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วิธีการฝกอบรม 

รูปแบบหลักของการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดคือ การฝกอบรมผานการทํางานโดยการเรียนรูจาก

ประสบการณซ่ึงโรงพยาบาลรามามีแนวคิดใหแพทยประจําบานตอยอดไดฝกคิดและตัดสินใจดวยตนเองและ

หากมีขอสงสัยหรือตองการคําแนะนําเพ่ิมเติมสามารถขอคําชี้แนะจากอาจารยท่ีรวมดูแลผูปวยไดตลอดเวลา 

รวมกับการมีการทําขอมูลปอนกลับ(feedback) สมํ่าเสมอเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอเนื่อง, ฝกการทําหัตถการ

ตางๆจากการเรียนการสอนในทางทฤษฏีและการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงโดยอยูในการกํากับดูแลอยาง

ใกลชิดจากอาจารยหรือแพทยประจําบานตอยอดรุนพ่ี ซ่ึงรูปแบบเหลานี้เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการ

พัฒนาแพทยประจําบานตอยอดไปสูอายุรแพทยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

รูปแบบการทํางานในการฝกอบรมครอบคลุมท้ังการดูแลผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยวิกฤต ผูปวย

ท่ีรับปรึกษาจากตางแผนก และการทําหัตถการท่ีจําเปนของโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

ระยะเวลาในการฝกอบรม อยางนอย 2 ป 

 

Services Rotation      1st year 2nd year 

1. CCU/ER      1-2 months 1-2 months 

2. Ward & Out of department Consultation  3-4 months 1 month 

3. Echocardiography and stress testing  3-4 months 2-3 months 

4. Cardiac Catheterization Lab   1 month 1 month 

5. Cardiac Electrophysiology    1 month 1 month 

6. Cardiac MRI     -  1 month 

7. Central Chest Hospital    -  1 month 

8. Pediatric cardiology    -  1 months 

9. Elective/Research     -  1 months 
 

 

Clinic 

1.) Cardiology Clinic  อังคาร(บาย) 

2.) Internal Medicine Clinic  พุธ(เชา) หรือ ศุกร(เชา) 

3.) Specialty Clinic   พุธ(บาย) 

a. Heart failure Clinic  

b. Adult congenital heart disease clinic  

c. Pacemaker Clinic 
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หนาที่และขอบเขตการปฏิบัติงาน 

Ward & Out of department Consultation 

1.) ดูแลผูปวยใน ward ในแผนกอายุรศาสตรและรับปรึกษาจากผูปวย ward แผนกอ่ืนๆ โดยแพทย

ประจําบานตอยอดจะมีโอกาสในการบริหารจัดการเคสดวยตนเองและสามารถปรึกษาอาจารยท่ี

รวมดูแลผูปวยตลอดเวลา 

2.) ทํางานรวมกับแพทยประจําบาน นักศึกษาแพทย เภสัชกร พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย

อ่ืนๆ นอกจากการดูแลผูปวยรวมกันแลว แพทยประจําบานตอยอดมีหนาท่ีใหคําแนะนําและสอน

บุคคลากรทางการแพทยในทีมอีกดวย 

3.) เตรียมกิจกรรม EKG conference ในวันจันทรสัปดาหแรกของเดือน 

4.) เตรียมกิจกรรม Journal club ท่ีจัดทุกวันพฤหัสบดี ท่ี 2 ของเดือน 

5.) เตรียมกิจกรรม Journal club ท่ีจัดทุกวันพฤหัสบดี ท่ี 3 ของเดือน 

CCU/ER 

1.) ดูแลผูปวยใน CCU และ ICU รวมกับ อาจารยและแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตร โดย

แพทยประจําบานตอยอดจะไดฝกการดูแลผูปวยวิกฤตและตัดสินใจในการใหการรักษาผูปวยโดย

อยูในการดูแลของอาจารยท่ีรับผิดชอบ 

2.) ทํางานรวมกับแพทยประจําบาน นักศึกษาแพทย เภสัชกร พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย

อ่ืนๆ นอกจากการดูแลผูปวยรวมกันแลว แพทยประจําบานตอยอดมีหนาท่ีใหคําแนะนําและสอน

บุคคลากรทางการแพทยในทีมอีกดวย 

3.) รับปรึกษาและดูแลเคสท่ีเขารับการรักษาท่ีหองฉุกเฉิน  

4.) ในกรณีท่ีมีเคสสงสัย STEMI แพทยประจําบานตอยอดท่ีไดรับการติดตอควรไปประเมินผูปวย

ภายในระยะเวลา 15  นาทีและรวมดูแลผูปวยจนกระท่ังผูปวยไดรับการรักษาตอเชน การสวน

หัวใจหลอดเลือดฉุกเฉิน  

5.) เตรียมกิจกรรม Morbidity and Mortality conference ท่ีจัดทุกวันพฤหัสท่ี 4 ของเดือน 

Echocardiology/ Exercise stress test 

1.) รับผิดชอบในการตรวจรางกาย, echocardiogram แปลผลและจัดทํารายงานผลตรวจ(ยกเวน

ในชวง 6 เดือนแรก แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 ยังไมควร echocardiogram หรือ

รายงานผลผูปวย adult congenital heart disease) 

2.) รับผิดชอบในการควบคุมดูแล Exercise stress testing แปลผลและจัดทํารายงานผลตรวจ 

3.) รับผิดชอบในการควบคุมดูแล Cardiac nuclear stress imaging รวมกับภาควิชารังสีวิทยา 

4.) เตรียมกิจกรรม Heart team conference ท่ีจัดข้ึนทุกวันพฤหัสบดี 

5.) เตรียมกิจกรรม Grand round ท่ีจัดข้ึนทุกวันพฤหัสดีท่ี1 และ 5 ของเดือน 

Cardiac catherization 
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1.) รับผิดชอบดูแลผูปวยท่ีเขารับการตรวจและรักษาในหนวย cardiac catherization  

2.) เตรียมกิจกรรม Cardiac cath conference ท่ีจัดข้ึนทุกวันอังคาร 

3.) ตรวจและดูแลแผลผูปวยหลังสวนหัวใจ 

Cardiac electrophysiology 

1.) รับผิดชอบดูแลผูปวยท่ีเขารับการตรวจEP/RFA และการใส Device 

2.) ตรวจและดูแลแผลผูปวยหลังเขารับการรักษา 

3.) ออกตรวจ  Pacemaker Clinic ทุกวันพุธ(บาย) สัปดาหท่ี 1-3 ของเดือน 

4.) รับผิดชอบในการควบคุมดูแลผูปวยท่ีเขารับการตรวจ tilt table testing 

Cardiac MRI (สําหรับแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2) 

1.) รับผิดชอบในการควบคุมดูแลผูปวยท่ีเขารับการทํา Cardiac MRI, แปลผลและจัดทํารายงานผลตรวจ 

2.) รับผิดชอบในการนําเสนอ MRI  review conference ประจําเดือน 

 

Central chest Hospital (สําหรับแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2) 

แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 จะไดรับการสงไปเขารวมการปฏิบัติงาน ดูงานและกิจกรรมการ

ประชุมเชิงวิชาการท่ีสถาบันโรคทรวงอกเปนเวลา 1 เดือน 

 

Pediatric cardiology (สําหรับแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2) 

แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 จะไดรับการสงไปเขารวมการปฏิบัติงาน ดูงานและกิจกรรมการ

ประชุมเชิงวิชาการท่ีสถาบันโรคทรวงอกเปนเวลา 1 เดือน 

 

Elective/Research (สําหรับแพทยประจําบานตอยอดช้ันปท่ี 2) 

แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 จะไดรับโอกาสในการไปศึกษาดูงานตางโรงพยาบาล โดยไมจํากัด

ท้ังในและตางประเทศแตตองไดรับการยืนยันหนวยโรคหัวใจกอน และใชเวลาชวงเวลาเดียวกันนี้ในการทําวิจัย 

อาทิเชน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล หรือ เตรียมเอกสารรูปเลมใหเสร็จสิ้น 

 

หลักเกณฑการอยูเวรนอกเวลาราชการ 

จันทร-ศุกร : 17.00 – 7.00  น. 

เสาร-อาทิตย/ วันหยุดนักขัตฤกษ : 9.00- 7.00 น. 

จัดใหมีการอยูเวรวันละ 1 คน ยกเวนชวง 2 เดือนแรกใหแพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 อยูคูกับแพทย

ประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 

ขอปฏิบัติตัวระหวางการอยูเวรนอกเวลาราชการ 
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- แพทยประจําบานตอยอดท่ีอยูเวรควรไปดูแลผูปวยท่ีมีปญหาดวยตนเองทุกครั้งและติดตออาจารยท่ี

อยูเวรในกรณีท่ีมีเคสมีปญหาเกิดข้ึน แตหากไมสามารถติดตออาจารยท่ีอยูเวรได สามารถติดตอ

อาจารยทานอ่ืนๆ ได 

- ชวงตอเวรควรมีแพทยประจําบานตอยอดประจําในโรงพยาบาลอยางนอย 1 คน 

- ในกรณีท่ีมีเคสสงสัย STEMI แพทยประจําบานตอยอดท่ีไดรับการติดตอควรไปประเมินผูปวยภายใน

ระยะเวลา 15  นาทีและรวมดูแลผูปวยจนกระท่ังผูปวยไดรับการรักษาตอเชน การสวนหัวใจหลอด

เลือดฉุกเฉิน  

 

Conference Table 

           

Day 

Time      

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

7.30-8.00 
 

EP Conference 

(3rd Week) 

 

Cath 

Conference 

 
Echo topic  

(7.15-8.00) 
 

8.00-8.30 

 
 

Heart team conference 

Adult 

congenital 

heart 

conference 

8.30-9.00 
   

9.00-

12.30 
OPD & Ward round 

12.30-

13.30 

Fellow noon 

Conference 
  Echo conference  

13.30-

14.30 
1st week EKG conference 

4thweek; MRI conference 
  

1stweek ; Grand round 

2ndweek ; Journal club 

3rdweek ; Interesting case 

4thweek ; MM* conference 

5thweek ; Grand round 

 

      

* MM conference = Morbidity and Mortality conference 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

Fellow noon conference  

 เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดทําการศึกษาในหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย(ซ่ึง

เปนหัวขอท่ีแพทยประจําบานตอยอดเสนอดวยตนเอง) จัดทําการนําเสนอ โดยอยูภายใตการควบคุมดูแล และ
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ใหคําแนะนําจากคณาจารย เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและฝกการนําเสนอแกแพทยประจําบานตอยอด 

โดยมีมาหัวขอดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

DATE TOPIC ( Monday 12.30-13.30 ) Fellow 

24-Jun-19 PK+PD in CVS drugs อ.สุรกิจ 

1-Jul-19 Drug interaction and side effect อ.สุรกิจ 

8-Jul-19 Anatomy of the heart  2E 

15-Jul-19 Physical examination in CVS I 2F 

22-Jul-20 Physical examination in CVS II 2F 

29-Jul-19 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
 

5-Aug-19 Fundamental electrocardiography and CXR 2A 

12-Aug-19 วันแมแหงชาติ 
 

19-Aug-19 NSTEMI 1D 

26-Aug-19 Heart failure I 1F 

2-Sep-19 Heart failure II 1F 

9-Sep-19 Pulmonary hypertension 2B 

16-Sep-19 Pulmonary embolism - acute and CTEPH 1E 

30-Sep-19 Exercise and sports cardiology - inc EST 2D 

7-Oct-19 STEMI 1A 

14-Oct-19 หยุดชดเชยวันคลายวันสวรรคต ร.9 
 

21-Oct-19 Cardiorenal syndrome 1D 

28-Oct-19 Infective endocarditis 1B 
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4-Nov-19 Myocarditis 1E 

11-Nov-19 Cardiac arrhythmia I 2C 

18-Nov-19 Cardiac arrhythmia II 2C 

25-Nov-19 HCM and mimickers 1D 

2-Dec-19 Fundamental EP F-EP 

9-Dec-19 Basic cardiac catheterization F1-IC 

16-Dec-19 Clinical hemodynamics F2-IC 

23-Dec-19 dilated, restrictive and infiltrative cardiomyopathies I 1A 

30-Dec-19 dilated, restrictive and infiltrative cardiomyopathies II 1A 

6-Jan-20 Valvular heart disease I ( AV ) 2E 

13-Jan-20 Valvular heart disease II ( MV ) 2B 

2-Mar-20 Non-cyanotic heart disease 2F 

9-Mar-20 Pacemakers and ICD F-EP 

16-Mar-20 anti-arrhythmia drugs and NOAC in clinical practice 2C 

23-Mar-20 Systemic hypertension : Mechanism and therapy 1C 

30-Mar-20 Non-cardiac surgery in patient with heart disease 1F 

6-Apr-20 วันจักรี 
 

13-Apr-20 วันสงกรานต 
 

20-Apr-20 Hypotension and syncope - inc bradyarrhythmia 2D 

27-Apr-20 Pericardial disease 1C 

4-May-20 CV prevention 1F 

11-May-20 Pregnancy and heart disease 1E 

18-May-20 Peripheral arterial disease 1D 

25-May-20 PK+PD in CVS drugs อ.สุรกิจ 

1-Jun-20 Disease of aorta 1C 
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8-Jun-20 Cardiac rehab อ.ภัทร 

15-Jun-20 Systemic disease I 

( Endocrine/Rheumatic/Neuromuscular disease) 

1B 

22-Jun-20 Systemic disease II ( Dialysis/KT and neurological 

disease ) 

1B 

29-Jun-20 ACEI &ARB & ARNI & BB in clinical practice 1E 

 

 

Echocardiogram topic conference 

 เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดไดทําการศึกษาในหัวขอเก่ียวกับ 

echocardiogram ดวยตนเองและจัดทําการนําเสนอโดยอยูภายใตการควบคุมดูแลและใหคําแนะนําจาก

คณาจารย เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและฝกการนําเสนอแกแพทยประจําบานตอยอด โดยมีมาหัวขอ

ดังตอไปนี้ 

 

DATE TOPIC( Thursday 7.15-8.15 ) Fellow 

11-Jul-19 TTE approach 1F 

18-Jul-19 Physical principles of echocardiography 1E 

25-Jul-19 Hemodynamic and doppler I 1A 

1-Aug-19 Hemodynamic and doppler II 1A 

8-Aug-19 Evaluation of systolic function 1B 

15-Aug-19 Evaluation of diastolic function 1D 

22-Aug-19 Evaluation of LA,RA,RV and TDI 1C 

29-Aug-19 Mitral valve I 1B 

5-Sep-19 Mitral valve II 1B 

12-Sep-19 Aortic valve I 2C 

26-Sep-19 Aortic valve II 2C 

3-Oct-19 Tricuspid valve&Pulmonic valve 1C 
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10-Oct-19 Aortic stenosis in different situations 1E 

17-Oct-19 Infective endocarditis 1D 

24-Oct-19 Pericardial disease 2A 

31-Oct-19 Disease of aorta 1E 

7-Nov-19 Coronary artery disease 2A 

14-Nov-19 Prosthetic valve I 2E 

21-Nov-19 Prosthetic valve II 2E 

28-Nov-19 RV function and ARVC 1F 

5-Dec-19 วันพอแหงชาติ 
 

12-Dec-19 TEE approach 2B 

19-Dec-19 Tumour of heart and traumatic heart disease 1C 

26-Dec-19 DCM inc LVNC, Takosubo CM, PPCM 2D 

2-Jan-20 Hypertrophic cardiomyopathy & Mimickers 1B 

9-Jan-19 Cyanotic CHD x I 2B 

16-Jan-19 Cyanotic CHD x II 2B 

23-Jan-19 Non-cyanotic CHD 2E 

30-Jan-19 Echo & arrhythmia and device 2F 

6-Feb-20 ICU and intraoperative aplication 1E 
   

5-Mar-20 Echocardiography in systemic disease 1F 

12-Mar-20 3D echocardiography 2F 

19-Mar-20 Stress echocardiography 2D 

26-Mar-20 Stable ischemic heart disease and risk 

stratification - inc CAC score 

1B 

2-Apr-20 Strain imaging 1A 
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9-Apr-20 M-mode echocardiography 1D 

16-Apr-20 Journal echo/case demonstration 1C 

23-Apr-20 Journal echo/case demonstration 1A 

30-Apr-20 Bubble/contrast echocardiography 1F 

7-May-20 ECMO and heart transplantation 1B 

14-May-20 Fundamental LVAD and heart transplant 2A 

21-May-20 Journal echo/case demonstration 1D 

28-May-20 Journal echo/case demonstration 1E 

4-Jun-20 Journal echo/case demonstration 1F 

11-Jun-20 Journal echo/case demonstration 1C 

18-Jun-20 Journal echo/case demonstration 1B 

25-Jun-20 Journal echo/case demonstration 1E 

 

 

Journal Club 

 จัดข้ึนเพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดและแพทยประจําบานท่ีสาขาอายุรศาสตรวนหนวยโรคหัวใจไดฝกการ

อานงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและฝกการนําเสนอ แพทยประจําบานตอยอดเปนผูเลือกงานวิจัยท่ีจะใชในการ

ประชุมอยางนอย 4 ฉบับ ใหแพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 1 และแพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตรใน

งานนําเสนอ และ แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 2 ทําหนาท่ีในการวิจารณงานวิจัยดังกลาวอยางเปนระบบ 

 

Interesting Case  

แพทยประจําบานตอยอดและแพทยประจําบานท่ีสาขาอายุรศาสตรวนหนวยโรคหัวใจท่ีทําหนาท่ีในการราว

วอรด รับผิดชอบในการจัดเตรียมเคสท่ีนาสนใจและนําเสนอ อยางนอย 2 เคสตอครั้ง 

 

Morbidity and mortality conference 

แพทยประจําบานตอยอดท่ีรับผิดชอบงานใน CCU/ER มีหนาท่ีจัดเตรียมและนําเสนอเคสท่ีมีปญหาในการดูแล

ระหวางเดือน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและปองกันการผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

Grand round 
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แพทยประจําบานตอยอดท่ีรับผิดชอบในฐาน echocardiography มีหนาท่ีเตรียมผูปวยท่ีมีความผิดปกติ

ทางดานหัวใจและหลอดเลือดอยางนอย 1 เคส เพ่ือใหแพทยประจําบานตอยอดและคณาจารย ไดตรวจ

รางกาย เพ่ือใหเกิดการเรียนการสอนและอภิปรายผลการตรวจรางกาย 

 

Heart team conference & Adult congenital heart conference 

เป็น inter-departmental conference รว่มกบั Cardiovascular Surgery Team แพทยป์ระจาํบา้นต่อ

ยอดมหีน้าทีจ่ดัเตรยีมและนําเสนอเคสทีน่่าสนใจตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

 

แผนหลักสูตรการฝกอบรม 

วิธีการฝกอบรม 

รูปแบบหลักของการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดคือ การฝกอบรมผานการทํางาน (on the job 

training) โดยการเรียนรูจากประสบการณ (experiential learning), จากการฝกงานกับผูท่ีอาวุโสหรือ

เชี่ยวชาญกวา (apprenticeship), การถูกกํากับดูแลโดยผูท่ีมีประสบการณสูงกวา (supervision), การไดรับ

ขอมูลปอนกลับ (feedback), การสะทอนประสบการณ (reflection of experience), และจากการสอนผูอ่ืน 

(teaching others) ซ่ึงรูปแบบเหลานี้เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการพัฒนาแพทยประจําบานตอยอดไปสู

อายุรแพทยโรคหัวใจและ หลอดเลือด 

รูปแบบการทํางานในการฝกอบรมครอบคลุมท้ังการดูแลผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยวิกฤต ผูปวย

ท่ีรับปรึกษาจากตางแผนก และการทําหัตถการท่ีจําเปนของโรคหัวใจและหลอดเลือด 

โดยกรอบวิธีการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับผลลัพธของการฝกอบรมท่ีพึงประสงคท้ัง 6 มิติดังนี้ 

 

การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care) 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธ

การสอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

มีทักษะในการซักประวัติและ

ตรวจรางกายทางโรคหัวใจและ

หลอดเลือด 

แพทยประจําบานตอยอดปท่ี 1 

ปฏิบัติงานรับผิดชอบผูปวยทาง

อายุรศาสตรโรคหัวใจและ หลอด

เลือดท้ังผูปวยในและผูปวยนอก 

รวมท้ังหองฉุกเฉินและหอผูปวย

วิกฤติ หองหองปฏิบัติการหัวใจ

ท้ัง invasive และ non-invasive

การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารยแบบ workplace-based 

(มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-4, 6, 7) 

การสอบรายสั้น และ รายยาว 

การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ โดย

สมาคมแพทยโรคหัวใจ 

มีทักษะในการวินิจฉัย 

บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทาง 

โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีพบใน

ประเทศไทยไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม (ภาคผนวกท่ี 1) 
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มีทักษะในการสงและแปลผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการพ้ืนฐานท่ี

จําเปน 

ความควบคุมของอาจารยผูใหการ

ฝกอบรม 

แพทยประจําบานตอยอดปท่ี 2

ปฏิบัติงานรับผิดชอบผูปวยทาง

อายุรศาสตรโรคหัวใจและ หลอด

เลือดท้ังผูปวยในและผูปวยนอก 

รวมท้ังหองฉุกเฉินและหอผูปวย

วิกฤติ หองหองปฏิบัติการหัวใจ

ท้ัง invasive และ non-invasive 

ปฏิบัติงานเปนท่ีปรึกษาผูปวย

นอกแผนกทางดานอายุรศาสตร

โรคหัวใจและ หลอดเลือด  

แพทยประจําบานตอยอด ทุกชั้น

ปปฏิบัติงานดูแลผูปวยนอกอยาง

ตอเนื่องอยางนอยสัปดาหละ 1 

ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง  

วอรดราวนด 

แกรนดราวนด 

มีทักษะในการดูแลและรักษา

ผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ และหลอด

เลือด 

มีทักษะในการทําหัตถการท่ี

จําเปนของโรคหัวใจและหลอด

เลือด (ภาคผนวกท่ี 2) 

มีทักษะในการเสริมสรางและ

ปองกันโรค  

ดูแลผูปวยโดยยึดผูปวยเปน

ศูนยกลาง คํานึงถึงสิทธิของผูปวย 

และดูแลแบบองครวม 

มีทักษะในการชวยฟนคืนชีพ

ผูปวย (cardiopulmonary  

resuscitation) 

แพทยประจําบานตอยอดทุกคน

ตองเขารับการอบรม Advanced 

cardiovascular life support  

แพทยประจําบานตอยอดทุกคน

ตองยื่นประกาศนียบัตรท่ีผานการ

ฝกอบรมการกูชีวิต 

cardiopulmonary 

resuscitation (CPR) เปน

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

เพ่ือวุฒิบัตรฯ 

มีทักษะในการบันทึกรายงาน

ผูปวยไดอยางถูกตอง ครบถวน 

สมบูรณและสมํ่าเสมอ 

-   มีระบบตรวจสอบความ

สมบูรณและความสมํ่าเสมอใน

การบันทึก 

การประเมินความสมบูรณและ

ความสมํ่าเสมอในการบันทึก (การ

ประเมินระหวางการฝกอบรมมิติ

ท่ี 2 และ 3 หรือ EPA 1 -3) 

 

ความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน 

(Medical Knowledge and Skills) 
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มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธ

การสอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

มีทักษะในการตรวจทาง

หองปฏิบัติการและ/หรือแปลผล 

เพ่ือวินิจฉัย ตรวจติดตามการ

รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ชนิด non-invasive และ 

invasive 

แพทยประจําบานตอยอดทุกชั้นป  

ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการและมี

ทักษะในการตรวจและ หรือแปล

ผลเพ่ือวินิจฉัยและตรวจติดตาม

การรักษาโรคหัวใจ และหลอด

เลือดชนิด non-invasive  และ 

invasive (ภาคผนวกท่ี 2) 

เขารวมในกิจกรรมทางวิชาการ  

interesting case, morbidity-

mortality conference, 

journal club และไดรับการ

ฝกอบรมเก่ียวกับหัตถการและ 

เครื่องมือใหมๆ ท่ีใชในการวินิจฉัย

และรักษาโรคหัวใจและหลอด

เลือด 

แพทยประจําบานตอยอดชั้นปท่ี 

2 ปฏิบัติงานในแผนกหรือ

ภาควิชากุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ

และศัลยศาสตรหัวใจและทรวงอก

รวมเปนเวลาอยางนอย 1 เดือน 

การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารยแบบ workplace-based 

(มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-7) 

การสอบ formative MCQ  

โดยเปนขอสอบท่ีสมาคมแพทย

โรคหัวใจจัดสอบเพ่ือวุฒิบัตรมา

กอน 

การสอบ formative OSCE 

การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ โดย

สมาคมแพทยโรคหัวใจ 

การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธ

การสอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

สามารถตั้งคําถามจากปญหาทาง

คลินิก 

การสอดแทรกคําถามกระตุนเจต

คติในการตั้งคําถามวิจัยระหวาง

การปฏิบัติงาน หรือการอภิปราย

ผูปวย 

การอบรมเรื่องการตั้งคําถามวิจัย 

การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารย (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-7) 

 

มีทักษะในการวิจัยข้ันพ้ืนฐานและ

มีความรูเก่ียวกับระบาดวิทยา

การอบรมพ้ืนฐานการทําวิจัยโดย

สมาคมแพทยโรคหัวใจ 

การประเมินกระบวนการวิจัยโดย

อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย  
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ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและ

สาธารณสุขได 

การทํางานวิจัยสําหรับการสอบ

เพ่ือวุฒิบัตรฯ 

มีผลงานวิจัยท่ีเปนผูนิพนธชื่อแรก

ของงานวิจัย 1 เรื่องให

คณะอนุกรรมการการฝกอบรม

และสอบพิจารณารับรองและให

นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

ใหญสามัญประจําปของสมาคม

แพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ 

วิพากษบทความและงานวิจัย

ทางการแพทย 

วารสารสโมสร (Journal Club) 

Topic Review 

การอบรมพ้ืนฐานการทําวิจัยโดย

สมาคมแพทยโรคหัวใจ 

การประเมินโดยอาจารยภายหลัง

กิจกรรม 

การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ โดยสมาคม

แพทยโรคหัวใจ 

 

ทักษะปฏิสัมพันธและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธ

การสอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

เรียนรูเก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ

และการสื่อสารท้ังกับผูปวย ญาติ 

และผูรวมงานทุกระดับชั้น 

สามารถสื่อสารใหขอมูลแกผูปวย

และญาติไดอยางถูกตองเหมาะสม 

อยางมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐาน

ความเชื่อทางสุขภาพท่ีตางกัน 

โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ 

และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

Communication Skill and 

Palliative Care 

การสังเกตการณโดยตรงระหวาง

ปฏิบัติงาน  

 

 การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารย (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-4, 

6, 7) 

การประเมินสมรรถนะโดย

ผูรวมงาน  

 

ถายทอดความรูและทักษะให

แพทย นักศึกษาแพทย และ

บุคคลากรทางการแพทย  และ

สามารถเปนท่ี ปรึกษาและให

คําแนะนําแกแพทยและบุคลากร

อ่ืนๆ  

มอบหมายใหเปนหัวหนาทีมดูแล

ผูปวย ซ่ึงมีนักศึกษาแพทย หรือ

แพทยรุนนองเปนสมาชิก 

การประเมินสมรรถนะโดย

ผูรวมงาน  

 

นําเสนอขอมูลผูปวยและอภิปราย

ปญหาในกิจกรรมวิชาการได 

การนําเสนอและอภิปรายผูปวย

ขางเตียง 

การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารย (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-3) 
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นําเสนอขอมูลผูปวยและอภิปราย

ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ   

การนําเสนอและอภิปรายผูปวยใน 

case conference 

 

ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธ

การสอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ 

อันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน 

เพ่ือนรวมวิชาชีพและชุมชน 

การฝกปฏิบัติในการดูแลผูปวย 

การปฏิบัติงานในรูปแบบทีมท่ีมี

แพทยหลายระดับและเปนสห

วิชาชีพ โดยมีแพทยประจําบาน

เปนหัวหนาทีม มีอิสระในการคิด 

อภิปราย วินิจฉัย และตัดสินใจ

เลือกการรักษาท่ีดีท่ีสุดเพ่ือผูปวย

ของตน โดยมีอาจารยใหการ

กํากับดูแล 

การปฏิบัติตนเปนตัวอยางโดย

อาจารย 

การอภิปรายประเด็นทาง

จริยธรรมสอดแทรกระหวางการ

ดูแลผูปวยหรือการอภิปรายผูปวย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

Medical Ethics 

การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารย (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-4, 

6, 7) 

การประเมินสมรรถนะโดย

ผูรวมงาน 

มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

 

การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice) 

มาตรฐานการเรียนรู วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธ

การสอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพ

ของประเทศ 

การอบรมสิทธิการรักษาตาม

ระบบสาธารณสุขของประเทศ 

การอภิปรายระหวางการ

ปฏิบัติงานดูแลผูปวยในและผูปวย

นอก 

การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารย (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-4, 

6, 7) 
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คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย 

(Patient Safety) เปนสําคัญ 

การสอนบรรยาย 

กิจกรรม Patient Care Team 

Mortality and Morbidity 

Conference 

การดูแลผูปวยขางเตียง 

การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารย (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-4, 

6, 7) 

 

การใชยาอยางสมเหตุผล 

(Rational drug use) 

การสอนบรรยาย 

การดูแลผูปวยขางเตียง 

การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารย (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-3) 

มีความรูและมีสวนรวมในระบบ

พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา

ผูปวย (Quality improvement) 

กิจกรรม Patient Care Team 

 

การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารย (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-2) 

ใชทรัพยากรสุขภาพอยาง

เหมาะสม (Cost 

Consciousness Medicine) 

และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล

รักษาผูปวยใหเขากับบริบทของ

การบริการสาธารณสุขไดตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

การสอนบรรยาย 

กิจกรรม Patient Care Team 

Mortality and Morbidity 

Conference 

การดูแลผูปวยขางเตียง 

การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารย (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-2) 

 

เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร  

 1 ความรูพ้ืนฐานของโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบท่ีเก่ียวของ ตามภาคผนวกท่ี 1 

 2 โรคหรือภาวะของผูปวยแบงเปน 

  ระดับท่ี 1 โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีพบบอย และ / หรือมีความสําคัญซ่ึงแพทยประจําบาน

ตอยอดตอง ดูแลรักษาไดดวยตนเอง 

  ระดับท่ี 2 โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีพบนอยกวาระดับท่ี 1 และ / หรือมีความสําคัญซ่ึง

แพทยประจําบานตอยอดควรดูแลรักษาไดภายใตการควบคุมของอาจารย  

  ระดับท่ี 3 โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีพบนอย ซับซอนและ / หรือมีความสําคัญ     ซ่ึงแพทย

ประจําบานตอยอด อาจดูแลรักษาได หรือสามารถเรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง หรือฟง บรรยายและ

สถาบันฝกอบรมควรจัดใหมีการเรียนรูโรคในกลุมนี้อยางพอเพียง ตามท่ีกําหนดใน ภาคผนวกท่ี 1  

 3 หัตถการทางโรคหัวใจและหลอดเลือดแบงเปน 

  ระดับท่ี 1 หัตถการท่ีแพทยประจําบานตอยอดตองทําไดดวยตนเอง  

  ระดับท่ี 2 หัตถการท่ีแพทยประจําบานตอยอดควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ)  

ระดับท่ี 3 หัตถการท่ีแพทยประจําบานตอยอดอาจทําได (ชวยทําหรือไดเห็น) ตามท่ีกําหนด

ในภาคผนวกท่ี 2 
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 4 การทําวิจัย 

       แพทยประจําบานตอยอดตองทางานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง โดยเปนผูวิจัยหลัก งานวิจัยดงักลาวตอง

ประกอบดวยหัวขอหลักท่ีถูกตองตามหลักการทําวิจัย   

4.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เนื่องจากความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทยประจํา

บานตอยอดฯ   ตองบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 และ ผลงานวิจัย

ฉบับสมบูรณเปนองคประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับ

วุฒิบัตรฯ เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมตองรับผิดชอบ เตรียม

ความพรอมใหกับแพทยประจําบานตอยอดของสถาบันตนเอง ตั้งแตการเสนอโครง

รางการวิจัยไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเพ่ือนําสง 

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ตามกรอบเวลาท่ี

กําหนด 

4.2 องคประกอบของงานวิจัย  

แพทยประจําบานตอยอดตองมีงานวิจัย แบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อยางนอย 1 เรื่อง โดยแพทยประจําบานตอยอดตองเปนผูวิจัยหลัก งานวิจัย

ดังกลาวตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้  

  ▪ จุดประสงคของการวิจัย  

  ▪ วิธีการวิจัย 

  ▪ ผลการวิจัย 

  ▪ การวิจารณผลการวิจัย  

  ▪ บทคัดยอ  

4.3 คุณลักษณะของงานวิจัย  

- เปนผลงานท่ีริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยใชแนวคิดท่ีมีการศึกษามากอนท้ังในและ

ตางประเทศ แตนํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน  

- แพทยประจําบานตอยอดและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยควรผานการอบรมดานจริยธรรม

การวิจัยในคน และ good clinical practice (GCP)  

- งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ ของสถาบัน 

- งานวิจัยทุกเรื่องตองดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตองและ

เหมาะสม  

  - ควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

4.4 สิ่งท่ีตองปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูปวย  
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- เม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตาม

ขอตกลงโดย เครงครัด  

- เม่ือมีการลงนามในเอกสารการยินยอมเขารวมงานวิจัย แพทยประจําบานตอยอดตองใหสํา

นาแกผูปวย หรือผูแทนเก็บไว 1 ชุด  

- ตองระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานะการเขารวมงานวิจัยของผูปวย 

- การตรวจและ/หรือรักษาเพ่ิมเติมจาก ท่ีไมไดเปน สวนหนึ่งของการดูแลรักษาผูปวย

ตามปกติ ไมสามารถทําได  ยกเวนไดมีการระบุ และอนุมัติในโครง การวิจัยแลว  

- กรณีท่ีโครงการวิจัยกําหนดใหทําการตรวจหรือรักษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผูปวย 

ตามปกติ หากมีผลลัพธท่ีอาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดําเนินการแจงให

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพ่ือวางแผนแจงผูท่ีเก่ียวของรับทราบตอไป  

-หากเกิดกรณีท่ีนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบแจงอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย หรือ คณะ 

กรรมการจริยธรรมการวิจัยทันที ในขณะเดียวกันได ใหใชหลัก พ้ืนฐาน 3 ขอ ของจรยิธรรม

ทางการแพทยในการตัดสินใจ คือ การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลักและไมกอใหเกิด

ความทุกขทรมานกับ ผูปวย, การเคารพสิทธิของผูปวย และการยึดม่ันในหลักความเสมอภาค

ของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรับบริการทาง การแพทยตามมาตรฐาน  

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 

  

การเรียนรูทางดานบูรณาการ 

  1 ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)  

- การสื่อสาร ปจจัยท่ีสงเสริมความสัมพันธและการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทย ผูรวมงาน 

ผูปวยและญาติ  
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- การดูแลผูปวยในระยะสุดทาย และผูปวยท่ีมีความซับซอน การบริหารจัดการ โดยตระหนักถึง

ความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพ และพ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีตางกัน 

2 ความเปนมืออาชีพ  

   2.1 การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง  

   -  การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก 

-  การรักษาความนาเชื่อถือแกผูปวย ญาติ และสังคม โดยการรักษามาตรฐานการ

ดูแลรักษาผูปวยใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  

   -  การใหเกียรติและยอมรับเพ่ือนรวมวิชาชีพ `ผูรวมงาน ผูปวย และญาติ  

-  ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณเฉพาะหนาท่ีไมคาดไว      

    กอน  

2.2 พฤตินิสัย 

   -  ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย และมีวินัย 

   -  การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ  

   2.3 จรยิธรรมการแพทย 

   - หลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัวในทุกกรณี  

- เคารพใหเกียรติและรับฟงความเห็นของผูปวยและ/หรือญาติในกรณีท่ีไมเห็นดวย

หรือปฏิเสธการรักษา 

- การขอความยินยอมจากผูปวยและญาติในการดูแลรักษาและการทําหัตถการ  

- การปฏิบัติในกรณีท่ีผูปวย หรือ ญาติ รองขอการรักษาท่ีไมมีประโยชนหรือมี

อันตราย  

- การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย 

 - การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง  

   2.4 การเรียนรูอยางตอเนื่อง  

   -  การกําหนดความตองการในการเรียนรูดวยตนเอง  

   -  การคนควาความรู และประเมินความนาเชื่อถือไดดวยตนเอง  

   -  การประยุกตความรู ท่ีคนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม  

   -  การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ  

   -  การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสมํ่าเสมอ  

   -  การใช electronic databases และการใชคอมพิวเตอรในการเรียนรู  

   -  การถายทอดความรูแกแพทย บุคลากรทางการแพทย ผูปวยและญาติ  

3 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ  

  -  มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  
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  -  มีความรูเก่ียวกับระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม  

  ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการเปนตน  

  - มีความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพและกระบวนการ (hospital accreditation)  

- มีความรูเก่ียวกับ cost consciousness medicine เชน นโยบายการใชยาบัญชียาหลัก

แหงชาติ การใชยาอยางสมเหตุผล เปนตน  

  - มีความรูเก่ียวกับกฎหมายทางการแพทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  4 การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ ในดานตางๆ ดังนี้ 

  -  การดูแลรักษาผูปวยแบบสหวิชาชีพ 

    - การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง  

  -  การประเมินความพอใจของผูปวย 

  -  มีทักษะและจรยิธรรมในการวิจยั 

 

เกณฑการเลื่อนช้ันป 

1. ปฏิบัติงานไดไมต่ํากวารอยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. ผานการประเมินตามมิติตาง ๆ โดยไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50 ของแตละมิติ (มิติท่ี 4 ไมต่ํากวา

รอยละ 40) 

3. ผานเกณฑการประเมิน  

4. ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามขอกําหนดของสถาบันฝกอบรม และไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบัน

ฝกอบรม 

กรณีไมผานการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันป  

1. ตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติมแลวทําการประเมินซํ้า ถาผานการประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปได 

2. หากไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นปซํ้าตามขอท่ี 1 หรือไมผานการประเมินเพ่ือรับการเสนอชื่อเขา

สอบวุฒิบัตร ตองปฏิบัติงานในระดับชั้นปเดิมอีก 1 ป 

3. หลังจากปฏิบัติงานซํ้าในชั้นปเดิมอีก 1 ป แลวยังไมผานการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นป ตองยุติการ

ฝกอบรม  

ท้ังนี้ใหสถาบันสงผลการประเมินแพทยประจําบาน ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคมของทุกป และนําเสนอท่ี

ประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอด

เลือด  เพ่ือทํารายงานสงใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภาตามลําดับ 

การดําเนินการสําหรับผูท่ีไมผานการประเมิน 
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1. แจงผลการประเมินใหแพทยประจําบานรับทราบเปนลายลักษณอักษรในแบบประเมินผลของราช

วิทยาลัยฯ พรอมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การกํากับดูแล และการ

ประเมินผลซํ้า 

2. เม่ือแพทยประจําบานลงชื่อรับทราบ ใหสงสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งใหคณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบ เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด  

การยุติการฝกอบรม 

1.) การลาออก แพทยประจําบานตองทําเรื่องชี้แจงเหตุผลกอนพักการปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย 

2 สัปดาห เม่ือสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหพักการปฏิบัติงานแลวจึงแจงตอคณะอนุกรรมการ

ฝกอบรมและสอบฯ  เพ่ือเห็นชอบและแจงตอแพทยสภาพรอมความเห็นประกอบวาสมควรใหพัก

สิทธิ์การสมัครเปนแพทยประจําบานเปนเวลา 1 ปในปการศึกษาถัดไปหรือไม โดยพิจารณาจาก

เหตุผลประกอบการลาออกและคําชี้แจงจากสถาบันฝกอบรม  การลาออกจะถือวาสมบูรณเม่ือ

ไดรับอนุมัติจากแพทยสภา   

2.) การใหออก จะกระทําเม่ือแพทยประจําบาน  

 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรายแรงจนกอใหเกิดผลเสียตอ

ผูปวยหรือตอชื่อเสียงของคณะฯ 

 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไมมีการปรับปรุงพฤติกรรม

หลังการตักเตือน หรือกระทําซํ้าภายหลังการภาคทัณฑ 

เม่ือสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหออก จะทําการแจงแพทยประจําบานรับทราบ ใหพักการปฏิบัติงาน แลวทํา

เรื่องแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ  ซ่ึงจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน 

ประกอบดวยหัวหนาสถาบันฝกอบรมอ่ืนจํานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจํานวน 2 คน เพ่ือ

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาหภายหลังจากไดรับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เพ่ือลงความเห็น ถาสมควรใหออกจึงแจงตอแพทยสภาจนเม่ือไดรับการ

อนุมัติจึงถือวาการใหออกสมบูรณ ถาเห็นวายังไมสมควรใหออกจึงสงเรื่องคืนใหสถาบันฝกอบรมพรอม

คําแนะนํา 

การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ 

การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร

โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ซ่ึงราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย โดย

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ี 

แพทยสภามอบหมายใหเปนผูดูแลรับผิดชอบ เปนผูดําเนินการจัดใหมีการสอบ โดยท่ีคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขา
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รับการสอบ วิธีการวัด การประเมินผล และเกณฑการตัดสิน จะเปนไปตามขอบังคับแพทยสภาวาดวย

หลักเกณฑการออกหนังสือ อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร เพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม  

1.) คุณสมบัติผูสิทธิ์เขารับการประเมินเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ  

เปนผูท่ีผานการฝกอบรมเปนแพทยประจําบานตอยอด ปท่ี 1 และปท่ี 2 สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอด

เลือดพรอมหลักฐาน และสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหเขาสอบได  

2.) เอกสารประกอบใบสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

 1. เอกสารรับรองประสบการณภาคปฏิบัติจากสถาบันฝกอบรมตามท่ีกําหนด  

 2. ผลงานวิจยัฉบับสมบูรณ (full paper) ท่ีเสร็จเรียบรอยแลว 

3.) วิธีการสอบประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯประกอบดวย  

  1. สอบวัดผลวิชาพ้ืนฐานทางโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย การสอบขอเขียน  

  2. การสอบภาคปฏิบัติ ประกอบไปดวย การสอบรายสั้น และการสอบรายยาว 

  3. การสอบ Cardiac investigation 

  4. การสอบ oral examination 

  5. งานวิจัย 

 


