารปรบัปรงุพฤตกิรรม

หลงัการตกัเตอืน หรอืกระทําซํ้าภายหลงัการภาคทณัฑ ์

เมือ่สถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควรใหอ้อก จะทาํการแจง้แพทยป์ระจาํบา้นรบัทราบ ใหพ้กัการปฏบิตังิาน แลว้

ทาํเรือ่งแจง้ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ซึง่จะตัง้คณะกรรมการสอบสวนจาํนวน 5 คน 

ประกอบดว้ยหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรมอื่นจาํนวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบนัจาํนวน 2 คน เพื่อ

ดาํเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 2 สปัดาหภ์ายหลงัจากไดร้บัเรือ่ง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอต่อทีป่ระชุม
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คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเหน็ ถา้สมควรใหอ้อกจงึแจง้ต่อแพทยสภาจนเมือ่ไดร้บั

การอนุมตัจิงึถอืว่าการใหอ้อกสมบรูณ์ ถา้เหน็ว่ายงัไมส่มควรใหอ้อกจงึส่งเรือ่งคนืใหส้ถาบนัฝึกอบรมพรอ้ม

คาํแนะนํา 

6.7 การประเมินเพ่ือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ 

การประเมนิเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาอายรุศาสตร์

โรคหวัใจและหลอดเลอืด เป็นการสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ ซึง่ราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดย

คณะอนุกรรมการฝีกอบรมและสอบ เพื่ออนุมตับิตัรหรอืวุฒบิตัร สาขาอายุรศาสตรโ์รคหวัใจและหลอดเลอืด

ที ่แพทยสภามอบหมายใหเ้ป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ เป็นผูด้ําเนินการจดัใหม้กีารสอบ โดยทีคุ่ณสมบตัขิองผูม้ ี

สทิธิเ์ขา้รบัการสอบ วธิกีารวดั การประเมนิผล และเกณฑก์ารตดัสนิ จะเป็นไปตามขอ้บงัคบัแพทยสภาว่า

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสอื อนุมตับิตัรหรอืวุฒบิตัร เพื่อแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม  

6.7.1. คุณสมบตัผิูส้ทิธิเ์ขา้รบัการประเมนิเพื่อการสอบวุฒบิตัรฯ  

เป็นผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ปีที ่1 และปีที ่2 สาขาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจและ

หลอดเลอืดพรอ้มหลกัฐาน และสถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควรใหเ้ขา้สอบได ้ 

6.7.2. เอกสารประกอบใบสมคัรสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ  

 1. เอกสารรบัรองประสบการณ์ภาคปฏบิตัจิากสถาบนัฝึกอบรมตามทีก่ําหนด  

 2. ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ (full paper) ทีเ่สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ใบรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัผลงานวจิยัของผูส้มคัร  

4. ประกาศนียบตัรทีผ่่านการฝึกอบรมการกู้ชวีติ cardiopulmonary resuscitation (CPR) 

6.7.3. วธิกีารสอบประเมนิเพื่อวุฒบิตัรฯประกอบดว้ย  

  1. สอบวดัผลวชิาพืน้ฐานทางโรคหวัใจและหลอดเลอืดโดย การสอบขอ้เขยีน  

  2. การสอบภาคปฏบิตั ิ
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  3. งานวจิยั 

6.7.4. การสอบประเมนิวธิอีื่นๆ ตามดุลยพนิิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายรุศาสตร์

โรคหวัใจ และหลอดเลอืด 

การพจิารณาตดัสนิการวดัและประเมนิผลเพื่อวุฒบิตัร สาขาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจ ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

ของราชวทิยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทยฯ หรอืโดยมติ

ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจและหลอดเลอืด และถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

 

7. การรบัและคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มีศักยภาพและความพรอมตามเกณฑมาตรฐาน

สถาบันฝกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ และมีระเบียบการรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมดังนี้ 

7.1. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรมฯ  

 1. ผูสมัครเขารับการฝกอบรมตองเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีคุณสมบัติอยาง

ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

  ก. เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตร  

  ข. เปนผูมีสิทธิสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรในปการศึกษานั้น  

 2. มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง  

7.2. ข้ันตอนในการรับและการคัดเลือกผูเขารับฝกอบรม  

สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีหลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการ

ฝกอบรมท่ีชัดเจนและมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบสัมภาษณผูสมัครเปนลายลักษณอักษร โดยยึดหลักความ

เสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได คณะกรรมการเปนผูกําหนดแนวทางและเกณฑการคัดเลือกในแตละป

การศึกษา (ภาคผนวกท่ี 7) 
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7.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  

โดยอิงตามศักยภาพในการฝกอบรมของสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มี

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมสูงสุด 6 ตําแหนง (ภาคผนวกท่ี 5) 

 

8. อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม   

8.1. คุณสมบัติของประธานการฝกอบรม 

สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลัง

ปริญญา ซ่ึงประกอบดวยประธานการฝกอบรม เปนแพทยท่ีไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเพ่ือแสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด และไดปฎิบัติงานใน

สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดอยางนอย 5 ป และทีมทํางานคือ ทีมคณาจารยสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชา

อายุรศาสตร ซ่ึงทุกทานไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญฯ รวมเปนคณะกรรมการ

การศึกษาหลังปริญญา  

8.2. คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม  

8.2.1. คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม  

 ตองเปนแพทยซ่ึงไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ เพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด และปฏิบัติงานดานสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและ

หลอดเลือด อยางนอย 2 ป ภายหลังไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ ฯ และมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

  8.2.1.1. ผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย , พนักงาน

ของรัฐ ลูกจางประจํารวมท้ัง อาจารยเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรหรือ

หนวยงานท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา  

   8.2.1.2. ผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลา แบงเปน 2 ประเภท 

  1. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางประเภทไมเต็มเวลา ปฏิบัติงานอยางนอยครึ่งเวลาและไดรับ

เงินเดือนตามสัดสวนงาน ใหนับเวลาการปฏิบัติงานจริง 
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  2. ผูท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีสถาบันอ่ืน แผนกอ่ืน หรืออาจารยเกษียณอายุ มาชวยสอนบางเวลา โดย

ไมได มีสัญญาจาง จากหนวยงาน หรือปฏิบัติงานนอยกวาครึ่งเวลา ใหคิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะท่ีมาปฏิบัติงาน

สําหรับการเรียน การสอนแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด ไมนับเวลาท่ีมา

ทํางานวิจัย งานบริการ เชน ตรวจผูปวย หรือทําหัตถการ โดยไมเก่ียวของกับแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขา

อายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมท้ัง ไมนับเวลาท่ีมาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทยและแพทยประจําบาน

อายุรศาสตร 

 โดยทางหนวยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี เนนการคัดเลือกอาจารยโดยผานกระบวนการสรร

หาและคัดเลือกอาจารยของภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี โดยมีคุณสมบัติท่ีใหสอดคลองกับ

พันธกิจของหลักสูตรการฝกอบรม คือ มีความรูความสามารถทางวิชาการและทางคลินิก มีเจตคติและจรรยา

วิชาชีพสูง และมีความเปนครู มีเวลาใหกับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา ใหการกํากับดูแลแพทยประจําบาน มี

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังทางดานการแพทยและดานแพทยศาสตรศึกษา 

 ท้ังนี้หนวยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีการระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย  

และการจัดสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ ซ่ึงแมอาจารยแตละทานอาจมีความแตกตาง

ในสัดสวนภาระงานท้ังสามดานบาง แตในภาพรวมของภาควิชาจะมีความสมดุลในภาระงานท้ังสาม และม่ันใจไดวา

จะมีอาจารยท่ีมีเวลาใหกับการฝกอบรมแพทยประจําบานเสมอ 

 นอกจากนี้หนวยโรคหัวใจ ยังรวมกับคณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีระบบการพัฒนาอาจารยทุกคนท้ัง

ในทางการแพทย ไดแก การใหโอกาสไปศึกษาตอเฉพาะทางท่ีตางประเทศ และในทางแพทยศาสตรศึกษา ไดแก 

การจัดการอบรมแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) และทักษะการสอนทางคลินิก (Clinical Teaching) 

และการประเมินผล (Assessment) ใหกับอาจารยใหมทุกทานและอาจารยเกาผูสนใจอยางสมํ่าเสมอปละหลาย

ครั้ง และมีขอกําหนดข้ันต่ําของอาจารยในการเพ่ิมพูนความรูดานแพทยศาสตรศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

 8.2.2. จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม  

 อัตราสวนของจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาตอจํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑท่ี

แพทยสภากําหนดไว คือ 2 ตอ 1  

 จํานวนและรายชื่อของอาจารยผูใหการฝกอบรมแสดงใน ภาคผนวกท่ี 6 
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9. ทรพัยากรทางการศึกษา 

 สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีทรัพยากรการศึกษาท่ีครบถวน

และครอบคลุมเพ่ือการฝกอบรมท่ีมีคุณภาพ 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 

 การวางแผนการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การเขยีนวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  
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 การดําเนินการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การสอนแบบ interactive lecture, conference, วอรด์ราวนด,์ การ

ใหข้อ้มลูป้อนกลบั (feedback), การใหก้ารกํากบัดแูล (supervision) และการทาํตนเป็นตวัอยา่ง 

(role modeling) โดยอาจารยแ์ละแพทยร์ุน่พี ่

 การประเมนิผล ไดแ้ก่ การสอบ formative multiple choice questions (MCQ) examination, 

formative long case examination และ formative OSCE  

9.8 มีการฝกอบรมในสถาบันอ่ืนในรูปแบบวิชาเลือก (elective) เปนเวลา 1 เดือนใน 2 ป 

9.9 กิจกรรมวิชาการอ่ืนๆ 

ใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมไปร่วมกจิกรรมวชิาการนอกสถานที ่ไดแ้ก่ 

 เขา้ฝึกอบรมระบาดวทิยา ระเบยีบงานวจิยั และพืน้ฐาน Echocardiography โดยสมาคมฯ 

 เขา้รบัการอบรมระยะสัน้โรคหวัใจและหลอดเลอืดประจาํปีทีจ่ดัโดยสมาคมฯ 

 เขา้ฟังการประชุมวชิาการกลางปีของสมาคมโรคหวัใจฯ 

 เขา้ฟังการประชุมประจาํปีของสาขาวชิา Two Days in Cardiology 

 เขา้ฟังการประชุมวชิาการทีจ่ดัโดยชมรมต่างๆ ภายใตส้มาคมฯ 

 

 

10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  

 

 สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดีมีการประเมินหลักสูตรการฝกอบรม

ปละ 1 ครั้ง โดยมีการประเมินหลักสูตรการฝกอบรมและกลไกในการนําหลักสูตรการฝกอบรมนําไปใชจริงซ่ึง

ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ คือ 

 พนัธกจิของหลกัสตูรการฝึกอบรม  

 ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์ 

 แผนการฝึกอบรม  

 ขัน้ตอนการดาํเนินงานของแผนการฝึกอบรม   
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 การวดัและประเมนิผล  

 พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม   

 ทรพัยากรทางการศกึษา   

 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

 ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ 

 สถาบนัรว่มฯ 

 ขอ้ควรปรบัปรงุ 

โดยสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควชิาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี จะรวบรวมขอมูลปอนกลับเก่ียวกับ

หลักสูตรการฝกอบรมจากผูมีสวนไดสวนเสียหลัก คือ อาจารยผูใหการฝกอบรม แพทยประจําบานผูเขารับการ

ฝกอบรม แพทยประจําบานผูสําเร็จการฝกอบรม รวมท้ังใชขอมูลปอนกลบัเก่ียวกับสมรรถนะของแพทยประจํา

บานผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินหลักสูตรการฝกอบรม 

 

 

11. การทบทวนและการพฒันา 

สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของ

หลักสูตรการฝกอบรมอยางนอยทุก ๆ 5 ป เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง  เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะ

ของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยู

เสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองท่ีตรวจพบ มีขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวนและพัฒนาใหราชวิทยาลัยอายุร

แพทยฯ และแพทยสภารับทราบ 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 

สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี บริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับ

กฎระเบียบท่ีกําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก การรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนท่ีรับ) 

กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมท่ีพึงประสงค การออกเอกสารท่ีแสดง

ถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปนทางการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชเปนหลักฐานแสดงการ
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ผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดท้ังในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ทางสาขาวิชายังมีการบริหารจัดการอ่ืนๆ 

ไดแก 

 กําหนดหน้าทีร่บัผดิชอบและอํานาจใหค้ณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญาบรหิารจดัการ

งบประมาณของหลกัสตูรการฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นดา้นการฝึกอบรม 

 มบุีคลากรทีป่ฏบิตังิานและมคีวามเชีย่วชาญทีเ่หมาะสม เพื่อสนบัสนุนการดําเนินการของการ

ฝึกอบรมและกจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารบรหิารจดัการทีด่แีละใชท้รพัยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 มหีน่วยงานสนบัสนุนดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทย

สภาในการเปิดการฝึกอบรม 

13. การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 

สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีการประกันคุณภาพการฝกอบรมดังนี้ 

 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในทุก 2 ปี 

 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ทุก 5 ปี 

 

ภาคผนวกท่ี 1 เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 

ความรูพ้ืนฐานของอายุรศาสตรโรคหัวใจ 

1. ความรูพ้ ืน้ฐานดา้น Molecular Cardiology 

2. Embryology ของระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

3. กายวภิาคศาสตรข์องระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

4. สรรีวทิยาของระบบหวัใจและหลอดเลอืดในคนปกต ิ

5. พยาธสิภาพ พยาธสิรรีวทิยา และ พยาธวิทิยาของการเกดิโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

6. เภสชัวทิยาของยาทีใ่ชใ้นระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

7. การปฏบิตักิารหตัถการต่างๆของโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

8. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป่้วยทีเ่ป็นโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด 
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9. ระบาดวทิยาและการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

10. ความรูห้ลกัการ และวธิกีารทาํวจิยั 

 

โรคหรือภาวะท่ีสําคัญและพบไดบอย 

ระดับ 1 โรคหรือภาวะท่ีพบบอย มีความสําคัญซ่ึงแพทยประจําบานตอยอดสามารถเรียนรูไดจากผูปวยโดยตรง 

ระดับ 2 โรคหรือภาวะท่ีพบนอยกวาระดับ 1 มีความสําคัญซ่ึงแพทยประจําบานตอยอดสามารถ  เรียนรูจากผูปวย

แตไมไดดูแลผูปวยโดยตรง เชน การรวมดูแลและการอภิปรายในหอผูปวย เปนตน  

ระดับ 3 โรคท่ีพบนอยแตมีความสําคัญ ซ่ึงแพทยประจําบานตอยอดสามารถเรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง หรือ

ฟงบรรยาย และสถาบันฝกอบรมควรจัดใหมีการเรียนรูโรคในกลุมนี้อยางพอเพียง  

 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

Acute rheumatic fever 

(I00-I02) 

  -Rheumatic fever with 

heart involvement (I01) 

Chronic rheumatic heart 

disease (I05-I09) 

Rheumatic mitral valve 

diseases (I05) 

Rheumatic aortic valve 

diseases (I06) 

Rheumatic tricuspid valve 

diseases (I07) 

Multiple valve diseases (I08) 

  

Hypertensive diseases 

(I10-I15) 

Essential hypertension (I10) -Secondary hypertension 

(I15) 
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Hypertensive heart disease 

(I11) 

 Ischemic heart disease 

(I20-I25) 

Unstable angina (I20.0) 

Acute myocardial infarction 

(I21) 

Subsequent myocardial 

infarction (I22) 

Chronic ischemic heart 

disease (I25) 

-Angina pectoris with 

documented spasm 

(I20.1) 

-Certain current 

complications following 

acute myocardial 

infarction(I23) 

 

-Dressler syndrome (I24.1) 

Pulmonary heart disease 

and diseases of 

pulmonary circulation 

(I26-I28) 

Pulmonary embolism (I26) 

Primary pulmonary 

hypertension (I27.0) 

Other secondary pulmonary 

hypertension (I27.2) 

  

 Pericardial diseases 

(I30-I32) 

- Acute pericarditis (I30) 

- Pericardial effusion 

(noninflammatory) (I30.3) 

- Cardiac tamponade (I31.9) 

- Chronic adhesive 

pericarditis (I31.0) 

Chronic constrictive 

pericarditis (I31.1) 

Hemopericardium (I31.2) 

 

Endocarditis (I33) -  Acute and subacute 

endocarditis (I33.0) 
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Non rheumatic valvular 

heart diseases (I34-I37) 

Nonrheumatic mitral valve 

disorders (I34) 

Nonrheumatic aortic valve 

disorders (I35) 

Nonrheumatic tricuspid 

valve disorders (I36) 

Pulmonary valve disorders 

(I37) 

  

Myocarditis/cardiomyop

athy (I40-I43) 

Dilated cardiomyopathy 

(I42.0) 

Obstructive hypertrophic 

cardiomyopathy (I42.1) 

Other hypertrophic 

cardiomyopathy (I42.2) 

Cardiomyopathy due to 

drugs and other external 

agents (I42.7) 

-  Acute myocarditis (I40) 

- Other restrictive 

cardiomyopathy (I42.5) 

Cardiomyopathy in 

diseases classified 

elsewhere (I43) 

Alcoholic cardiomyopathy 

(I42.6) 

 

- Endomyocardial 

(eosinophilic) disease 

(I42.3) 

 

AV block and 

conduction disorder 

(I44-I45) 

Atrioventricular block and 

LBBB (I44) 

Pre-excitation syndrome 

(I45.6) 

  

Cardiac arrest (I46) Cardiac arrest with 

successful resuscitation 

(I46.0) 

Sudden cardiac death 

(I46.1) 
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Paroxysmal tachycardia 

and other cardiac 

arrhythmias(I47-I49) 

Supraventricular tachycardia 

(I47.1) 

Ventricular tachycardia 

(I47.2) 

Atrial fibrillation and flutter 

(I48)  

Ventricular fibrillation and 

flutter (I49.0) 

Atrial premature 

depolarization (I49.1) 

Junctional premature 

depolarization (I49.2) 

Ventricular premature 

depolarization (I49.3) 

Sick sinus syndrome (I49.5) 

-Other specified cardiac 

arrhythmias (I49.8) 

Brugada syndrome 

Long QT syndrome 

 

Congestive heart failure 

(I50) 

Congestive heart failure 

(I50) 

  

Complications and ill-

defined descriptions of 

heart disease (I51) 

Rupture of chordae 

tendineae (I51.1) 

Intracardiac thrombus 

(I51.3) 

Cardiac septal defect, 

acquired (I51.0)  

Rupture of papillary 

muscle (I51.2) 
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Disease of arteries, 

arterioles and capillaries 

(I70-I79) 

Atherosclerosis (I70) 

Aortic aneurysm and 

dissection (I71) 

Other peripheral vascular 

diseases (I73) 

Arteriovenous fistula, 

acquired (I77.0) 

  

Venous thrombosis Deep vein thrombosis (I80)   

Congenital 

malformations of the 

circulatory system (Q20-

Q28) 

Ventricular septal defect 

(Q21.0) 

Atrial septal defect (Q21.1) 

Atrioventricular septal 

defect (Q21.2) 

Patent ductus arteriosus 

(Q25.0) 

Tetralogy of Fallot (Q21.3) 

Congenital malformations 

of pulmonary and tricuspid 

valves (Q22) 

 

-Congenital 

malformations of cardiac 

chambers and 

connections (e.g. DORV, 

DOLV, truncus arteriosus) 

-Aortopulmonary septal 

defect (Q21.4) 

-Congenital 

malformations of aortic 

and mitral valves (Q23) 

-Malformation of 

coronary vessels (Q24.5) 

Congenital malformations 

of great veins (Q26) 

Coarctation of aorta 

(Q25.1) 

Dextrocardia (Q24.0) 
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Others Syncope (R55) 

Cardiogenic shock (R57.0) 

Radiation safety 

Cardiac rehabilitation 

-Cardiovascular disorder 

in systemic disease 

-Heart disease in 

pregnancy 

-Nutritional heart disease 

-Cardiac tumors 

 

-Traumatic heart disease 
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ภาคผนวกท่ี 2 หตัถการของสาขาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจและหลอดเลือด 

แพทยประจําบานตอยอดตองรูขอบงชี้ ขอบงหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ ซ่ึงสามารถ

แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 หัตถการท่ีแพทยประจําบานตอยอด ตองทําไดดวยตนเอง 

ระดับท่ี 2 หัตถการท่ีแพทยประจําบานตอยอด ควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ) 

ระดับท่ี 3 หัตถการท่ีแพทยประจําบานตอยอด อาจทําได (ชวยทําหรือไดเห็น) 

ชนิดของหัตถการ ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 

Transthoracic echocardiography x   

Transesophageal echocardiography x   

Right & left heart catheterization  x  

Coronary angiography  x  

Basic cardiac electrophysiology 

study 

  x 

Permanent pacemaker   x 

Pericardiocentesis x   

IABP x   

Temporary pacemaker x   
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ภาคผนวกท่ี 3 Entrustable Professional Activities (EPA) และ Milestones 

 

Entrustable professional activities (EPA) 

เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญมาก (critical activities) ท่ีผูจะประกอบอาชีพเปนอายุรแพทยโรคหัวใจและหลอด

เลือดทุกคนตองทําไดดวยตนเองอยางถูกตองและมีความปลอดภัยตอผูปวย 

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กําหนด EPA ซ่ึงแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขา

อายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด ทุกคนตองแสดงใหเห็นวาสามารถทําไดดวยตนเองในระหวางการฝกอบรม

ดังนี้ 

EPA 1: Manage care of cardiovascular patients in the ambulatory and in-patient setting 

EPA 2: Manage care of cardiovascular patients in the emergency and intensive/critically 

care setting 

EPA 3: Providing cardiology consultation to other specialties 

EPA 4: Performing and interpretation results of cardiac investigation:  

-Interpretation of ECG 

-Interpretation of CXR 

-EST   

-Ambulatory ECG monitoring 

-Transthoracic echocardiography  

-Transesophageal echocardiography 

EPA 5: Performing and interpretation of cardiac imaging: cardiac magnetic resonance 

imaging (CMR), cardiac and coronary computerized angiography, nuclear cardiac imaging 
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EPA 6: Performing and interpretation results of cardiac catheterization and basic cardiac 

electrophysiology 

EPA 7: Performing emergency cardiac intervention: CPR, pericardiocentesis, IABP, 

temporary pacemaker 

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 • • • •  • • 
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Professionalism • • • •  • • 

System-based practice • • • •  • • 

 

3. ผลของ EPA 

3.1 การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

ใชวัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังตอไปนี้ 

มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย โดยสามารถปฏิบัติงานไดตาม level of EPA โดยบันทึกใน log book 

มิติท่ี 2 การตรวจเวชระเบียนผูปวยใน และ นอก (ตาม EPA ขอ 1-3) 

3.2 เกณฑประเมินการเลื่อนชั้นป 

EPA (Entrustable professional activities) Fellow 1 Fellow 2 

1. Manage care of cardiovascular patients in the 

ambulatory and in-patient setting 

Level 3 

10 cases 

(เปน ambulatory setting 

5  cases และ in-patient 

setting 5 cases, โรคระดับ

ท่ี 1 ท่ีแตกตางกัน 8 cases, 

ระดับ 2-3 ท่ีแตกตางกัน 2 

cases) 

Level 4 

10 cases 

(เปน ambulatory setting 

5  cases และ in-patient 

setting 5 cases, โรคระดับ

ท่ี1 แตกตางกัน 6 cases, 

ระดับ 2-3 ท่ีแตกตางกัน 4 

cases) 

2. Manage care of cardiovascular patients in the 

emergency and intensive/critically care setting 

Level 3 

10 cases 

Level 4 

10 cases 
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(เปน emergency setting 

5  cases และ 

intensive/critically care 

setting 5 cases) 

(เปน emergency setting 

5  cases และ 

intensive/critically care 

setting 5 cases) 

3. Providing cardiology consultation to other specialties Level 3 

10 cases 

Level 4 

10 cases 

4. Performing and interpretation results of cardiac 

 investigation:  

-Interpretation of ECG 

-Interpretation of CXR 

-EST   

-Ambulatory ECG monitoring 

 

-Transthoracic echocardiography  

-Transesophageal echocardiography 

 

     

Level 4, 20 cases 

Level 4, 20 cases  

Level 4, 20 cases 

Level 4, 10 cases 

 

Level 3, 10 cases 

Level 2, 5 cases 

Level 4, 10 cases 

Level 3, 5 cases 

5. Performing and interpretation of cardiac  

imaging:  

-Cardiac magnetic resonance imaging (CMR) 

-Cardiac and coronary computerized angiography 

-Nuclear cardiac imaging  

 

 

Level 3, 10 cases 

Level 3, 10 cases 

Level 3, 5 cases 
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6. Performing and interpretation results of  

-Cardiac catheterization  

 

Level 1, 10 cases 

 

Level 2, 10 cases 

-Basic cardiac electrophysiology study 

-Permanent pacemaker implantation 

-Device interrogation / programming 

Level 1, 5 cases 

Level 1, 5 cases 

Level 2, 5 cases 

7. Performing emergency cardiac intervention:  

-Pericardiocentesis 

-IABP 

-Temporary pacemaker 

-Cardioversion/Defibrillation 

 

Level 3, 4 cases 

Level 3, 4 cases 

Level 3, 4 cases 

Level 4, 4 cases  
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ภาคผนวกท่ี 4 กิจกรรมวิชาการ 

 7.00 – 

8.00 

8.00 – 

9.00 

9.00 – 

12.00 

12.00 – 

12.30 

12.30 – 

13.30 

13.30 – 14.30 14.30 – 

16.30 

17.30 – 

18.30 

จันทร 
EP conf. (1st wk)1 

(7.30-8.30) 

  Fellow 

topic2 

EKG conf. (1st wk)2 

MRI conf. (3rd wk)2 

 Review 

Echo1 

อังคาร 
Cath conf.1 

(7.30-8.30) 

  OPD cardio3 

(13.00-16.00) 

 

พุธ 

  OPD 

cardio3 

A B C 

  Heart failure clinic3 

(14.00-15.00) 

Congenital heart clinic3 

(14.00-15.00) 

Journal 

club 

(3rd 

wk)1 

พฤหัสบดี 

Echo 

conf.2  

(7.15-

8.00) 

Cardio-

Anes-CVT 

conf.2  

  Echo 

review2 

Grand round4 (1st 

wk) 

Journal club2 (2nd 

wk) 

Interesting case2 

(3rd wk) 

Morbidity/mortality2 

(4th wk) 

Grand round4 (5th 

wk)  

  

ศุกร 

 Congenital 

conf.2 

OPD 

cardio3 

D E F 

     

หมายเหตุ  สถานท่ี 

1. หองประชุมในหองปฏิบัติการและสวนหัวใจ (cardiac catheterization laboratory) ชั้น 2 

2. หองประชุม CVMC (Cardiovascular Metabolic Center) ตึกศูนยการแพทยสิริกิติ์ ชั้นใตดิน 

3. หองตรวจผูปวยนอก อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน ชั้น 1  

4. หองตรวจคลื่นเสียงสะทอนหัวใจ สํานักงานสาขาวิชาโรคหัวใจ อาคาร 1 ชั้น 6 
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ภาคผนวกท่ี 5 ศกัยภาพในการฝึกอบรม 

  ขอมูลตามเกณฑเฉพาะท่ีกําหนดไวในเกณฑหลักสูตรท่ีแพทยสภาอนุมัต ิ

 ศักยภาพ=รับแพทยประจําบานไดปละ  ระดับ

ละ 

1 2 3 4 5 6 7 

 จํานวนอาจารยท่ีทําหนาท่ีใหการฝกอบรม (คน) 2 4 6 8 10 12 14 

 ผูปวยอายุรศาสตรโรคหัวใจ        

 ผูปวยนอกเฉพาะอายรุศาตรโรคหวัใจ เฉพาะใน

คลินิกอายุรศาสตรโรคหัวใจ(ครั้ง/ป) 

1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 10,500 

 ผูปวยในเฉพาะสาขาอายรุศาสตรโรคหัวใจ ท้ัง

ในแผนกอายุรศาสตรและนอกแผนก(ครั้ง/ป) 

250 500 750 1,000 1,250 1,500 1,750 

 คลื่นเสียงสะทอนหัวใจ (Echocardiography) 

และ Echo Doppler study (ครั้ง/ป) 

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 

 การตรวจสวนหัวใจและฉีดสารทึบแสงเขาหัวใจ

และหลอดเลือด (Cardiac catheterization & 

angiocardiography) Interventional 

Cardiology ข้ันพ้ืนฐาน (ครั้ง/ป) 

100 200 300 400 500 600 700 

 

ตําแหนงเดิมท่ีไดรับอนุมัติ           6 ตําแหนง 

ศักยภาพในการฝกอบรม              7 ตําแหนง 
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ภาคผนวกท่ี 6 

รายช่ือและคณุวฒิุของอาจารยส์าขาวิชาโรคหวัใจ ภาควิชาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์

รามาธิบดี 

ก.  ประเภทเต็มเวลา 

ช่ือ วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา 
สมาชิกราช

วิทยาลัย 

1. ศ.นพ.ปยะมิตร  ศรีธรา   พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร),  อ.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ),  

Dip in Cardiology (London) 

เปนสมาชิก 

2. ผศ.นพ.ครรชิต  ลิขิตธนสมบัติ   พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร), MRCP (UK), อ.ว. (อายุรศาสตร

โรคหัวใจ) 

เปนสมาชิก 

3. รศ.นพ.สรณ  บุญใบชัยพฤกษ  พ.บ., Dip Amer Brd Int Med, 

Sub-Board of Cardiovascular disease, อ.ว. 

(อายุรศาสตร),  

อ.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ), FACC, FSCAI 

เปนสมาชิก 

4. ผศ.นพ.ภากร จันทนมฎัฐะ  พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร), ว.ว.(อายุรศาสตรโรคหัวใจ) เปนสมาชิก 

5. ผศ.นพ.ภาวิทย  เพียรวิจติร พ.บ., Dip Amer Brd Int Med,  Sub-Board of 

Cardiovascular disease, อ.ว. (อายุรศาสตร), อ.ว. 

(อายุรศาสตรโรคหัวใจ), FACC 

เปนสมาชิก 

6. นพ.ธัชพงศ  งามอุโฆษ พ.บ., Dip Amer Brd Int Med, Sub-Board of 

Cardiovascular disease, อ.ว.(อายุรศาสตร), FACC 

เปนสมาชิก 

7. รศ.นพ.ทศพล  ลิ้มพิจารณกิจ พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร), ว.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ), 

อ.ว.(เวชศาสตรครอบครัว), FACC, FSCAI 

เปนสมาชิก 

8. นพ.แมน  จันทวิมล พ.บ., Dip Amer Brd Int Med, Sub-Board of 

Cardiovascular disease, ว.ว. (อายุรศาสตร),  

อ.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ), FRCPC 

เปนสมาชิก 
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9. รศ.พญ.สริินทร  อภิญาสวัสดิ ์  พ.บ., Dip Amer Brd Int Med, Sub-Board of 

Cardiovascular disease, อ.ว.(อายุรศาสตร), อ.ว. 

(อายรุศาสตรโรคหัวใจ), FACC 

เปนสมาชิก 

10. ผศ.พญ.ธารินี  ตั้งเจริญ พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร),  ว.ว.(อายุรศาสตรโรคหัวใจ) เปนสมาชิก 

11. นพ.ปริญญ  วาทีสาธกกิจ พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร),  ว.ว.(อายุรศาสตรโรคหัวใจ) เปนสมาชิก 

12. รศ.นพ.ธีรภัทร  ยิ่งชนมเจริญ พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร),  ว.ว.(อายุรศาสตรโรคหัวใจ)  เปนสมาชิก 

13. นพ.ถวาย  เงินศรีตระกูล พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร),  ว.ว.(อายุรศาสตรโรคหัวใจ) เปนสมาชิก 

14. นพ.กฤษฎา  มีมุข พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร),  ว.ว.(อายุรศาสตรโรคหัวใจ) เปนสมาชิก 

15. นพ.บัณฑิต  นราตรีคูณ พ.บ., ว.ว.(อายุรศาสตร),  ว.ว.(อายุรศาสตรโรคหัวใจ) เปนสมาชิก 

 

ข.  ประเภทไมเต็มเวลา  

ชื่อ วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา 
สมาชกิราชวิทยาลัย 

(เปนสมาชิก/ไมเปน) 

การปฏิบัติงาน 

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห 

พญ.อรพร  สีห พ.บ., Dip Amer Brd Int Med, Sub-Board 

of Cardiovascular disease, อ.ว. 

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

FACC, FSGC, FASE 

    เปนสมาชิก 14 ชม 
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ภาคผนวกท่ี 7 

คณะกรรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจาํบ้านต่อยอด สาขาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจประจาํปีการศึกษา 

2564 

1. ผูชวยศาสตราจารย นท. นายแพทยภากร จันทนมัฏฐะ กรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยภาวิทย เพียรวิจิตร กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย นายแพทยทศพล ลิ้มพิจารณกิจ กรรมการ 

4. นายแพทยธัชพงศ งามอุโฆษ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสิรินทร อภิญาสวัสดิ์ กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงธารินี ตั้งเจริญ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย นายแพทยธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ กรรมการ 

8. นายแพทยปริญญ วาทีสาธกกิจ อนุกรรมการ 

9. นายแพทยถวาย เงินศรีตระกูล อนุกรรมการ 

10. นายแพทยกฤษฎา มีมุข อนุกรรมการ 
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