หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อประกาศนียบัตร อนุสาขาสรีระไฟฟาหัวใจ
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2563

1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อประกาศนียบัตร อนุสาขาสรีระไฟฟาหัวใจ

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Clinical Cardiac Electrophysiology
2. ชื่อประกาศนียบัตร
(ภาษาไทย)

ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาสรีระไฟฟาหัวใจ

(ภาษาอังกฤษ)

Certificate in fellowship training in Clinical Cardiac Electrophysiology

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4. พันธกิจของหลักสูตรการฝกอบรม
4.1 ความเปนมา
ปจจุบันการรักษาผูปวยที่มีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะมีความสําคัญในการรักษาผูปวยโรคหัวใจที่มี
ความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ดวยการรักษาที่มีการวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง ทําใหผูปวยหายหรือทุเลาจากโรค
เร็ว สามารถกลับไปทํางานหรือเกิดประโยชนตอสังคมไดเร็วซึ่งจะประกอบไปดวยการทําหัตถการปฏิบัติรักษาดวย
การตรวจสรีระไฟฟาหัวใจ และการรักษาดวยคลื่นความถี่สูง( Electrophysiology Study and Radiofrequency
Ablation) รวมถึงการใสเครื่องมือ Cardiac Implantable Electronic Device(CIED) อันไดแก Pacemaker
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( PPM ), Implantable Cardioverter Defibrillator ( ICD ) และ Cardiac Resynchronization Therapy (
CRT) การรักษาโรคกลุมนี้ทําโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งไดรับการอบรมพิเศษในดาน Clinical Cardiac
Electrophysiology หลักสูตรแพทยผูเชี่ยวชาญสาขานี้เปดสอนในประเทศสหรัฐอเมริกามาตั้งแตป พ.ศ.2537
แลว(1)
ในประเทศไทย แพทยผูเชี่ยวชาญดานนี้ยังมีจํานวนนอยและสวนใหญปฏิบัติหนาที่อยูในกรุงเทพมหานคร
ในขณะที่จํานวนผูปวยที่ตองการการรักษาเฉพาะทางมีมากขึ้น (2) นอกจากนี้แลว ในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายจัดตั้งศูนยตติยภูมิโรคหัวใจขึ้นหลายแหงในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการแกผูปวย
โรคหัวใจและหลอดเลือดใหเทาเทียมกันทั้งประเทศ นอกจากนี้ในภาคเอกชนก็มีการเพิ่มขีดความสามารถ มีการ
จัดตั้งศูนยโรคหัวใจในภาคเอกชนอีกหลายแหง จึงมีความจําเปนยิ่งที่ตองผลิตอายุรแพทยโรคหัวใจที่มีความ
ชํานาญเฉพาะในการทําหัตถการดังกลาว เพื่อให สามารถทําหัตถการไดอยางมีประสิทธิภาพไดผลดี ปลอดภัย ไม
เกิดอันตรายตอผูปวยและสามารถให การติดตามผูปวย ที่ไดรับ CIED ที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องดวยความ
จําเปนยิ่ง
หนวยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล เล็งเห็นถึงความจําเปนในการผลิตแพทยเฉพาะทางดานนี้
จึงเปดหลักสูตรการอบรมแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจตั้งแตป พศ. 2554 โดยไดรับ
การอนุมัติจากคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและจัดการฝกอบรมมาอยางตอเนื่อง
ในป 2562 สมาคมแพทยโรคหัวใจฯเปดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อ
ประกาศนียบัตร อนุสาขาสรีระไฟฟาหัวใจ ทางหนวยฯไดปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ และไดรับการอนุมัติใหเปน
สถาบันฝกอบรมตามอนุสาขาดังกลาว
1. Akhtar M, Achord JL, Reynolds WA. Clinical competence in invasive cardiac
electrophysiological studies. ACP/ACC/AHA Task Force on Clinical Privileges in Cardiology.
J Am Coll Cardiol. 1994;23:1258–1261.
2. Apiyasawat S, Prasertwitayakij N, Ngarmukos T, Chandanamattha P, Likittanasombat K.
Feasibility, efficacy, and safety of radiofrequency catheter ablation for cardiac
arrhythmias: a twelve-year experience in Thailand. J Med Assoc Thai. 2010 Mar;93(3):2727.
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4.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม
วิสัยทัศน
หนวยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเปนสถาบันทางการแพทยชั้นนําในระดับสากล
พันธกิจ
จัดการศึกษา สรางงานวิจัย ใหการบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม
พันธกิจดานการศึกษา: จัดการศึกษาดานการแพทย พยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประเทศ
พันธกิจดานการวิจัย:สรางงานวิจัยเพื่อองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และการนําไปประยุกตใช
พันธกิจดานบริการวิชาการ: ใหความรูหรือคําปรึกษาทางวิชาการดานการแพทย พยาบาล และวิทยาศาสตร
สุขภาพ
พันธกิจดานการดูแลสุขภาพ: ใหการดูแลสุขภาพ (สรางเสริม ปองกัน รักษาพยาบาล และฟนฟูสุขภาพ) ที่มี
คุณภาพ เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน และการวิจัย
พันธกิจของหลักสูตร: จัดการศึกษาเพื่อผลิตแพทยผูเชี่ยวชาญดานสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ ที่มีความรูความสามารถ
และมีเจตคติที่ดี
คานิยม
มุงเรียนรู คูคุณธรรม ใฝคุณภาพ รวมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
5. ผลลัพธของการฝกอบรม/หลักสูตร
แพทยที่จบการฝกอบรมฯ ตองสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ดานดังนี้
5.1 ดานการดูแลรักษาผูปวย (patient care)
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• มีทักษะในการวินิจฉัย บําบัดรักษา โรคที่สําคัญและพบไดบอยของโรคทางสรีระไฟฟาหัวใจ
(ภาคผนวกที่ 1)
• มีทักษะในการเสริมสรางและปองกันโรคทางสรีระไฟฟาหัวใจ
5.2 ดานความรูความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในการแกปญหาของผูปวย
และสังคมรอบดาน ตามมาตรฐานทางการแพทย และสอดรับกับระบบบริการทางดานสาธารณสุขของประเทศ
(medical knowledge and skills)
• มีความรูพื้นฐาน ( medical knowledge) ตางๆ ดังนี้ (ภาคผนวกที่ 1 )
1. Pathophysiologic Basis of Cardiac Arrhythmias/Basic Electrophysiology
2. Diagnostic Tests
3. Non-device Therapy
4. Cardiac Rhythm Device Therapy
5. โรคที่สําคัญและพบไดบอยของโรคที่ตองทําหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจ
6. หัตถการการตรวจพิเศษและ/แปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจและสรีระ

ไฟฟาหัวใจ
• มีทักษะในการทําหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจ (medical skills )
5.3 มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาดวยตัวเองอยางตอเนื่อง (Practice-based learning)
• เรียนรูจากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
• สามารถเรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัติ (practice-based learning) และ
การใหคําแนะนําผูปวยเกี่ยวกับโรค และเวชปฏิบัติเชิงประจักษ (evidence-based medicine)
• สามารถวิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยได
• สามารถดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขได
5.4 มีทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)
• นําเสนอขอมูลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด และอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
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• ถายทอดความรูและทักษะใหแพทย นักศึกษาแพทย และบุคคลากรทางการแพทย
• เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรทางการแพทยอื่นๆได
• มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ
• การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย
• การบริหารจัดการผูปวยที่มีความซับซอนได
• ดูแลผูปวยและ/ญาติในวาระใกลเสียชีวิต และ การบอกขาวราย
• สามารถสื่อสารใหขอมูลแกผูปวยและญาติไดอยางถูกตองเหมาะสม อยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความ
เชื่อทางสุขภาพที่ตางกัน โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
5.5 มีความเปนมืออาชีพ (professionalism)
• มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
• มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี เคารพตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน และชุมชน
• ยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก
• คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัว
• มีทักษะ และสามารถบริหารจัดการสถานการณที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
• ปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดไวกอนได
• มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่อง (continuous professional
development)
• มีสวนรวมในองคกรทางการแพทย เชน สมาคมวิชาชีพตางๆ ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ แพทยสมาคม
แพทยสภา และมีสวนรวมในการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
5.6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (system-based practice)
• มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
• สามารถปรับเปลี่ยน การดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุขของประเทศ และได
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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• ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม
• มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย (quality assurance) และ บทบาท
ของแพทยในการพัฒนาคุณภาพ
6. แผนหลักสูตรการฝกอบรม
6.1 วิธีการฝกอบรม
รูปแบบหลักของการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดคือ การฝกอบรมผานการทํางาน (on the job
training) โดยการเรียนรูจากประสบการณ (experiential learning), จากการฝกงานกับผูที่อาวุโสหรือเชี่ยวชาญ
กวา (apprenticeship), การถูกกํากับดูแลโดยผูที่มีประสบการณสูงกวา (supervision), การไดรับขอมูลปอนกลับ
(feedback), การสะทอนประสบการณ (reflection of experience), และจากการสอนผูอื่น (teaching others)
ซึ่งรูปแบบเหลานี้เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาแพทยประจําบานตอยอด
รูปแบบการทํางานในการฝกอบรมครอบคลุมทั้งการดูแลผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยวิกฤต
ผูปวยที่รับปรึกษาจากตางแผนก และการทําหัตถการที่จําเปนของโรคหัวใจเตนผิดจังหวะ
แผนหลักสูตรและวิธีการประเมินผลไดจัดทําตามเกณฑหลักสูตรฯของชมรมชางไฟฟาหัวใจแหงประเทศ
ไทย สมาคมแพทยโรคหัวใจฯ และปรับปรุงตามแนวทางของ American College of Cardiology Competency
Committee ป 2017 (ref: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2017.11.019)
กรอบวิธีการฝกอบรมที่สอดคลองกับผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงคทั้ง 6 มิติมีดังนี้

6.1.1 การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)
มาตรฐานการเรียนรู

วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ กลยุทธการประเมินผล
สอนที่ใชพัฒนา
มีทักษะในการวินิจฉัย บําบัดรักษา - รับผิดชอบผูปวยในที่มีภาวะหัว - การประเมินสมรรถนะโดย
โรคที่สําคัญและพบไดบอยของโรค
ใจเตนผิดจังหวะที่ไดรับการ
อาจารย
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ทางสรีระไฟฟาหัวใจ (ภาคผนวกที่
1)
มีทักษะในการเสริมสรางและ
ปองกันโรค

ปรึกษาจากแผนกอื่น ทั้งที่ CCU, - การสอบ formative
ICU, Wards, และ ER โดยอยูใน การสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯของ
การกํากับดูแลของอาจารยผูให ชมรม
การฝกอบรม
- ดูแลผูปวยนอกที่มาตรวจติดตาม
หลังการใส cardiac rhythm
devices สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 2-3 ชม.โดยอยูในความ
ควบคุมของอาจารยผูใหการ
ฝกอบรม

6.1.2 ความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบดาน
(Medical Knowledge and Skills)
มาตรฐานการเรียนรู
มีความรูพื้นฐานตามที่กําหนดใน
ภาคผนวกที่ 1

มีทักษะในการทําหัตถการสรีระ
ไฟฟาหัวใจ

วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ กลยุทธการประเมินผล
สอนที่ใชพัฒนา
- รับผิดชอบผูปวยนอกและผูปวย
- การประเมินสมรรถนะโดย
ในในที่มีภาวะหัวใจเตนผิด
อาจารยและผูรวมงาน
จังหวะ
- การสอบ Formative
- อภิปรายและนําเสนอในกิจกรรม - การสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ
วิชาการ
ปฏิบัติงานใน electrophysiology - การประเมินสมรรถนะโดย
laboratory ภายใตการกํากับดูแล
อาจารย
ของอาจารยผูใหการฝกอบรมโดยมี - Log Book
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จํานวนหัตถการที่เขาชวยและทําได
เองตามจํานวนที่กําหนดไว
6.1.3 การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
มาตรฐานการเรียนรู

วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ กลยุทธการประเมินผล
สอนที่ใชพัฒนา
เรียนรูจากการประเมิน
- รับผิดชอบผูปวยในที่มีภาวะหัว การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ใจเตนผิดจังหวะที่ไดรับการ
การดูแลรักษา และเพิ่ม
ปรึกษาจากแผนกอื่น ทั้งที่ CCU,
ประสบการณไดดวยตนเองจากการ ICU, Wards, และ ER โดยอยูใน
ปฏิบัติ (practice-based
การกํากับดูแลของอาจารยผูให
learning) และ การใหคําแนะนํา
การฝกอบรม
ผูปวยเกี่ยวกับโรค และเวชปฏิบัติ - ดูแลผูปวยนอกที่มาตรวจติดตาม
เชิงประจักษ (evidence-based
หลังการใส cardiac rhythm
medicine)
devices สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 2-3 ชม.โดยอยูในความ
ควบคุมของอาจารยผูใหการ
ฝกอบรม
- ปฏิบัติงานใน
electrophysiology
laboratory ภายใตการกํากับ
ดูแลของอาจารยผูใหการ
ฝกอบรมโดยมีจํานวนหัตถการที่
เขาชวยและทําไดเองตามจํานวน
ที่กําหนดไว
สามารถวิพากษบทความและ
กิจกรรม Journal Club
การประเมินโดยอาจารยภายหลัง
งานวิจัยทางการแพทยได
กิจกรรม
สามารถดําเนินการวิจัยทางการ
การทํางานวิจัยสําหรับการสอบเพื่อ การประเมินกระบวนการวิจัยโดย
แพทยและสาธารณสุขได
ประกาศนียบัตรฯ
อาจารยที่ปรึกษา และการนําเสนอ
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งานวิจัยตอคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบพิจารณารับรอง
6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
มาตรฐานการเรียนรู
เรียนรูเกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ
และการสื่อสารทั้งกับผูปวย ญาติ
และผูรวมงานทุกระดับชั้น
สามารถสื่อสารใหขอมูลแกผูปวย
และญาติไดอยางถูกตองเหมาะสม
อยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน
ความเชื่อทางสุขภาพที่ตางกัน โดย
มีเมตตา เคารพการตัดสินใจ และ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ถายทอดความรูและทักษะให
แพทย นักศึกษาแพทย และ
บุคคลากรทางการแพทย และ
สามารถเปนที่ ปรึกษาและให
คําแนะนําแกแพทยและบุคลากร
อื่นๆ
นําเสนอขอมูลผูปวยและอภิปราย
ปญหาในกิจกรรมวิชาการได
นําเสนอขอมูลผูปวยและอภิปราย
ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ กลยุทธการประเมินผล
สอนที่ใชพัฒนา
การสังเกตการณโดยตรงระหวาง การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย
ปฏิบัติงาน
และผูร วมงาน

มอบหมายใหเปนหัวหนาทีมดูแล
ผูปวย ซึ่งมีนักศึกษาแพทย หรือ
แพทยรุนนองเปนสมาชิก

การประเมินสมรรถนะโดย
ผูรวมงาน

การนําเสนอและอภิปรายผูปวย

การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย

6.1.5 ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
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มาตรฐานการเรียนรู
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติ
อันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน
เพื่อนรวมวิชาชีพและชุมชน
มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม

วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ กลยุทธการประเมินผล
สอนที่ใชพัฒนา
การประเมินสมรรถนะโดยอาจารย
การฝกปฏิบัติในการดูแลผูปวย
และผูร วมงาน
การปฏิบัติงานในรูปแบบทีมที่มี
แพทยหลายระดับและเปนสห
วิชาชีพ มีอิสระในการคิด อภิปราย
วินิจฉัย และตัดสินใจเลือกการ
รักษาที่ดีที่สุดเพื่อผูปวยของตน
โดยมีอาจารยใหการกํากับดูแล
การอภิปรายประเด็นทางจริยธรรม
สอดแทรกระหวางการดูแลผูปวย
หรือการอภิปรายผูปวย

6.1.6 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)
มาตรฐานการเรียนรู

วิธีการใหการฝกอบรม/กลยุทธการ กลยุทธการประเมินผล
สอนที่ใชพัฒนา
มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพของ การอภิปรายระหวางการปฏิบัติงาน
- การประเมินสมรรถนะโดย
ประเทศ
ดูแลผูปวยในและผูปวยนอก
อาจารยและผูรวมงาน
- การประเมินของอาจารย
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย กิจกรรม Mortality and
ภายหลังกิจกรรม
(Patient Safety) เปนสําคัญ
Morbidity Conference
การดูแลผูปวยขางเตียง
มีความรูและมีสวนรวมในระบบ
การอภิปรายระหวางการปฏิบัติงาน
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย ดูแลผูปวยในและผูปวยนอก
(Quality improvement)
ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม กิจกรรม Mortality and
(Cost Consciousness
Morbidity Conference
Medicine) และสามารถ
การดูแลผูปวย
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยให
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เขากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
6.2 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร
6.2.1 ความรูพื้นฐานในสาขาวิชาสรีระไฟฟาหัวใจ ตามภาคผนวกที่ 1
6.2.2 หัตถการทางสรีระไฟฟาหัวใจ ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 2
6.2.3 การทําวิจัย
แพทยประจําบานตอยอดตองทางานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง โดยเปนผูวิจัยหลัก งานวิจัยดังกลาวตอง
ประกอบดวยหัวขอหลักที่ถูกตองตามหลักการทําวิจัย
6.2.4.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหนึ่งที่แพทยประจําบาน
ตอยอดฯ ตองบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 และ ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณเปนองคประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติของผูที่จะไดรับวุฒิบัตรฯ เมื่อ
สิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมตองรับผิดชอบ เตรียมความพรอมใหกับ
แพทยประจําบานตอยอดของสถาบันตนเอง ตั้งแตการเสนอโครงรางการวิจัยไปจน
สิ้นสุดการทํางานวิจัยและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเพื่อนําสง สมาคมแพทยโรคหัวใจ
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ตามกรอบเวลาที่กําหนด
6.2.4.2 องคประกอบของงานวิจัย
แพทยประจําบานตอยอดตองมีงานวิจัย แบบ retrospective, prospective หรือ cross
sectional อยางนอย 1 เรื่อง โดยแพทยประจําบานตอยอดตองเปนผูวิจัยหลัก งานวิจัยดังกลาว
ตองประกอบดวยหัวขอหลักดังนี้
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▪ จุดประสงคของการวิจัย
▪ วิธีการวิจัย
▪ ผลการวิจัย
▪ การวิจารณผลการวิจัย
▪ บทคัดยอ
6.2.4.3 คุณลักษณะของงานวิจัย
- เปนผลงานที่ริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยใชแนวคิดที่มีการศึกษามากอนทั้งในและตางประเทศ
แตนํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน
- แพทยประจําบานตอยอดและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยควรผานการอบรมดานจริยธรรมการ
วิจยั ในคน และ good clinical practice (GCP)
- งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ ของสถาบัน
- งานวิจัยทุกเรื่องตองดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกตองและเหมาะสม
- ควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ
6.2.4.4 สิ่งที่ตองปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวย
- เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตองดําเนินการทําวิจัยตาม
ขอตกลงโดย เครงครัด
- เมื่อมีการลงนามในเอกสารการยินยอมเขารวมงานวิจัย แพทยประจําบานตอยอดตองใหสํานา
แกผูปวย หรือผูแทนเก็บไว 1 ชุด
- ตองระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานะการเขารวมงานวิจัยของผูปวย
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- การตรวจและ/หรือรักษาเพิ่มเติมจาก ที่ไมไดเปน สวนหนึ่งของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ
ไมสามารถทําได ยกเวนไดมีการระบุ และอนุมัติในโครง การวิจัยแลว
- กรณีที่โครงการวิจัยกําหนดใหทําการตรวจหรือรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูปวย
ตามปกติ หากมีผลลัพธที่อาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวย ใหดําเนินการแจงให
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพื่อวางแผนแจงผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป
-หากเกิดกรณีที่นอกเหนือการคาดการณ ใหรีบแจงอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ คณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยทันที ในขณะเดียวกันได ใหใชหลัก พื้นฐาน 3 ขอ ของจริยธรรมทาง
การแพทยในการตัดสินใจ คือ การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลักและไมกอใหเกิดความทุกข
ทรมานกับ ผูปวย, การเคารพสิทธิของผูปวย และการยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนใน
สังคมที่จะไดรับบริการทาง การแพทยตามมาตรฐาน
6.2.4.5 กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา 2 ป
เดือนที่
2
4
6

ประเภทกิจกรรม
จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยที่ปรึกษา
จัดทําโครงรางงานวิจัย
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถาตองการ)
7
นําเสนอโครงรางงานวิจัย
9
เริ่มเก็บขอมูล
3,6,9,12,15,18,21 นําเสนอความคืบหนางานวิจัย
19
วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย
20
จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข
22
สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอสถาบัน เพื่อสงตอไปยังเสนอตอสมาคมแพทยโรคหัวใจ
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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6.2.5 การเรียนรูทางดานบูรณาการ
6.2.5.1 ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร (interpersonal and communication
skills)
- การสื่อสาร ปจจัยที่สงเสริมความสัมพันธและการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทย ผูรวมงาน ผูปวย
และญาติ
- การดูแลผูปวยในระยะสุดทาย และผูปวยที่มีความซับซอน การบริหารจัดการ โดยตระหนักถึงความรูใน
เรื่องการดูแลสุขภาพ และพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตางกัน
6.2.5.2 ความเปนมืออาชีพ
6.2.5.2.1 การบริบาลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง
- การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก
- การรักษาความนาเชื่อถือแกผูปวย ญาติ และสังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแล
รักษาผูปวยใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
- การใหเกียรติและยอมรับเพื่อนรวมวิชาชีพ `ผูรวมงาน ผูปวย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาวะหรือเหตุการณเฉพาะหนาที่ไมคาดไว
กอน
6.2.5.2.2 พฤตินิสัย
- ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตย และมีวินัย
- การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
6.2.5.2.3 จริยธรรมการแพทย
- หลีกเลี่ยงการรับผลประโยชนสวนตัวในทุกกรณี
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- เคารพใหเกียรติและรับฟงความเห็นของผูปวยและ/หรือญาติในกรณีที่ไมเห็นดวยหรือ
ปฏิเสธการรักษา
- การขอความยินยอมจากผูปวยและญาติในการดูแลรักษาและการทําหัตถการ
- การปฏิบัติในกรณีที่ผูปวย หรือ ญาติ รองขอการรักษาที่ไมมีประโยชนหรือมีอันตราย
- การรักษาความลับและการเปดเผยขอมูลผูปวย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง
6.2.5.2.4 การเรียนรูอยางตอเนื่อง
- การกําหนดความตองการในการเรียนรูดวยตนเอง
- การคนควาความรู และประเมินความนาเชื่อถือไดดวยตนเอง
- การประยุกตความรู ที่คนควากับปญหาของผูปวยไดอยางเหมาะสม
- การวิเคราะหและวิจารณบทความทางวิชาการ
- การเขารวมกิจกรรมวิชาการอยางสมํ่าเสมอ
- การใช electronic databases และการใชคอมพิวเตอรในการเรียนรู
- การถายทอดความรูแกแพทย บุคลากรทางการแพทย ผูปวยและญาติ
6.2.5.3 การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ
- มีความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- มีความรูเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการเปนตน
- มีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและกระบวนการ (hospital accreditation)
- มีความรูเกี่ยวกับ cost consciousness medicine เชน นโยบายการใชยาบัญชียาหลักแหง
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ชาติ การใชยาอยางสมเหตุผล เปนตน
- มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
6.2.5.4 การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ ในดานตางๆ ดังนี้
- การดูแลรักษาผูปวยแบบสหวิชาชีพ
- การบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง
- การประเมินความพอใจของผูปวย
- มีทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
6.3 ระยะเวลาในการฝกอบรม
การฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพื่อเปนแพทยเฉพาะทางสาขาสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ ตองไดรับ
การอบรมเปนเวลาอยางนอย 2 ป
6.4 การบริหารการจัดการฝกอบรม
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี จัดใหมีคณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญา ซึ่งประกอบดวยประธานการฝกอบรม ไดปฎิบัติงานในสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกวา 5 ป
และทีมทํางานคือ ทีมคณาจารย รวมเปนคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา คณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญามีหนาที่รับผิดชอบและมีอํานาจในการจัดการ ประสานงาน บริหาร และประเมินผล ในแตละขั้นตอนของ
การฝกอบรม รวมถึงการใหผูมีสวนไดสวนเสียที่เหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม โดยมีการประชุม
คณะกรรมการทุก 3 เดือน โดยมีผูแทนของแพทยประจําบานแตละชั้นปเขารวมประชุมทุกครั้ง เพื่อรวมใหขอมูล
ความเห็น และรวมวางแนวทางการพัฒนาและการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพและทันทวงที
6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน
6.5.1 กิจกรรมวิชาการสําหรับแพทยประจําบานตอยอด
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สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี จัดใหมีกิจกรรมวิชาการสําหรับแพทย
ประจําบานตอยอดทั้ง 2 ชั้นป ดังตารางโดยแตละกิจกรรมมีวัตถุประสงค กระบวนการทําและเรียนรูตาม
ภาคผนวกที่ 4
6.5.2 ปริมาณชั่วโมงการทํางาน
แพทยประจําบานตอยอดมีชั่วโมงการทํางานระหวาง 8-10 ชั่วโมงตอวันแตไมเกิน 56 ชั่วโมงตอสัปดาห
6.5.3 การอยูเวร
แพทยประจําบานตอยอดสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจไมตองอยูเวรในโรงพยาบาล แตตอง on call เพื่อรับปรึกษาปญหา
ดาน electrophysiology จากหนวยอื่นๆ
6.5.4 การจัดคาตอบแทน
มีการจัดคาตอบแทนแกแพทยประจําบานตอยอดตามระเบียบของคณะฯ
6.5.5 การกําหนดการฝกอบรมทดแทน
การฝกอบรมทดแทนในกรณีทผี่ ูเขารับการฝกอบรมมีการลาพัก เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑ
ทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง หรือการศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม เปนตน คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑการลาของแพทยผูรับการฝกอบรม พ.ศ. 2555 โดยอนุญาต
ใหลาคลอดไดไมเกิน 60 วัน สวนการลาอื่น ๆ นั้นไมมีขอกําหนด แตอยูในเงื่อนไขที่วา แพทยประจําบานตอยอดที่
จะมีสิทธิเขารับการสอบเพื่อวุฒิบัตรนั้น ตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลา
การฝกอบรม คือ ไมนอยกวา 83 สัปดาห
ในกรณีที่แพทยประจําบานตอยอดลาเกินทําใหเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อฝกอบรมรวมไมถึงรอยละ 80 จําเปนตอง
ไดรับการปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบรอยละ 80
ในกรณีที่แพทยประจําบานตอยอดมีเวลาในการปฏิบัติงานในแตละปการฝกอบรมไมถึงรอยละ 80 จําเปนตอง
ไดรับการปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบรอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมในปนั้น ๆ
6.5.5 การลาพักผอน มีการจัดการลาพักผอน 10 วันทําการตอป
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6.6 การวัดและประเมินผล
มีการแจงกระบวนการการวัดและประเมินผลใหผเู ขารับการฝกอบรมไดรับทราบ โดยสามารถตรวจสอบและ
อุทธรณไดเมื่อตองการ
การวัดและประเมินผลแพทยประจําบานระหวางการฝกอบรม การเลื่อนชั้นป และการยุติการฝกอบรมมี
รายละเอียดดังนี้
6.6.1 การประเมินระหวางการฝกอบรม (In-training Evaluation)
ก) การประเมินแพทยประจําบานตอยอดระหวางการฝกอบรม โดยครอบคลุมทั้งดานความรูทักษะ เจต
คติ และกิจกรรมทางการแพทยตามสมรรถนะหลักดวยวิธีตางๆตามที่กลาวในหัวขอ 6.1.1-6.1.6
ข) บรรลุ Entrustable Professional Activities (EPAs) ทั้ง 7 อยางตาม milestones ดัง
รายละเอียดใน ภาคผนวกที่ 3
ค) Log book – มีประสบการณในการทําหัตถการตามเกณฑที่กําหนด
6.6.2 เกณฑการเลื่อนชั้นป
1. ปฏิบัติงานไดไมตํ่ากวารอยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนด
2. ผานการประเมินตามมิติตาง ๆ โดยไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 50 ของแตละมิติ
3. ผานเกณฑการประเมิน EPA (ภาคผนวกที่ 3)
4. ตองเปนแพทยหลักและผูชวยในการทําหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจ ไมนอยกวา 150 รายตอป และ CIED
implant 80 รายตอป โดยจะตองจัดใหมีสมุดบันทึกหัตถการและประสบการณเพื่อกํากับและตรวจสอบ
ได
5. ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามขอกําหนดของสถาบันฝกอบรม และไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบัน
ฝกอบรม
6.6.3 กรณีไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นป
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1. ตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมแลวทําการประเมินซํ้า ถาผานการประเมินจึงสามารถเลื่อนชั้นปได
2. หากไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปซํ้าตามขอที่ 1 หรือไมผานการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเขาสอบ
ประกาศนียบัตร ตองปฏิบัติงานในระดับชั้นปเดิมอีก 1 ป
3. หลังจากปฏิบัติงานซํ้าในชั้นปเดิมอีก 1 ป แลวยังไมผานการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นป ตองยุติการฝกอบรม
ทั้งนี้ใหสถาบันสงผลการประเมินแพทยประจําบาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกป และนําเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อ
ทํารายงานสงใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย และแพทยสภาตามลําดับ
6.6.4 การดําเนินการสําหรับผูที่ไมผานการประเมิน
1. แจงผลการประเมินใหแพทยประจําบานรับทราบเปนลายลักษณอักษรในแบบประเมินผลของราชวิทยาลัย
ฯ พรอมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม การกํากับดูแล และการประเมินผลซํ้า
2. เมื่อแพทยประจําบานลงชื่อรับทราบ ใหสงสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบ เพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด
6.6.5 การยุติการฝกอบรม
1. การลาออก แพทยประจําบานตองทําเรื่องชี้แจงเหตุผลกอนพักการปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย 2
สัปดาห เมื่อสถาบันฝกอบรมอนุมัติใหพักการปฏิบัติงานแลวจึงแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
ฯ เพื่อเห็นชอบและแจงตอแพทยสภาพรอมความเห็นประกอบวาสมควรใหพักสิทธิ์การสมัครเปนแพทย
ประจําบานเปนเวลา 1 ปในปการศึกษาถัดไปหรือไม โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบการลาออกและคํา
ชี้แจงจากสถาบันฝกอบรม การลาออกจะถือวาสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากแพทยสภา
2. การใหออก จะกระทําเมื่อแพทยประจําบานตอยอด
 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียรายแรงจนกอใหเกิดผลเสียตอ
ผูปวยหรือตอชื่อเสียงของคณะฯ
 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไมมีการปรับปรุงพฤติกรรมหลัง
การตักเตือน หรือกระทําซํ้าภายหลังการภาคทัณฑ
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เมื่อสถาบันฝกอบรมเห็นสมควรใหออก จะทําการแจงแพทยประจําบานรับทราบ ใหพักการปฏิบัติงาน แลวทําเรื่อง
แจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน ประกอบดวยหัวหนา
สถาบันฝกอบรมอื่นจํานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจํานวน 2 คน เพื่อดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2
สัปดาหภายหลังจากไดรับเรื่อง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
เพื่อลงความเห็น ถาสมควรใหออกจึงแจงตอแพทยสภาจนเมื่อไดรับการอนุมัติจึงถือวาการใหออกสมบูรณ ถาเห็น
วายังไมสมควรใหออกจึงสงเรื่องคืนใหสถาบันฝกอบรมพรอมคําแนะนํา
6.7 การประเมินเพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ
เปนการสอบ ซึ่งราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ เพื่อ
ประกาศนียบัตรที่ แพทยสภามอบหมายใหเปนผูดูแลรับผิดชอบ เปนผูดําเนินการจัดใหมีการสอบ โดยที่คุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิ์เขารับการสอบ วิธีการวัด การประเมินผล และเกณฑการตัดสิน จะเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา

7. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มีศักยภาพและความพรอมตามเกณฑมาตรฐาน
สถาบันฝกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ และมีระเบียบการรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมดังนี้
7.1. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรมฯ
ผูเขารับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ครบทุกขอ
1. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
2. ไดรบั วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตร และอายุรศาสตรโรคหัวใจ
หรือ เปนแพทยประจําบานตอยอดปสุดทายในการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ
หรือ เปนผูมีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจในปการศึกษานั้น
3. เปนผูม ีคุณธรรม และจริยธรรมอันดี
4. มีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง
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7.2. ขั้นตอนในการรับและการคัดเลือกผูเขารับฝกอบรม
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีหลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรมที่ชัดเจน ยึดหลักความเสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได โดยในแตละปการศึกษา จะมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเพื่อกําหนดแนวทางและเกณฑการคัดเลือกสําหรับปนั้นๆ
คณะกรรมการประกอบดวยอาจารยทุกทานในอนุสาขา
7.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
โดยอิงตามศักยภาพในการฝกอบรมของอนุสาขาสรีรวิทยาไฟฟาหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีจํานวนผูเขารับการฝกอบรมสูงสุด 2 ตําแหนง (ภาคผนวกที่ 5)

8. อาจารยผูใหการฝกอบรม
คุณสมบัติ
- ไดรับประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในอนุสาขาหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจของราชวิทยาลัย
อายุรแพทยแหงประเทศไทย
- อาจารยผูทําหนาที่หัวหนาสถาบันฝกอบรม หรือประธานการฝกอบรมจะตองปฏิบัติงานทางดานหัตถการ
ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดมาแลวไมนอยกวา 7 ป (ไมนับเวลาการฝกอบรม)
- อาจารยผูฝกอบรมอื่นๆจะตองเปนผูที่ปฏิบัติงานทางดานหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอด
เลือด มาแลวไมนอยกวา 5 ป (ไมนับเวลาการฝกอบรม)
จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม
อัตราสวนของจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตอจํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑที่
แพทยสภากําหนดไว คือ 2 ตอ 1
จํานวนและรายชื่อของอาจารยผูใหการฝกอบรมแสดงใน ภาคผนวกที่ 6
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา
แผนกสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มีทรัพยากรการศึกษาที่ครบถวนและครอบคลุมเพื่อการฝกอบรมที่มีคุณภาพ ไดแก
9.1 มีจํานวนผูปวยมากเพียงพอและชนิดของผูปวยที่หลากหลาย สอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวัง
ทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยนอกเวลาราชการ และผูปวยเฉพาะทาง เปนไปตามศักยภาพของการ
ฝกอบรม
9.2 มีสถานที่และโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีหอผูปวยอายุรศาสตรทั่วไป หอผูปวยพิเศษ
หอผูปวยหัวใจวิกฤตและกึ่งวิกฤต หอผูปวยหลังทําหัตถการ หองฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอกทั่วไป และคลินิกเฉพาะ
โรค แพทยประจําบานตอยอดสามารถเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัย มีหองสมุด มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ครอบคลุมและเพียงพอทุกจุด มีอุปกรณสําหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติ ไดแก ศูนยฝก
หัตถการ หุน simulation ตาง ๆ จํานวนมาก
9.3 มีสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูของแพทยประจําบานตอยอด มีการบันทึกวิดีทัศนของกิจกรรมวิชาการ
ตาง ๆ เพื่อใหแพทยประจําบานสามารถทบทวนเพิ่มเติมในภายหลังไดทั้งในรูปแบบซีดีรอมหรือระบบสื่อออนไลน
มีระบบ Wi-Fi ที่ครอบคลุม ทําใหสามารถคนหาขอมูลทางการแพทยไดทุกที่และตลอด 24 ชั่วโมง
9.4 มีการจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมที่ประกอบดวยแพทยหลาย ๆ ระดับและบุคลากรวิชาชีพอื่น ๆ
แบบสหวิชาชีพ
9.5 มีการประยุกตความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาในกระบวนการฝกอบรม
ตลอดเวลา
9.6 มีการบูรณาการและถวงดุลยระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอ
9.7 มีการนําความรูทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในกระบวนการฝกอบรม ไดแก
 การวางแผนการฝกอบรม ไดแก การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
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 การดําเนินการฝกอบรม ไดแก การสอนแบบ interactive lecture, conference, วอรดราวนด, การให
ขอมูลปอนกลับ (feedback), การใหการกํากับดูแล (supervision) และการทําตนเปนตัวอยาง (role
modeling) โดยอาจารยและแพทยรุนพี่
 การประเมินผลแบบรอบดาน
9.8 กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ใหแพทยผูเขาฝกอบรมไปรวมกิจกรรมวิชาการนอกสถานที่ ไดแก
 เขาฟงการประชุมวิชาของชมรมชางไฟฟาหัวใจฯ
 เขาฟงการประชุมวิชาการนานาชาติ เชน Asia-Pacific Heart Rhythm Society Meeting

 แพทยประจําบานตอยอดสามารถเลือกไปฝกอบรมที่สถาบันอื่นเปนกรณีพิเศษไดในสถาบันที่มีขอตกลง
พิเศษ เชน Pacific-Rim Electrophysilogy, LA, CA

10. การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร
แผนกสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มีการประเมินหลักสูตรการฝกอบรมปละ 1 ครั้งผานคณะกรรมการกํากับดูแลหลักสูตรซึ่งประกอบดวย
อาจารยผูใหการอบรมทุกทาน ตัวแทนแพทยประจําบานตอยอด และเจาหนาที่ฝายสนับสนุน (ดังรายชื่อใน
ภาคผนวกที่ 7)
โดยมีการประเมินหลักสูตรการฝกอบรมและกลไกในการนําหลักสูตรการฝกอบรมนําไปใชจริงซึ่ง
ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ คือ
 พันธกิจของหลักสูตรการฝกอบรม
 ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค
 แผนการฝกอบรม
 ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม
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 การวัดและประเมินผล
 พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม
 ทรัพยากรทางการศึกษา
 คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
 ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ
 สถาบันรวมฯ
 ขอควรปรับปรุง
โดยแผนกฯ จะรวบรวมขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรมจากผูมีสวนไดสวนเสียหลัก คือ อาจารยผูให
การฝกอบรม แพทยประจําบานผูเขารับการฝกอบรม แพทยประจําบานผูสําเร็จการฝกอบรม รวมทั้งใชขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับสมรรถนะของแพทยประจําบานผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินหลักสูตรการฝกอบรม

11. การทบทวนและการพัฒนา
แผนกสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มี
การทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝกอบรมอยางนอยทุก ๆ 5 ป เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และ
สภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองที่ตรวจพบ มีขอมูลอางอิง และแจงผล
การทบทวนและพัฒนาใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ และแพทยสภารับทราบ

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
แผนกสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
บริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก การรับสมัครผูเขารับการ
ฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการ
ฝกอบรมที่พึงประสงค การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปน
ทางการอื่น ๆ ที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดทั้งในประเทศและตางประเทศ
นอกจากนี้ทางสาขาวิชายังมีการบริหารจัดการอื่นๆ ไดแก
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 กําหนดหนาที่รับผิดชอบและอํานาจใหคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาบริหารจัดการงบประมาณ
ของหลักสูตรการฝกอบรม ใหสอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม
 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรม
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีการบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม
 มีหนวยงานสนับสนุนดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภา
ในการเปดการฝกอบรม

13. การประกันคุณภาพการฝกอบรม
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีการประกันคุณภาพการฝกอบรมดังนี้
 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในทุก 2 ป
 การประกันคุณภาพการฝกอบรมภายนอก โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ทุก 5 ป
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ภาคผนวกที่ 1 เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร
ความรูพื้นฐานในสาขาวิชาสรีระไฟฟาหัวใจ ไดแก
1. Pathophysiologic Basis of Cardiac Arrhythmias/Basic Electrophysiology
- normal cardiac anatomy, including the anatomy of the conduction system.
- basic cardiac electrophysiology.
- the mechanisms of cardiac arrhythmias, including the relationship between cardiac arrhythmias
and structural heart disease, including congenital heart disease; sympathetic and parasympathetic
tone; myocardial ischemia/infarction; and drugs.
- the physiology and pathophysiology of the atrioventricular conduction system, and the types
and associated clinical manifestations of accessory pathways.
- the genetic basis of arrhythmias, including genetically-based ion channel abnormalities and
inherited cardiomyopathies.
- the epidemiology of arrhythmias.
- the influence of acquired structural or congenital heart disease in causing cardiac arrhythmias,
and their impact on clinical decision-making about arrhythmia risk and management.
- the systemic disorders and metabolic abnormalities associated with arrhythmias and conduction
abnormalities.

2. Diagnostic Tests
A. Noninvasive Diagnostic Tests
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-the role of and the method of interpreting ECGs obtained during sinus rhythm, exercise, and
cardiac arrhythmias in the evaluation of patients with known or suspected cardiac arrhythmias.
-the methods to interpret surface ECG for the differential diagnosis of cardiac arrhythmias.
-the indications for event monitors/recorders and Holter monitors/recorders, and how to interpret
the results.
-the indications for tilt table tests, how to perform a tilt table test, and how to interpret the
results.
-the role of exercise stress testing, with or without imaging, in the evaluation and management of
patients with cardiac arrhythmias.
-the role of transthoracic and transesophageal echocardiography in the management of patients
with cardiac arrhythmias.
-the role of transesophageal echocardiography and intracardiac echocardiography in guiding transseptal puncture and ablation near key anatomic structures, and monitoring for the development
of a pericardial effusion.
-the role of advanced imaging (computed tomography, magnetic resonance imaging, and positron
emission tomography) in the evaluation and management of patients with cardiac arrhythmias.
-the electrophysiological basis of various electrocardiographic parameters such as signal- averaged
electrocardiography.
-the methods to interpret tracings and other information downloaded from pacemakers,
defibrillators, and implanted loop monitors with respect to both arrhythmias and heart failure
management.
-the indications for referring patients for sleep apnea evaluation.
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B. Invasive Electrophysiological Testing
- the techniques of, indications for, contraindications, and potential complications of invasive
electrophysiologic studies.
- the principles of obtaining vascular access, multi-electrode catheter placement, electrogram
recording, and stimulation
- Know the invasive laboratory recording techniques, including the principles of amplifiers, filters,
and signal processors.
- the principles of advanced 3-dimensional mapping systems, including anatomical chamber
reconstruction, image integration, and creation and interpretation of electroanatomical activation
and voltage maps.
- the principles of radiation safety and of electrical safety (related to fluoroscopy and other
equipment used in the laboratory) in the performance of electrophysiology studies, ablation, or
device therapy.
- the characteristics of unipolar and bipolar intracardiac electrocardiographic signals.
- the methods of programmed electrical stimulation, the role of provocative drug
testing/stimulation, and the characteristic findings in patients with and without arrhythmias or
conduction disturbances.
- the pacing protocols to evaluate sinus node and atrioventricular node function, and to induce
supraventricular and ventricular arrhythmias, including use of entrainment.
- the predictive value and limitations of invasive electrophysiologic studies in patients with various
arrhythmias and clinical syndromes.
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3. Nondevice Therapies
A. Antiarrhythmic Medications
-the indications, contraindications, and clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs, and of
sympathetic and parasympathetic agonists and antagonists.
-the clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of antiarrhythmic medications.
-the adverse effects of antiarrhythmic drugs, including drug-drug and drug-device interactions and
proarrhythmia potential.
B. Catheter Ablation
-the biophysics of radiofrequency, cryoablation, and other ablation energy sources that become
available.
-the indications and contraindications for catheter ablation of all types of cardiac arrhythmias.
-the complications associated with catheter ablation of all types of cardiac arrhythmias.
-the methods to minimize the risks of complications of catheter ablation.
-the methods to manage complications that occur during catheter ablation.
-the relative benefits and risks associated with radiofrequency ablation, cryoablation, and other
ablation technologies that become available.
C. Surgical Ablation
-Know the pathophysiologic basis of arrhythmia surgery.
-the techniques, indications for, and complications associated with surgical treatment of cardiac
arrhythmias, including surgical atrial fibrillation ablation.
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4. Implantable Devices
A. Pacemakers
-the indications for implantation of a cardiac pacemaker and the methods to select the
appropriate pacemaker type for a particular patient.
-the complications associated with placement of a cardiac pacemaker and the methods
to manage those complications.
-the methods to interrogate, program, and trouble shoot cardiac pacemakers, including
the use of remote monitoring and interrogation.
B. Implantable Defibrillators
-the indications for implantation of an implantable cardioverter-defibrillator for primary
and secondary prevention of sudden cardiac death.
-the methods for selecting the appropriate implantable cardioverter-defibrillator type
(including subcutaneous implantable cardioverter-defibrillators) for a particular patient.
-the complications associated with implantation of an implantable cardioverterdefibrillator and how to manage them.
-the methods to interrogate, program, and troubleshoot implantable cardioverterdefibrillators, including the use of remote interrogation.
C. Resynchronization Therapy
-the indications for cardiac resynchronization therapy.
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-the complications associated with placement of a cardiac resynchronization therapy
device and how to manage those complications.
-the theories and methodology of optimization of cardiac resynchronization therapy as
well as the methods to interrogate, program, and trouble shoot cardiac resynchronization
therapy.
Implantable Loop Monitors
-the indications for and complications of implantable loop monitors and how to interpret
the recordings.
D. Left Atrial Appendage Occlusion/Ligation
-the indications for left atrial appendage occlusion and appendage ligation.
-the techniques of and complications associated with left atrial appendage occlusion and
appendage ligation.
-the methods to manage the complications associated with left atrial appendage
occlusion and appendage ligation.
D. Lead Management
-the indications for lead extraction and management strategies for infected devices.
-the complications of lead extraction and how to manage them.
-the methods for diagnosing and managing lead failure.
โรคที่สําคัญและพบไดบอยของโรคที่ตองทําหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจ
(1)

Supraventricular tachycardia
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(2)

Ventricular tachycardia

(3)

Atrial Fibrillation

(4)

bradyarrhythmia

(5)

Syncope

(6)

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

โรคหัวใจที่เกิด arrhythmia เชน cardiomyopathy )
หัตถการการตรวจพิเศษและ/แปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจและสรีระไฟฟาหัวใจ
(1)

Holter monitor

(2)

Event Recorder Implant

(3)

Electrophysiology study and Ablation

ความรูเชิงบูรณาการสําหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การฝกอบรมจะตองสรางเสริมและปลูกฝงคุณสมบัติตอไปนี้
1. Humanism
a. สามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย/ญาติ
b. คนหาแนวทางหรือวิธีการที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางแพทยและผูปวย/ญาติ
2. Professionalism
รักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีที่สุดภายใตความเหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม ยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก ดูแลผูปวยดวยความเอาใจใสโดยเสมอภาค
3. จริยธรรมทางการแพทย
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ใหเกียรติและเคารพสิทธิผูปวย รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของผูปวย

มีจริยธรรมในการวิจัย

ปฏิบัติอยาง

เหมาะสมเมื่อผูปวยปฏิเสธการรักษา
4. การเรียนรูตลอดชีวิต
a. พัฒนาความสามารถในการคนควาความรูดวยตนเองใหทันสมัย รวมกิจกรรมวิชาการอยางสมํ่าเสมอ
b. สามารถวิเคราะหและวิจารณงานวารสาร สามารถถายทอดความรูแกแพทย, บุคลากรทางการแพทย,
นิสิตนักศึกษา, ผูปวยและญาติ
5. กระบวนการทางคลินิก
a. สามารถบันทึกเวชระเบียนครบถวนถูกตอง มีทักษะการสื่อสารกับผูปวย ญาติ และบุคลากรทางการ
แพทย
b. ใช evidence base medicine ในเวชปฏิบัติ
6. ระบาดวิทยาคลินิก
a. สามารถประเมินงานวิจัย สามารถวิเคราะหขอมูลและความเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดมา
b. เขาใจวิธีการประเมิน cost effectiveness รู research methodology
7. เภสัชวิทยาคลินิก
มีความรูดาน pharmacokinetics ของยา รูหลักการใชยา สามารถประเมินผลขางเคียงจากการใชยา,
การแพยา, drug interaction
8. ความรูทางดานกฎหมาย
a. มีความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ รูขอบเขตการเปดเผยขอมูลผูปวย
b. ขอความยินยอมจากผูปวยกอนทําการดูแลรักษาและหัตถการทุกครั้ง
9. การประกันคุณภาพบริการสุขภาพ
เขาใจและสามารถจัดกระบวนการ hospital accreditation เขาใจและสามารถจัดกระบวนการ quality
assurance
10. เวชศาสตรปองกัน - สามารถประเมินปจจัยเสี่ยงของโรคและแกไข
11. การดูแลผูปวยที่บาน
วางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับความตองการของผูปวยและครอบครัว
สภาพแวดลอมคาใชจาย เครื่องมือ และความพรอม
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ไดแก

การประเมิน

12. การบริหารจัดการทางการแพทย
เขาใจระบบประกันสุขภาพ เชน ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ระบบประกันสุขภาพแหงชาติระบบ
ประกันสังคมและระบบประกันชีวิตและสุขภาพเอกชน
13. เวชสารสนเทศ
สามารถใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสวงหาความรูทางการแพทย เชน internet, software

ภาคผนวกที่ 2 หัตถการของสาขาอายุรศาสตรสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ
แพทยประจําบานตอยอดตองรูขอบงชี้ ขอบงหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ และสามารถทํา
หัตถการเหลานี้ไดดวยตนเอง
A. Catheter Ablation
1. Perform ablation therapy in patients with
a) atrioventricular nodal re-entrant tachycardia, atrial tachycardia, cavotricuspid
isthmus-dependent atrial flutter, and accessory pathway-mediated arrhythmias.
b) idiopathic premature ventricular complexes and/or ventricular tachycardia.
c) scar-based atrial and ventricular arrhythmias.
2. Identify appropriate candidates for and assess risk/benefit of epicardial approach to
ventricular tachycardia ablation.
3. Recognize and manage patients who experience a complication during and/or following
catheter ablation or surgical ablation.
4. Utilize cardiovascular magnetic resonance, cardiovascular computed tomography, and/or
intracardiac echocardiography to facilitate invasive electrophysiology testing, intracardiac
mapping, and catheter ablation.
B. Implantable Devices
1. implant and test pacemakers, implantable cardioverter-defibrillators, and cardiac
resynchronization therapy devices.
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2. Identify appropriate candidates for pacemakers (including leadless), implantable
cardioverter-defibrillators (including subcutaneous), and cardiac resynchronization
therapy devices.
3. identify and manage complications associated with pacemaker, cardioverter-defibrillator,
and cardiac resynchronization implantation.

ภาคผนวกที่ 3 Entrustable Professional Activities (EPA) และ Milestones
Entrustable professional activities (EPA)
แพทยประจําบานตอยอดทุกคนตองแสดงใหเห็นวาสามารถทําไดดวยตนเองในระหวางการฝกอบรมตาม EPA
ตางๆดังนี้
EPA 1: Arrhythmia Consultation - evaluate, diagnose, and develop treatment plans for
patients with known or suspected Cardiac Arrhythmia disease, or who are at risk of developing
Cardiac Arrhythmia disease.
EPA 2: Acute Cardiac Care - manage patients with acute cardiac arrhythmia conditions.
EPA 3: Cardiovascular Disease Management – manage patients with chronic cardiac
arrhythmia diseases.
EPA 4: Cardiovascular Testing - appropriately utilize diagnostic testing for cardiac arrhythmia
diseases.
EPA 5: Disease Prevention and Risk Factor Control – implement disease prevention and risk
factor control measures, addressing comorbidities.
EPA 6: Team-Based Care - work effectively to promote and coordinate interdisciplinary,
35

patient-centered care.
EPA 7: Lifelong Learning - engage in lifelong learning to maintain and enhance knowledge and
skills.
แนวทางการเรียนรูแ ละการประเมิน EPAs
1.

Level of EPAs

Level 1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการชี้แนะของอาจารย
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานไดโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองและควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวาได
2.

เนื้อหาการเรียนรูและการประเมิน

EPA-competencies matrix
Competency

EPA

EPA

EPA

EPA

EPA

EPA

EPA

1

2

3

4

5

6

7

Patient care

•

•

•

•

•

•

Medical knowledge and skills

•

•

•

•

•

•

•

Practice-based learning

•

•

•

•

•

•

•

Interpersonal and communication skills •

•

•

•

•

•

Professionalism

•

•

•

•

•

•
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System-based practice

3.

•

•

•

•

•

ผลของ EPA
3.1

วัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมโดยอาจารยผูใหการฝกอบรม

3.2

เกณฑประเมินการเลื่อนชั้นป
ปที่ 1

ปที่ 2

จํานวนครั้ง/ป ตาม
Level (L)

จํานวนครั้ง/ป ตาม
Level (L)

หัตถการ Cardiac implantable electrical device
ทุกชนิด

5 L3, 2 L4

5 L3, 5 L4

หัตถการ Cardiac implantable electrical device
ชนิดซับซอน (CRT, Leadless PPM, Subcutaneous
ICD, Lead Extraction)

5 L3 หรือ L4

10 L3 หรือ L4

5 L3/2 L4

10 L3/5 L4

5 L3 หรือ L4

10 L3 หรือ L4

5 L4

5 L4

10 L4

10 L4

กิจกรรม

การจี้ดวยคลื่นไฟฟาความถี่สูงทุกชนิด
การจี้ดวยคลื่นไฟฟาความถี่สูงแบบ complex
(AF, VT, congenital heart)
ผูปวยใน
ผูปวยนอก
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•

ภาคผนวกที่ 4 กิจกรรมวิชาการ
- EP Conference ทุกวันจันทรแรกของเดือน เวลา 07.30-08.30 น. แพทยประจําบานตอยอดนําเสนอผูปวย
หัตถการสรีระไฟฟาหัวใจที่นาสนใจสลับกับการอภิปราย Journal ที่นาสนใจ
- Core Lectures ทุกวันจันทร เวลา 12.30-13.30 น.
- Interesting Case สลับ Morbidity Mortality Conferences ทุกวันพฤหัสเวลา 13.00-14.30 น.
- ECG Conference ทุกวันจันทรแรกของเดือน เวลา 13.30-14.30 น.
- กิจกรรมอื่นๆของหนวยโรคหัวใจ

ภาคผนวกที่ 5 ศักยภาพในการฝกอบรม
ขอมูลของสถาบัน

ขอมูลตามเกณฑเฉพาะที่กําหนดไวในเกณฑหลักสูตรที่ราช
วิทยาลัยอนุมัติ

ศักยภาพ=รับแพทยประจําบานไดปละ

(1)

2

1

2

3

4

5

(2)

4

2

4

6

8

10

313

150

200

250

300

350

327

80

120

150

200

250

ระดับละ
จํานวนอาจารยที่ทําหนาที่ใหการ
ฝกอบรม (คน)
หัตถการ Electrophysiology study (3)
(อยางนอยครั้ง/ป)
จํานวน Cardiac Implantable

(4)

Electronic Device (ราย/ป)

ตําแหนงเดิมที่ไดรับอนุมัติ

2 ตําแหนง

ศักยภาพในการฝกอบรม

2 ตําแหนง
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ภาคผนวกที่ 6 รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยผูใหการฝกอบรมหลักสูตรสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี (เรียงตามตําแหนงวิชาการ และตามตัวอักษร)
ชื่อ
รศ.พญ.สิรินทร อภิญาสวัสดิ์

ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ

ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฏฐะ

นพ.ธัชพงษ งามอุโฆษ

คุณวุฒิ
พ.บ., American Board of Internal Medicine, Cardiovascular
Medicine, and Clinical Cardiac Electrophysiology; National
Board of Echocardiography, อ.ว.(อายุรศาสตร), อ.ว.
(อายุรศาสตรโรคหัวใจ), ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญใน
อนุสาขาหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจ
พ.บ., อ.ว. (อายุรศาสตร), MRCP (UK), ว.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ),
ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในอนุสาขาหัตถการสรีระ
ไฟฟาหัวใจ
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร), ว.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ),
ประกาศนียบัตรแสดงความรูความชํานาญในอนุสาขาหัตถการสรีระ
ไฟฟาหัวใจ
พ.บ., American Board of Internal Medicine, Cardiovascular
Medicine, and Clinical Cardiac Electrophysiology, อ.ว.
(อายุรศาสตร), อ.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ), ประกาศนียบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในอนุสาขาหัตถการสรีระไฟฟาหัวใจ

ภาคผนวกที่ 7 รายชื่อคณะกรรมการกํากับดูแลหลักสูตรสรีระวิทยาไฟฟาหัวใจ
1.

ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ

2.

ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฏฐะ

3.

นพ.ธัชพงษ งามอุโฆษ

4.

รศ.พญ.สิรินทร อภิญาสวัสดิ์

5.

ตัวแทนแพทยประจําบานตอยอด

6.

คุณสิริพร สรรศรี (เจาหนาที่ฝายสนับสนุน)
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พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2546

