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1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
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3. หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบ
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4. พันธกิ จของหลักสูตรการฝึ กอบรม
4.1 ความเปนมา
สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาขาที่มีความสําคัญ เนื่องจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเปน
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับตนๆของประเทศไทย อันไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคหัวใจพิการมาแตกําเนิด
โรคหัวใจพิการรูหมาติก โรคกลามเนื้อหัวใจพิการ โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ โรคความดันโลหิตสูง หรือความผิดปกติ
ของหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ เปนตน ซึ่งโรคหัวใจแตละชนิดนั้นยังมีความหลากหลายทั้งในดานความชุก อาการ
อาการแสดง ความรุนแรง และความซับซอน ทําใหมีผูที่ตระหนักและตื่นตัวในเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดเปน
อยางมาก ประกอบกับองคความรูดานเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
มีการพัฒนาใหกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ซึ่งทาทายความรูความสามารถในการใหการวินิจฉัยและการดูแลรักษาให
เปนเลิศตามเกณฑมาตรฐานแบบเปนองครวม
ดวยเหตุและผลดังกลาวจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจและหลอดเลือดใหเพียงพอกับ
ประชากรของไทยทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อนําไปสูการพัฒนาใหเกิดศูนยการ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในทุกภูมิภาค ความขาดแคลนแพทยดานนี้จะเห็นไดวาเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย โดยอางอิงจากจากขอมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวามีสัดสวนอายุรแพทยแพทยโรคหัวใจ
6.86 คนตอแสนประชากร และในประเทศจีน 1.9 คนตอแสนประชากร แตปจจุบันในประเทศไทยมีอายุรแพทย
โรคหัวใจที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเพียง 1000 คน หรือ 1.46 คนตอแสนประชากร ที่สําคัญการกระจายของอายุร
แพทยโรคหัวใจสวนใหญอยูในสวนกลางมากกวาภูมิภาค หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขา
อายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือดนี้ จึงมีความสําคัญและมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มแพทยในอนุสาขาดังกลาวใหมี
ความเหมาะสมพอเพียง ทั้งปริมาณ คุณภาพ และรวมทั้งจริยธรรม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
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นอกจากความรูและความสามารถแลว ยังคาดหวังวาอายุรแพทยโรคหัวใจที่ผานการฝกอบรมควรตองมีความรู
ความสามารถดานอื่นๆ ที่สําคัญ ไดแก ความเปนมืออาชีพทั้งดานการดูแลรักษา การสื่อสารและปฏิสัมพันธกับ
ผูปวยและเพื่อนรวมวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับบุคลากรทางการแพทยอื่นแบบสหวิชาชีพ มีความสามารถใน
การเรียนรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง สามารถทํางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ มีความรูเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนสามารถปรับการใชองคความรูในดานการดูแล
รักษาผูปวยใหสอดคลองกับระบบสุขภาพของประเทศได นอกจากนี้อายุรแพทยโรคหัวใจตองมีบทบาทความ
รับผิดชอบและถือผูปวยเปนศูนยกลางในการดูแลรักษา หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดนี้จึงมีเพื่อ
ตอบสนองความตองการขางตน ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
4.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม
วิสัยทัศน
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเปนสถาบันทางการแพทยชั้นนําในระดับสากล
พันธกิจของหลักสูตร
จัดการศึกษา สรางงานวิจัย ใหการบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม
พันธกิจดานการศึกษา: จัดการศึกษาฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดที่มีความรูความสามารถ และมีเจตคติที่ดี
เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ
พันธกิจดานการวิจัย: สนับสนุนใหแพทยประจําบานตอยอดสรางงานวิจัยเพื่อองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
และการนําไปประยุกตใช
พันธกิจดานบริการวิชาการ: จัดการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดใหมีความสามารถในการใหความรูหรือ
คําปรึกษาทางวิชาการดานการแพทย พยาบาล และวิทยาศาสตรสุขภาพ
พันธกิจดานการดูแลสุขภาพ: จัดการฝกอบรมใหแพทยประจําบานตอยอดมีความสามารถในการใหการดูแล
สุขภาพ (สรางเสริม ปองกัน รักษาพยาบาล และฟนฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ
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คานิยม
มุงเรียนรู คูคุณธรรม ใฝคุณภาพ รวมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
5. ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ทจ่ี บการฝึกอบรมฯ ต้องสามารถปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเองตามสมรรถนะหลักทัง้ 6 ด้านดังนี้
5.1 ด้านการดูแลรักษาผูป้ ่ วย (patient care)
5.1.1 มีทกั ษะในการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายทางโรคหัวใจและหลอดเลือด
5.1.2 มีทกั ษะในการวินิจฉัย บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทาง โรคหัวใจและหลอดเลือดทีพ่ บใน
ประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ภาคผนวกที่ 1)
5.1.3 มีทกั ษะในการส่งและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ น
5.1.4 มีทกั ษะในการทําหัตถการทีจ่ าํ เป็ นของโรคหัวใจและหลอดเลือด (ภาคผนวกที่ 2)
5.1.5 มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยวิกฤตโรคหัวใจ และหลอดเลือด
5.1.6 มีทกั ษะในการบันทึกรายงานผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และสมํ่าเสมอ
5.1.7 มีทกั ษะในการเสริมสร้างและป้ องกันโรค
5.1.8 มีทกั ษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพผูป้ ่ วย (cardiopulmonary resuscitation)
5.2 ด้านความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ของผูป้ ่ วยและสังคมรอบด้าน ตามมาตรฐานทางการแพทย์ และสอดรับกับระบบบริ การทางด้าน
สาธารณสุขของประเทศ (medical knowledge and skills)
5.2.1 มีความรูพ้ น้ื ฐาน ( medical knowledge) ต่างๆ ดังนี้
5.2.1.1 กายวิภาคศาสตร์ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.2 Embryology ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
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5.2.1.3 Molecular cardiology
5.2.1.4 สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดในคนปกติ
5.2.1.5 Pathology, Pathogenesis และ Pathophysiology ของโรคหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.6 เภสัชวิทยาของยาทีใ่ ช้ในระบบหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.7 ระบาดวิทยาและการป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.8 การฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูป้ ่ วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.9 การดูแล End of life care
5.2.1.10 มีเข้าใจหลักการ และระเบียบวิธกี ารวิจยั (research methodology) สามารถทํางานวิจยั
วิจารณ์ ความน่ าเชื่อถือ จุดเด่นและจุดอ่อนของการศึกษาแบบต่างๆ
5.2.1.11 มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งสิทธิผูป้ ่ วย
5.2.1.12 มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
5.2.1.13 มีความรูด้ า้ นกฎหมายทางการแพทย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
5.2.2 มีทกั ษะในการทําหัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (medical skills )
5.2.2.1 การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและ/หรือแปลผล เพื่อวินิจฉัย ตรวจติดตามการรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือดชนิด non-invasive ได้แก่
- 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 การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและ/หรือแปลผลเพื่อวินิจฉัยและตรวจติดตามการรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือดชนิด invasive
- การตรวจสวนหัวใจและฉีดสารทึบแสงเข้าหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac catheterization &
Angiography)
- การแปลผลคลื่นไฟฟ้ าภายในหัวใจเบือ้ งต้น (Basic cardiac electrophysiology)
5.3 มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่ อง
5.3.1 เรียนรูจ้ ากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
5.3.2 สามารถเรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ (practice-based learning)
และ การให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยเกีย่ วกับโรค และเวชปฏิบตั เิ ชิงประจักษ์ (evidence-based medicine)
5.3.3 สามารถวิพากษ์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
5.3.4 สามารถดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
5.4 มีทกั ษะปฏิ สมั พันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)
5.4.1 นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และอภิปรายปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.2 ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์
5.4.3 เป็ นทีป่ รึกษา ให้คาํ แนะนํ าแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อ่นื ๆได้
5.4.4 มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี สามารถทํางานกับผูร้ ว่ มงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
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5.4.5 การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย
5.4.6 การบริหารจัดการผูป้ ่ วยทีม่ คี วามซับซ้อนได้
5.4.7 ดูแลผูป้ ่ วยและ/ญาติในวาระใกล้เสียชีวติ และ การบอกข่าวร้าย
5.4.8 สามารถสื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ บน
พืน้ ฐานความเชื่อทางสุขภาพทีต่ ่างกัน โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ และศักดิ ์ศรีของความเป็ น
มนุ ษย์
5.5 มีความเป็ นมืออาชีพ (professionalism)
5.5.1 มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
5.5.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทด่ี ี เคารพต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน และชุมชน
5.5.3 ยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
5.5.4 คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและหลีกเลีย่ งการรับผลประโยชน์ส่วนตัว
5.5.5 มีทกั ษะ และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องได้อย่างเหมาะสม
5.5.6 ปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดไว้ก่อนได้
5.5.7 มีความสนใจใฝ่ รแู้ ละสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ่อเนื่อง (continuous professional
development)
5.5.8 มีส่วนร่วมในองค์กรทางการแพทย์ เช่น สมาคมวิชาชีพต่างๆ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
แพทยสมาคม แพทยสภา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
5.6 การปฏิ บตั ิ งานให้ เข้ากับระบบ (system-based practice)
5.6.1 มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพของประเทศ
5.6.2 สามารถปรับเปลีย่ น การดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขของ
ประเทศ และได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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5.6.3 ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม
5.6.4 มีความรูแ้ ละมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย (quality assurance) และ
บทบาทของแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพ

6. แผนหลักสูตรการฝึ กอบรม
6.1 วิธีการฝกอบรม
รูปแบบหลักของการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดคือ การฝกอบรมผานการทํางาน (on the job training)
โดยการเรียนรูจากประสบการณ (experiential learning), จากการฝกงานกับผูที่อาวุโสหรือเชี่ยวชาญกวา
(apprenticeship), การถูกกํากับดูแลโดยผูที่มีประสบการณสูงกวา (supervision), การไดรับขอมูลปอนกลับ
(feedback), การสะทอนประสบการณ (reflection of experience), และจากการสอนผูอื่น (teaching others)
ซึ่งรูปแบบเหลานี้เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาแพทยประจําบานตอยอดไปสูอายุรแพทยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
รูปแบบการทํางานในการฝกอบรมครอบคลุมทั้งการดูแลผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยวิกฤต ผูปวยที่รับ
ปรึกษาจากตางแผนก และการทําหัตถการที่จําเปนของโรคหัวใจและหลอดเลือด
โดยกรอบวิธีการฝกอบรมที่สอดคลองกับผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงคทั้ง 6 มิติดังนี้

6.1.1 การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
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มาตรฐานการเรียนรู้

วิธกี ารให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์
การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นา
มีทกั ษะในการซักประวัตแิ ละ
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดปี ท่ี 1
ตรวจร่างกายทางโรคหัวใจและ ปฏิบตั งิ านรับผิดชอบผูป้ ่ วยทาง
อายุรศาสตร์โรคหัวใจและ หลอด
หลอดเลือด
เลือดทัง้ ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก
มีทกั ษะในการวินิจฉัย
รวมทัง้ ห้องฉุ กเฉินและหอผูป้ ่ วย
บําบัดรักษาภาวะผิดปกติทาง
โรคหัวใจและหลอดเลือดทีพ่ บใน วิกฤติ ห้องห้องปฏิบตั กิ ารหัวใจ
ประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและ ทัง้ invasive และ non-invasive
ความควบคุมของอาจารย์ผใู้ ห้
เหมาะสม (ภาคผนวกที่ 1)
มีทกั ษะในการส่งและแปลผลการ การฝึกอบรม
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน แพทย์ประจําบ้านต่อยอดปี ท่ี 2
ปฏิบตั งิ านรับผิดชอบผูป้ ่ วยทาง
ทีจ่ าํ เป็ น
อายุรศาสตร์โรคหัวใจและ หลอด
มีทกั ษะในการดูแลและรักษา
เลือดทัง้ ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยวิกฤตโรคหัวใจ และหลอด รวมทัง้ ห้องฉุ กเฉินและหอผูป้ ่ วย
เลือด
วิกฤติ ห้องห้องปฏิบตั กิ ารหัวใจ
มีทกั ษะในการทําหัตถการที่
ทัง้ invasive และ non-invasive
จําเป็ นของโรคหัวใจและหลอด
ปฏิบตั งิ านเป็ นทีป่ รึกษาผูป้ ่ วย
เลือด (ภาคผนวกที่ 2)
นอกแผนกทางด้านอายุรศาสตร์
มีทกั ษะในการเสริมสร้างและ
โรคหัวใจและ หลอดเลือด
ป้ องกันโรค
แพทย์ประจําบ้านต่อยอด ทุกชัน้
ปี ปฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ่ วยนอกอย่าง
ดูแลผูป้ ่ วยโดยยึดผูป้ ่ วยเป็ น
ต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ศูนย์กลาง คํานึงถึงสิทธิของ
ครัง้ ครัง้ ละ 2-3 ชัวโมง
่
ผูป้ ่ วย และดูแลแบบองค์รวม
วอร์ดราวนด์
แกรนด์ราวนด์

11

กลยุทธ์การประเมินผล
การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์แบบ workplace-based
(มิตทิ ่ี 1 หรือ EPA 1-4, 6, 7)
การสอบรายสัน้ และ รายยาว
และ
การสอบเพื่อวุฒบิ ตั รฯ โดย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจ

มีทกั ษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพ
ผูป้ ่ วย (cardiopulmonary
resuscitation)

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกคน
ต้องเข้ารับการอบรม Advanced
cardiovascular life support

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกคน
ต้องยืน่ ประกาศนียบัตรทีผ่ ่าน
การฝึกอบรมการกูช้ วี ติ
cardiopulmonary resuscitation
(CPR) เป็ นเอกสารประกอบการ
สมัครสอบเพื่อวุฒบิ ตั รฯ

มีทกั ษะในการบันทึกรายงาน
ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์และสมํ่าเสมอ

- มีระบบตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความสมํ่าเสมอใน
การบันทึก

การประเมินความสมบูรณ์และ
ความสมํ่าเสมอในการบันทึก
(การประเมินระหว่างการ
ฝึกอบรมมิตทิ ่ี 2 และ 3 หรือ
EPA 1 -3)

6.1.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและสังคมรอบ
ด้าน (Medical Knowledge and Skills)
มาตรฐานการเรียนรู้
มีทกั ษะในการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารและ/หรือแปลผล
เพื่อวินิจฉัย ตรวจติดตามการ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชนิด non-invasive และ
invasive

วิธกี ารให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์
การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นา
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทุกชัน้ ปี
ปฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารและ
มีทกั ษะในการตรวจและ หรือ
แปลผลเพื่อวินิจฉัยและตรวจ
ติดตามการรักษาโรคหัวใจ และ
หลอดเลือดชนิด non-invasive
และ invasive (ภาคผนวกที่ 2)
เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
interesting case, morbiditymortality conference, journal
club และได้รบั การฝึกอบรม
เกีย่ วกับหัตถการและ เครือ่ งมือ
ใหม่ๆ ทีใ่ ช้ในการวินิจฉัยและ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
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กลยุทธ์การประเมินผล
การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์แบบ workplace-based
(มิตทิ ่ี 1 หรือ EPA 1-7)
การสอบ formative MCQ
โดยเป็ นข้อสอบทีส่ มาคมแพทย์
โรคหัวใจจัดสอบเพื่อวุฒบิ ตั รมา
ก่อน
การสอบ formative OSCE
การสอบเพื่อวุฒบิ ตั รฯ โดย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจ

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดชัน้ ปี ท่ี
2 ปฏิบตั งิ านในแผนกหรือ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจและศัลยศาสตร์หวั ใจ
และทรวงอกรวมเป็ นเวลาอย่าง
น้อย 1 เดือน
6.1.3 การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ (Practice-based Learning and
Improvement)
มาตรฐานการเรียนรู้

วิธกี ารให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์
การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นา
สามารถตัง้ คําถามจากปั ญหาทาง การสอดแทรกคําถามกระตุ้นเจต
คลินิก
คติในการตัง้ คําถามวิจยั ระหว่าง
การปฏิบตั งิ าน หรือการอภิปราย
ผูป้ ่ วย
การอบรมเรือ่ งการตัง้ คําถามวิจยั
มีทกั ษะในการวิจยั ขัน้ พืน้ ฐาน
การอบรมพืน้ ฐานการทําวิจยั โดย
และมีความรูเ้ กีย่ วกับระบาด
สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
วิทยาดําเนินการวิจยั ทางการ
การทํางานวิจยั สําหรับการสอบ
แพทย์และสาธารณสุขได้
เพื่อวุฒบิ ตั รฯ

วิพากษ์บทความและงานวิจยั
ทางการแพทย์

กลยุทธ์การประเมินผล
การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิตทิ ่ี 1 หรือ EPA 1-7)

การประเมินกระบวนการวิจยั โดย
อาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั
มีผลงานวิจยั ทีเ่ ป็ นผูน้ ิพนธ์ช่อื
แรกของงานวิจยั 1 เรือ่ งให้
คณะอนุ กรรมการการฝึกอบรม
และสอบพิจารณารับรองและให้
นําเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี ของสมาคม
แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
วารสารสโมสร (Journal Club) การประเมินโดยอาจารย์ภายหลัง
Topic Review
กิจกรรม
การอบรมพืน้ ฐานการทําวิจยั โดย การสอบเพื่อวุฒบิ ตั รฯ โดย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
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6.1.4 ทักษะปฏิ สมั พันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
มาตรฐานการเรียนรู้

วิธกี ารให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์
การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นา
เรียนรูเ้ กีย่ วกับทักษะปฏิสมั พันธ์ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
และการสื่อสารทัง้ กับผูป้ ่ วย ญาติ Communication Skill and
และผูร้ ว่ มงานทุกระดับชัน้
Palliative Care
สามารถสื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วย การสังเกตการณ์โดยตรงระหว่าง
และญาติได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบตั งิ าน
เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ
บนพืน้ ฐานความเชื่อทางสุขภาพ
ทีต่ ่างกัน โดยมีเมตตา เคารพ
การตัดสินใจ และศักดิ ์ศรีของ
ความเป็ นมนุ ษย์
ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะให้
มอบหมายให้เป็ นหัวหน้าทีมดูแล
แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ
ผูป้ ่ วย ซึง่ มีนกั ศึกษาแพทย์ หรือ
บุคคลากรทางการแพทย์ และ แพทย์รุ่นน้องเป็ นสมาชิก
สามารถเป็ นที่ ปรึกษาและให้
คําแนะนําแก่แพทย์และบุคลากร
อื่นๆ
นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปราย การนําเสนอและอภิปรายผูป้ ่ วย
ปั ญหาในกิจกรรมวิชาการได้
ข้างเตียง
นําเสนอข้อมูลผูป้ ่ วยและอภิปราย การนําเสนอและอภิปรายผูป้ ่ วย
ปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ใน case conference

กลยุทธ์การประเมินผล
การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิตทิ ่ี 1 หรือ EPA 1-4,
6, 7)
การประเมินสมรรถนะโดย
ผูร้ ว่ มงาน

การประเมินสมรรถนะโดย
ผูร้ ว่ มงาน

การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิตทิ ่ี 1 หรือ EPA 1-3)

6.1.5 ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
มาตรฐานการเรียนรู้

วิธกี ารให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์
การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นา
มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ การฝึกปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่ วย
อันดีต่อผูป้ ่ วย ญาติ ผูร้ ว่ มงาน
การปฏิบตั งิ านในรูปแบบทีมทีม่ ี
เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
แพทย์หลายระดับและเป็ นสห
14

กลยุทธ์การประเมินผล
การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิตทิ ่ี 1 หรือ EPA 1-4,
6, 7)

มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั วิชาชีพ โดยมีแพทย์ประจําบ้าน การประเมินสมรรถนะโดย
มอบหมาย
เป็ นหัวหน้าทีม มีอสิ ระในการคิด ผูร้ ว่ มงาน
อภิปราย วินิจฉัย และตัดสินใจ
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
เลือกการรักษาทีด่ ที ส่ี ุดเพื่อผูป้ ่ วย
ของตน โดยมีอาจารย์ให้การ
กํากับดูแล
การปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างโดย
อาจารย์
การอภิปรายประเด็นทาง
จริยธรรมสอดแทรกระหว่างการ
ดูแลผูป้ ่ วยหรือการอภิปราย
ผูป้ ่ วย
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
Medical Ethics
6.1.6 การปฏิ บตั ิ งานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
มาตรฐานการเรียนรู้
มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพ
ของประเทศ

คํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วย (Patient Safety) เป็ น
สําคัญ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(Rational drug use)

วิธกี ารให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์
การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นา
การอบรมสิทธิการรักษาตาม
ระบบสาธารณสุขของประเทศ
การอภิปรายระหว่างการ
ปฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ่ วยในและ
ผูป้ ่ วยนอก
การสอนบรรยาย
กิจกรรม Patient Care Team
Mortality and Morbidity
Conference
การดูแลผูป้ ่ วยข้างเตียง
การสอนบรรยาย
การดูแลผูป้ ่ วยข้างเตียง
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กลยุทธ์การประเมินผล
การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิตทิ ่ี 1 หรือ EPA 1-4,
6, 7)

การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิตทิ ่ี 1 หรือ EPA 1-4,
6, 7)

การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิตทิ ่ี 1 หรือ EPA 1-3)

มีความรูแ้ ละมีส่วนร่วมในระบบ
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วย (Quality improvement)
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่าง
เหมาะสม (Cost Consciousness
Medicine) และสามารถ
ปรับเปลีย่ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ให้เข้ากับบริบทของการบริการ
สาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

กิจกรรม Patient Care Team

การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิตทิ ่ี 1 หรือ EPA 1-2)

การสอนบรรยาย
กิจกรรม Patient Care Team
Mortality and Morbidity
Conference
การดูแลผูป้ ่ วยข้างเตียง

การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิตทิ ่ี 1 หรือ EPA 1-2)

6.2 เนื้ อหาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
6.2.1 ความรูพ้ น้ื ฐานของโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบทีเ่ กีย่ วข้อง ตามภาคผนวกที่ 1
6.2.2 โรคหรือภาวะของผูป้ ่ วยแบ่งเป็ น
ระดับที่ 1 โรคหัวใจและหลอดเลือดทีพ่ บบ่อย และ / หรือมีความสําคัญซึง่ แพทย์ประจําบ้าน
ต่อยอดต้อง ดูแลรักษาได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ 2 โรคหัวใจและหลอดเลือดทีพ่ บน้อยกว่าระดับที่ 1 และ / หรือมีความสําคัญซึง่
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดควรดูแลรักษาได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ระดับที่ 3 โรคหัวใจและหลอดเลือดทีพ่ บน้อย ซับซ้อนและ / หรือมีความสําคัญ ซึง่
แพทย์ประจําบ้านต่อยอด อาจดูแลรักษาได้ หรือสามารถเรียนรูโ้ ดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือฟั ง บรรยาย
และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มกี ารเรียนรูโ้ รคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง ตามทีก่ ําหนดใน ภาคผนวกที่ 1
6.2.3 หัตถการทางโรคหัวใจและหลอดเลือดแบ่งเป็ น
ระดับที่ 1 หัตถการทีแ่ พทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องทําได้ดว้ ยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการทีแ่ พทย์ประจําบ้านต่อยอดควรทําได้ (ทําภายใต้การดูแลของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ)
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ระดับที่ 3 หัตถการทีแ่ พทย์ประจําบ้านต่อยอดอาจทําได้ (ช่วยทําหรือได้เห็น) ตามทีก่ ําหนด
ในภาคผนวกที่ 2
6.2.4 การทําวิจยั
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องทางานวิจยั อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก งานวิจยั ดังกล่าวต้อง
ประกอบด้วยหัวข้อหลักทีถ่ ูกต้องตามหลักการทําวิจยั
6.2.4.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทําวิจยั ด้วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึ่งทีแ่ พทย์ประจํา
บ้านต่อยอดฯ ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 และ ผลงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะได้รบั
วุฒบิ ตั รฯ เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรม ดังนัน้ สถาบันฝึกอบรมต้องรับผิดชอบ เตรียม
ความพร้อมให้กบั แพทย์ประจําบ้านต่อยอดของสถาบันตนเอง ตัง้ แต่การเสนอโครง
ร่างการวิจยั ไปจนสิน้ สุดการทํางานวิจยั และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนําส่ง
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามกรอบเวลาที่
กําหนด
6.2.4.2 องค์ประกอบของงานวิจยั
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องมีงานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรือ cross
sectional อย่างน้อย 1 เรือ่ ง โดยแพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องเป็ นผูว้ จิ ยั หลัก งานวิจยั
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
▪ จุดประสงค์ของการวิจยั
▪ วิธกี ารวิจยั
▪ ผลการวิจยั
▪ การวิจารณ์ผลการวิจยั
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▪ บทคัดย่อ
6.2.4.3 คุณลักษณะของงานวิจยั
- เป็ นผลงานทีร่ เิ ริม่ ใหม่ หรือเป็ นงานวิจยั ใช้แนวคิดทีม่ กี ารศึกษามาก่อนทัง้ ในและ
ต่างประเทศ แต่นํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน
- แพทย์ประจําบ้านต่อยอดและอาจารย์ผดู้ ําเนินงานวิจยั ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรม
การวิจยั ในคน และ good clinical practice (GCP)
- งานวิจยั ทุกเรือ่ งต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฯ ของสถาบัน
- งานวิจยั ทุกเรือ่ งต้องดําเนินภายใต้ขอ้ กําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยั ทีถ่ ูกต้องและ
เหมาะสม
- ควรใช้ภาษาอังกฤษในการนํ าเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
6.2.4.4 สิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั สิ าํ หรับการดําเนินการวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับผูป้ ่ วย
- เมือ่ ได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องดําเนินการทําวิจยั ตาม
ข้อตกลงโดย เคร่งครัด
- เมือ่ มีการลงนามในเอกสารการยินยอมเข้าร่วมงานวิจยั แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องให้
สํานาแก่ผปู้ ่ วย หรือผูแ้ ทนเก็บไว้ 1 ชุด
- ต้องระบุในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกหรือผูป้ ่ วยในถึงสถานะการเข้าร่วมงานวิจยั ของผูป้ ่ วย
- การตรวจและ/หรือรักษาเพิม่ เติมจาก ทีไ่ ม่ได้เป็ น ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ตามปกติ ไม่สามารถทําได้ ยกเว้นได้มกี ารระบุ และอนุ มตั ใิ นโครง การวิจยั แล้ว
- กรณีทโ่ี ครงการวิจยั กําหนดให้ทาํ การตรวจหรือรักษาทีเ่ พิม่ เติมจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ทอ่ี าจส่งผลต่อประโยชน์ให้การดูรกั ษาผูป้ ่ วย ให้ดาํ เนินการแจ้งให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้งผูท้ เ่ี กีย่ วข้องรับทราบต่อไป
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-หากเกิดกรณีทน่ี อกเหนือการคาดการณ์ ให้รบี แจ้งอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการวิจยั หรือ
คณะ กรรมการจริยธรรมการวิจยั ทันที ในขณะเดียวกันได้ ให้ใช้หลัก พืน้ ฐาน 3 ข้อ ของ
จริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ การถือประโยชน์สุขของผูป้ ่ วยเป็ นหลักและไม่
ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับ ผูป้ ่ วย, การเคารพสิทธิของผูป้ ่ วย และการยึดมันในหลั
่
ก
ความเสมอภาคของทุกคนในสังคมทีจ่ ะได้รบั บริการทาง การแพทย์ตามมาตรฐาน
6.2.4.5 กรอบการดําเนินงานวิจยั ในเวลา 2 ปี
เดือนที่
2
4
6

ประเภทกิจกรรม
จัดเตรียมคําถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
จัดทําโครงร่างงานวิจยั
ขออนุ มตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุ นงานวิจยั จากแหล่งทุนทัง้ ภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
7
นําเสนอโครงร่างงานวิจยั
9
เริม่ เก็บข้อมูล
3,6,9,12,15,18,21 นําเสนอความคืบหน้างานวิจยั
19
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลงานวิจยั
20
จัดทํารายงานวิจยั ฉบับร่างให้อาจารย์ทป่ี รึกษาปรับแก้ไข
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ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังเสนอต่อสมาคมแพทย์
โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.2.5 การเรียนรูท้ างด้านบูรณาการ
6.2.5.1 ทักษะปฏิสมั พันธ์และการสื่อสาร (interpersonal and communication
skills)
- การสื่อสาร ปั จจัยทีส่ ่งเสริมความสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์ ผูร้ ว่ มงาน
ผูป้ ่ วยและญาติ
- การดูแลผูป้ ่ วยในระยะสุดท้าย และผูป้ ่ วยทีม่ คี วามซับซ้อน การบริหารจัดการ โดยตระหนักถึง
ความรูใ้ นเรือ่ งการดูแลสุขภาพ และพืน้ ฐานความเชื่อทางสุขภาพทีต่ ่างกัน
6.2.5.2 ความเป็ นมืออาชีพ
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6.2.5.2.1 การบริบาลโดยมีผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
- การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
ดูแล

- การรักษาความน่ าเชื่อถือแก่ผปู้ ่ วย ญาติ และสังคม โดยการรักษามาตรฐานการ
รักษาผูป้ ่ วยให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ `ผูร้ ว่ มงาน ผูป้ ่ วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าทีไ่ ม่คาดไว้
ก่อน
6.2.5.2.2 พฤตินิสยั
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวนิ ยั
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
6.2.5.2.3 จริยธรรมการแพทย์
- หลีกเลีย่ งการรับผลประโยชน์ส่วนตัวในทุกกรณี
- เคารพให้เกียรติและรับฟั งความเห็นของผูป้ ่ วยและ/หรือญาติในกรณีทไ่ี ม่เห็นด้วย
หรือปฏิเสธการรักษา
- การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยและญาติในการดูแลรักษาและการทําหัตถการ
- การปฏิบตั ใิ นกรณีทผ่ี ปู้ ่ วย หรือ ญาติ ร้องขอการรักษาทีไ่ ม่มปี ระโยชน์หรือมี

อันตราย
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้อมูลผูป้ ่ วย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
6.2.5.2.4 การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
- การกําหนดความต้องการในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
- การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่ าเชื่อถือได้ดว้ ยตนเอง
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- การประยุกต์ความรู้ ทีค่ น้ คว้ากับปั ญหาของผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ
- การใช้ electronic databases และการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
- การถ่ายทอดความรูแ้ ก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผูป้ ่ วยและญาติ
6.2.5.3 การปฏิบตั งิ านให้เข้ากับระบบ
- มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- มีความรูเ้ กีย่ วกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการเป็ นต้น
- มีความรูเ้ กี่ยวกับการประกันคุณภาพและกระบวนการ (hospital accreditation)
- มีความรูเ้ กี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ยาบัญชียาหลัก
แห่ง
ชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็ นต้น
- มีความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
6.2.5.4 การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ ในด้านต่างๆ ดังนี้
- การดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบสหวิชาชีพ
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
- การประเมินความพอใจของผูป้ ่ วย
- มีทกั ษะและจริยธรรมในการวิจยั
6.3 ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
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การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดเพื่อเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ต้องได้รบั การอบรมเป็ นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

6.4 การบริ หารการจัดการฝึ กอบรม
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี จัดให้มคี ณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญา ซึง่ ประกอบด้วยประธานการฝึกอบรม ได้ปฎิบตั งิ านในสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า
5 ปี และทีมทํางานคือ ทีมคณาจารย์ รวมเป็ นคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา คณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญามีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและมีอํานาจในการจัดการ ประสานงาน บริหาร และประเมินผล ใน
แต่ละขัน้ ตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีเ่ หมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ฝึกอบรม โดยมีการประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน โดยมีผแู้ ทนของแพทย์ประจําบ้านแต่ละชัน้ ปี เข้าร่วม
ประชุมทุกครัง้ เพื่อร่วมให้ขอ้ มูล ความเห็น และร่วมวางแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างมีคุณภาพและทันท่วงที

6.5 สภาวะการปฏิ บตั ิ งาน
6.5.1 กิจกรรมวิชาการสําหรับแพทย์ประจําบ้านต่อยอด
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี จัดให้มกี จิ กรรมวิชาการสําหรับ
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดทัง้ 2 ชัน้ ปี ดังตาราง
โดยแต่ละกิจกรรมมีวตั ถุประสงค์ กระบวนการทําและเรียนรูต้ าม ภาคผนวกที่ 4
6.5.2 ปริมาณชัวโมงการทํ
่
างาน
แพทย์ประจําบ้านต่อยอดมีชวโมงการทํ
ั่
างานระหว่าง 8-10 ชัวโมงต่
่
อวันแล้วแต่ความหนักเบาของจุดที่
หมุนเวียนปฏิบตั งิ าน (rotation) นัน้ ๆ (ดูใน คู่มอื การปฏิบตั งิ านแพทย์ประจําบ้านต่อยอด) แต่ไม่เกิน 56
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
6.5.3 การอยูเ่ วร
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แพทย์ประจําบ้านจะได้รบั การจัดสรรให้อยูเ่ วรนอกเวลาราชการ (17.00-7.00 น.) ในวันธรรมดา 2 เวร/เดือน
และเวรนอกเวลาราชการ (7.00-7.00 น.) ในวันหยุดราชการ 1 เวร/เดือน โดยมีการจัดตารางเวร
รายละเอียดเงือ่ นไขงานบริการ และขอบข่ายความรับผิดชอบของแพทย์ประจําบ้านอย่างชัดเจน (ดูใน คู่มอื
การปฏิบตั งิ านแพทย์ประจําบ้านต่อยอด)
6.5.4 การจัดค่าตอบแทน
มีการจัดค่าตอบแทนแก่แพทย์ประจําบ้านต่อยอด สําหรับการอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ (17.00-7.00 น.) ใน
วันธรรมดา 1,000 บาท/วัน และ การอยูเ่ วรนอกเวลาราชการ (17.00-7.00 น.) ในวันหยุดราชการ 2,000
บาท/วัน
6.5.5 การกําหนดการฝึกอบรมทดแทน
การฝึกอบรมทดแทนในกรณีทผ่ี เู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่ วย การ
เกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึ กกําลังสํารอง หรือการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม เป็ นต้น คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมปี ระกาศคณะ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การลาของแพทย์ผรู้ บั การฝึกอบรม
พ.ศ. 2555 โดยอนุ ญาตให้ลาคลอดได้ไม่เกิน 60 วัน ส่วนการลาอื่น ๆ นัน้ ไม่มขี อ้ กําหนด แต่อยูใ่ นเงือ่ นไข
ทีว่ ่า แพทย์ประจําบ้านทีจ่ ะมีสทิ ธิเข้ารับการสอบเพื่อวุฒบิ ตั รนัน้ ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม คือ ไม่น้อยกว่า 83 สัปดาห์
ในกรณีทแ่ี พทย์ประจําบ้านลาเกินทําให้เวลาในการปฏิบตั งิ านเพื่อฝึกอบรมรวมไม่ถงึ ร้อยละ 80 จําเป็ นต้อง
ได้รบั การปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมจนครบร้อยละ 80
ในกรณีทแ่ี พทย์ประจําบ้านมีเวลาในการปฏิบตั งิ านในแต่ละปี การฝึกอบรมไม่ถงึ ร้อยละ 80 จําเป็ นต้องได้รบั
การปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมจนครบร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมในปี นนั ้ ๆ
ในกรณีทแ่ี พทย์ประจําบ้านปฏิบตั งิ านในแต่ละจุดหมุนเวียนปฏิบตั งิ าน (rotation) ไม่ถงึ ร้อยละ 80 ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาว่าเห็นควรให้แพทย์ประจําบ้านปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมในจุด
ปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ หรือไม่
6.5.5 การลาพักผ่อน มีการจัดการลาพักผ่อน 10 วันทําการต่อปี
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6.6 การวัดและประเมิ นผล
มีการแจ้งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ทราบ โดยสามารถตรวจสอบและ
อุทธรณ์ได้เมือ่ ต้องการ
การวัดและประเมินผลแพทย์ประจําบ้านระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนชัน้ ปี และการยุตกิ ารฝึกอบรมมี
รายละเอียดดังนี้
6.6.1 การประเมินระหว่างการฝึ กอบรม (In-training Evaluation)
ก) การประเมินแพทย์ประจําบ้านต่อยอดระหว่างการฝึ กอบรม โดยครอบคลุมทัง้ ด้านความรู้
ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ในมิตติ ่างๆ ดังนี้
มิตทิ ่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ตาม EPA 1-7)
มิตทิ ่ี 2

การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน (ตาม EPA 1-3)

มิตทิ ่ี 3

การตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก (ตาม EPA 1)

มิตทิ ่ี 4 คะแนนสอบรายสัน้ และรายยาวจัดโดยสถาบันและ formative MCQ โดยใช้ขอ้ สอบของสมาคม
แพทย์โรคหัวใจ
มิตทิ ่ี 5

การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของสถาบัน และ สมาคมแพทย์โรคหัวใจ

มิตทิ ่ี 6

การประเมินสมรรถนะโดยผูร้ ว่ มงาน
ข) บรรลุ 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 (รายละเอียดใน ภาคผนวกที่ 3)
โดยผลการประเมินนี้จะนําไปใช้เพื่อเลื่อนระดับชัน้ ปี (โดยเกณฑ์ผ่านตามทีค่ ณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ ประกาศกําหนดก่อนการเข้าฝึกอบรม) และใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบตั ิ (การ
สอบเมือ่ จบการฝึกอบรมปี ท่ี 2)
6.6.2 เกณฑ์การเลื่อนชัน้ ปี
1. ปฏิบตั งิ านได้ไม่ต่ าํ กว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทีก่ ําหนด
2. ผ่านการประเมินตามมิตติ ่าง ๆ โดยได้คะแนนไม่ต่ ํากว่าร้อยละ 50 ของแต่ละมิติ (มิตทิ ่ี 4 ไม่ต่ าํ กว่า
ร้อยละ 40)
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA (ภาคผนวกที่ 3)
4. ปฏิบตั งิ านได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของสถาบันฝึกอบรม และไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันฝึกอบรม
6.6.3 กรณี ไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ปี
1. ต้องปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมแล้วทําการประเมินซํ้า ถ้าผ่านการประเมินจึงสามารถเลื่อนชัน้ ปี ได้
2. หากไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ปี ซ้าํ ตามข้อที่ 1 หรือไม่ผา่ นการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อเข้า
สอบวุฒบิ ตั ร ต้องปฏิบตั งิ านในระดับชัน้ ปี เดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบตั งิ านซํ้าในชัน้ ปี เดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ปี ต้องยุตกิ าร
ฝึกอบรม
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ทัง้ นี้ให้สถาบันส่งผลการประเมินแพทย์ประจําบ้าน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี และนําเสนอที่
ประชุมคณะอนุ กรรมการฝีกอบรมและสอบ เพื่ออนุ มตั บิ ตั รหรือวุฒบิ ตั ร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและ
หลอดเลือด เพื่อทํารายงานส่งให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภาตามลําดับ
6.6.4 การดําเนิ นการสําหรับผูท้ ี่ไม่ผ่านการประเมิน
1. แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจําบ้านรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบประเมินผลของราช
วิทยาลัยฯ พร้อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม การกํากับดูแล และการ
ประเมินผลซํ้า
2. เมือ่ แพทย์ประจําบ้านลงชื่อรับทราบ ให้ส่งสําเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้คณะอนุ กรรมการฝีก
อบรมและสอบ เพื่ออนุ มตั บิ ตั รหรือวุฒบิ ตั ร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
6.6.5 การยุติการฝึ กอบรม
1. การลาออก แพทย์ประจําบ้านต้องทําเรือ่ งชีแ้ จงเหตุผลก่อนพักการปฏิบตั งิ านล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์ เมือ่ สถาบันฝึกอบรมอนุ มตั ใิ ห้พกั การปฏิบตั งิ านแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุ กรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พกั สิทธิ ์การ
สมัครเป็ นแพทย์ประจําบ้านเป็ นเวลา 1 ปี ในปี การศึกษาถัดไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเหตุผล
ประกอบการลาออกและคําชีแ้ จงจากสถาบันฝึกอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุ มตั ิ
จากแพทยสภา
2. การให้ออก จะกระทําเมือ่ แพทย์ประจําบ้าน
 ปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสือ่ มเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผูป้ ่ วยหรือต่อชื่อเสียงของคณะฯ
 ปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มกี ารปรับปรุงพฤติกรรม
หลังการตักเตือน หรือกระทําซํ้าภายหลังการภาคทัณฑ์
เมือ่ สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก จะทําการแจ้งแพทย์ประจําบ้านรับทราบ ให้พกั การปฏิบตั งิ าน แล้ว
ทําเรือ่ งแจ้งต่อคณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซึง่ จะตัง้ คณะกรรมการสอบสวนจํานวน 5 คน
ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอื่นจํานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจํานวน 2 คน เพื่อ
ดําเนินการให้เสร็จสิน้ ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้รบั เรือ่ ง ผลการสอบสวนจะถูกนําเสนอต่อทีป่ ระชุม
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คณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภาจนเมือ่ ได้รบั
การอนุ มตั จิ งึ ถือว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรือ่ งคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อม
คําแนะนํา
6.7 การประเมิ นเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิ ชาชี พเวชกรรมฯ
การประเมินเพื่อวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นการสอบเพื่อวุฒบิ ตั รฯ ซึง่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดย
คณะอนุ กรรมการฝีกอบรมและสอบ เพื่ออนุ มตั บิ ตั รหรือวุฒบิ ตั ร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ที่ แพทยสภามอบหมายให้เป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบ เป็ นผูด้ ําเนินการจัดให้มกี ารสอบ โดยทีค่ ุณสมบัตขิ องผูม้ ี
สิทธิ ์เข้ารับการสอบ วิธกี ารวัด การประเมินผล และเกณฑ์การตัดสิน จะเป็ นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ อนุ มตั บิ ตั รหรือวุฒบิ ตั ร เพื่อแสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
6.7.1. คุณสมบัตผิ สู้ ทิ ธิ ์เข้ารับการประเมินเพื่อการสอบวุฒบิ ตั รฯ
เป็ นผูท้ ผ่ี ่านการฝึกอบรมเป็ นแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ปี ท่ี 1 และปี ท่ี 2 สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและ
หลอดเลือดพร้อมหลักฐาน และสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้
6.7.2. เอกสารประกอบใบสมัครสอบเพื่อวุฒบิ ตั รฯ
1. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั จิ ากสถาบันฝึ กอบรมตามทีก่ ําหนด
2. ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (full paper) ทีเ่ สร็จเรียบร้อยแล้ว
3. ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับผลงานวิจยั ของผูส้ มัคร
4. ประกาศนียบัตรทีผ่ ่านการฝึกอบรมการกู้ชวี ติ cardiopulmonary resuscitation (CPR)
6.7.3. วิธกี ารสอบประเมินเพื่อวุฒบิ ตั รฯประกอบด้วย
1. สอบวัดผลวิชาพืน้ ฐานทางโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย การสอบข้อเขียน
2. การสอบภาคปฏิบตั ิ
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3. งานวิจยั
6.7.4. การสอบประเมินวิธอี ่นื ๆ ตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์
โรคหัวใจ และหลอดเลือด
การพิจารณาตัดสินการวัดและประเมินผลเพื่อวุฒบิ ตั ร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ให้เป็ นไปตามประกาศ
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ หรือโดยมติ
ของคณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด และถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด

7. การรับและคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มีศักยภาพและความพรอมตามเกณฑมาตรฐาน
สถาบันฝกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ และมีระเบียบการรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมดังนี้
7.1. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรมฯ
1. ผูสมัครเขารับการฝกอบรมตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีคุณสมบัติอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ก. เปนผูไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตร
ข. เปนผูมีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรในปการศึกษานั้น
2. มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑแพทยสภาในการเขารับการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง
7.2. ขั้นตอนในการรับและการคัดเลือกผูเขารับฝกอบรม
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีหลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรมที่ชัดเจนและมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสัมภาษณผูสมัครเปนลายลักษณอักษร โดยยึดหลักความ
เสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได คณะกรรมการเปนผูกําหนดแนวทางและเกณฑการคัดเลือกในแตละป
การศึกษา (ภาคผนวกที่ 7)
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7.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
โดยอิงตามศักยภาพในการฝกอบรมของสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มี
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมสูงสุด 6 ตําแหนง (ภาคผนวกที่ 5)

8. อาจารย์ผใ้ ู ห้การฝึ กอบรม
8.1. คุณสมบัติของประธานการฝกอบรม
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญา ซึ่งประกอบดวยประธานการฝกอบรม เปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด และไดปฎิบัติงานใน
สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดอยางนอย 5 ป และทีมทํางานคือ ทีมคณาจารยสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชา
อายุรศาสตร ซึ่งทุกทานไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญฯ รวมเปนคณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา
8.2. คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม
8.2.1. คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ เพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด และปฏิบัติงานดานสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและ
หลอดเลือด อยางนอย 2 ป ภายหลังไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ ฯ และมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้
8.2.1.1. ผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย , พนักงาน
ของรัฐ ลูกจางประจํารวมทั้ง อาจารยเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรหรือ
หนวยงานที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
8.2.1.2. ผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลา แบงเปน 2 ประเภท
1. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางประเภทไมเต็มเวลา ปฏิบัติงานอยางนอยครึ่งเวลาและไดรับ
เงินเดือนตามสัดสวนงาน ใหนับเวลาการปฏิบัติงานจริง
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2. ผูที่ปฏิบัติงานอยูที่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรืออาจารยเกษียณอายุ มาชวยสอนบางเวลา โดย
ไมได มีสัญญาจาง จากหนวยงาน หรือปฏิบัติงานนอยกวาครึ่งเวลา ใหคิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะที่มาปฏิบัติงาน
สําหรับการเรียน การสอนแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด ไมนับเวลาที่มา
ทํางานวิจัย งานบริการ เชน ตรวจผูปวย หรือทําหัตถการ โดยไมเกี่ยวของกับแพทยประจําบานตอยอดอนุสาขา
อายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้ง ไมนับเวลาที่มาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทยและแพทยประจําบาน
อายุรศาสตร
โดยทางหนวยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี เนนการคัดเลือกอาจารยโดยผานกระบวนการสรร
หาและคัดเลือกอาจารยของภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี โดยมีคุณสมบัติที่ใหสอดคลองกับ
พันธกิจของหลักสูตรการฝกอบรม คือ มีความรูความสามารถทางวิชาการและทางคลินิก มีเจตคติและจรรยา
วิชาชีพสูง และมีความเปนครู มีเวลาใหกับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา ใหการกํากับดูแลแพทยประจําบาน มี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งทางดานการแพทยและดานแพทยศาสตรศึกษา
ทั้งนี้หนวยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีการระบุหนาที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย
และการจัดสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ ซึ่งแมอาจารยแตละทานอาจมีความแตกตาง
ในสัดสวนภาระงานทั้งสามดานบาง แตในภาพรวมของภาควิชาจะมีความสมดุลในภาระงานทั้งสาม และมั่นใจไดวา
จะมีอาจารยที่มีเวลาใหกับการฝกอบรมแพทยประจําบานเสมอ
นอกจากนี้หนวยโรคหัวใจ ยังรวมกับคณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีระบบการพัฒนาอาจารยทุกคนทั้ง
ในทางการแพทย ไดแก การใหโอกาสไปศึกษาตอเฉพาะทางที่ตางประเทศ และในทางแพทยศาสตรศึกษา ไดแก
การจัดการอบรมแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) และทักษะการสอนทางคลินิก (Clinical Teaching)
และการประเมินผล (Assessment) ใหกับอาจารยใหมทุกทานและอาจารยเกาผูสนใจอยางสม่ําเสมอปละหลาย
ครั้ง และมีขอกําหนดขั้นต่ําของอาจารยในการเพิ่มพูนความรูดานแพทยศาสตรศึกษาอยางสม่ําเสมอ
8.2.2. จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม
อัตราสวนของจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตอจํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตามเกณฑที่
แพทยสภากําหนดไว คือ 2 ตอ 1
จํานวนและรายชื่อของอาจารยผูใหการฝกอบรมแสดงใน ภาคผนวกที่ 6
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีทรัพยากรการศึกษาที่ครบถวน
และครอบคลุมเพื่อการฝกอบรมที่มีคุณภาพ 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
 การวางแผนการฝึกอบรม ได้แก่ การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
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 การดําเนินการฝึกอบรม ได้แก่ การสอนแบบ interactive lecture, conference, วอร์ดราวนด์, การ
ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (feedback), การให้การกํากับดูแล (supervision) และการทําตนเป็ นตัวอย่าง
(role modeling) โดยอาจารย์และแพทย์รนุ่ พี่
 การประเมินผล ได้แก่ การสอบ formative multiple choice questions (MCQ) examination,
formative long case examination และ formative OSCE
9.8 มีการฝกอบรมในสถาบันอื่นในรูปแบบวิชาเลือก (elective) เปนเวลา 1 เดือนใน 2 ป
9.9 กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ให้แพทย์ผเู้ ข้าฝึกอบรมไปร่วมกิจกรรมวิชาการนอกสถานที่ ได้แก่






เข้าฝึกอบรมระบาดวิทยา ระเบียบงานวิจยั และพืน้ ฐาน Echocardiography โดยสมาคมฯ
เข้ารับการอบรมระยะสัน้ โรคหัวใจและหลอดเลือดประจําปี ทจ่ี ดั โดยสมาคมฯ
เข้าฟั งการประชุมวิชาการกลางปี ของสมาคมโรคหัวใจฯ
เข้าฟั งการประชุมประจําปี ของสาขาวิชา Two Days in Cardiology
เข้าฟั งการประชุมวิชาการทีจ่ ดั โดยชมรมต่างๆ ภายใต้สมาคมฯ

10. การประเมิ นแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดีมีการประเมินหลักสูตรการฝกอบรม
ปละ 1 ครั้ง โดยมีการประเมินหลักสูตรการฝกอบรมและกลไกในการนําหลักสูตรการฝกอบรมนําไปใชจริงซึ่ง
ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ คือ





พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรม
ผลลัพธ์การเรียนรูท้ พ่ี งึ ประสงค์
แผนการฝึกอบรม
ขัน้ ตอนการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรม
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การวัดและประเมินผล
พัฒนาการของผูร้ บั การฝึกอบรม
ทรัพยากรทางการศึกษา
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผใู้ ห้การฝึกอบรม
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผูร้ บั การฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
สถาบันร่วมฯ
ข้อควรปรับปรุง

โดยสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี จะรวบรวมขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
หลักสูตรการฝกอบรมจากผูมีสวนไดสวนเสียหลัก คือ อาจารยผูใหการฝกอบรม แพทยประจําบานผูเขารับการ
ฝกอบรม แพทยประจําบานผูสําเร็จการฝกอบรม รวมทั้งใชขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับสมรรถนะของแพทยประจํา
บานผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินหลักสูตรการฝกอบรม

11. การทบทวนและการพัฒนา
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตรการฝกอบรมอยางนอยทุก ๆ 5 ป เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะ
ของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยู
เสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองที่ตรวจพบ มีขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวนและพัฒนาใหราชวิทยาลัยอายุร
แพทยฯ และแพทยสภารับทราบ

12. ธรรมาภิ บาลและการบริ หารจัดการ
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี บริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับ
กฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตาง ๆ ไดแก การรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ)
กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงค การออกเอกสารที่แสดง
ถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือหลักฐานอยางเปนทางการอื่น ๆ ที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการ
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ผานการฝกอบรมในระดับนั้นไดทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ทางสาขาวิชายังมีการบริหารจัดการอื่นๆ
ไดแก
 กําหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบและอํานาจให้คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาบริหารจัดการ
งบประมาณของหลักสูตรการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความจําเป็ นด้านการฝึกอบรม
 มีบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านและมีความเชีย่ วชาญทีเ่ หมาะสม เพื่อสนับสนุ นการดําเนินการของการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีการบริหารจัดการทีด่ แี ละใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
 มีหน่ วยงานสนับสนุ นด้านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทย
สภาในการเปิ ดการฝึกอบรม

13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีการประกันคุณภาพการฝกอบรมดังนี้
 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในทุก 2 ปี
 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก โดยคณะอนุ กรรมการฝึกอบรมฯ ทุก 5 ปี

ภาคผนวกที่ 1 เนื้ อหาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ความรูพื้นฐานของอายุรศาสตรโรคหัวใจ

้ น้ื ฐานด้าน Molecular Cardiology
1. ความรูพ
2. Embryology ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
3. กายวิภาคศาสตร์ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
4. สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดในคนปกติ
5. พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยา และ พยาธิวทิ ยาของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
6. เภสัชวิทยาของยาทีใ่ ช้ในระบบหัวใจและหลอดเลือด
7. การปฏิบตั กิ ารหัตถการต่างๆของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
8. การฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
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9. ระบาดวิทยาและการป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
10. ความรูห้ ลักการ และวิธกี ารทําวิจยั

โรคหรือภาวะที่สําคัญและพบไดบอย
ระดับ 1 โรคหรือภาวะที่พบบอย มีความสําคัญซึ่งแพทยประจําบานตอยอดสามารถเรียนรูไดจากผูปวยโดยตรง
ระดับ 2 โรคหรือภาวะที่พบนอยกวาระดับ 1 มีความสําคัญซึ่งแพทยประจําบานตอยอดสามารถ เรียนรูจากผูปวย
แตไมไดดูแลผูปวยโดยตรง เชน การรวมดูแลและการอภิปรายในหอผูปวย เปนตน
ระดับ 3 โรคที่พบนอยแตมีความสําคัญ ซึ่งแพทยประจําบานตอยอดสามารถเรียนรูโดยการศึกษาดวยตนเอง หรือ
ฟงบรรยาย และสถาบันฝกอบรมควรจัดใหมีการเรียนรูโรคในกลุมนี้อยางพอเพียง

โรคหรือภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

Acute rheumatic fever
(I00-I02)

-Rheumatic fever with
heart involvement (I01)

Chronic rheumatic heart Rheumatic mitral valve
disease (I05-I09)
diseases (I05)
Rheumatic aortic valve
diseases (I06)
Rheumatic tricuspid valve
diseases (I07)
Multiple valve diseases (I08)
Hypertensive diseases
(I10-I15)

ระดับ 3

Essential hypertension (I10) -Secondary hypertension
(I15)
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Hypertensive heart disease
(I11)
Ischemic heart disease
(I20-I25)

Unstable angina (I20.0)

-Angina pectoris with
documented spasm
Acute myocardial infarction
(I20.1)
(I21)
-Certain current
Subsequent myocardial
complications following
infarction (I22)
acute myocardial
infarction(I23)
Chronic ischemic heart
disease (I25)

Pulmonary heart disease Pulmonary embolism (I26)
and diseases of
Primary pulmonary
pulmonary circulation
hypertension (I27.0)
(I26-I28)
Other secondary pulmonary
hypertension (I27.2)
Pericardial diseases
(I30-I32)

- Acute pericarditis (I30)

- Chronic adhesive
pericarditis (I31.0)

- Pericardial effusion
(noninflammatory) (I30.3)
- Cardiac tamponade (I31.9)

Chronic constrictive
pericarditis (I31.1)
Hemopericardium (I31.2)

Endocarditis (I33)

- Acute and subacute
endocarditis (I33.0)
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-Dressler syndrome (I24.1)

Non rheumatic valvular Nonrheumatic mitral valve
heart diseases (I34-I37) disorders (I34)
Nonrheumatic aortic valve
disorders (I35)
Nonrheumatic tricuspid
valve disorders (I36)
Pulmonary valve disorders
(I37)
Myocarditis/cardiomyop Dilated cardiomyopathy
athy (I40-I43)
(I42.0)

- Acute myocarditis (I40) - Endomyocardial
(eosinophilic) disease
- Other restrictive
(I42.3)
cardiomyopathy (I42.5)

Obstructive hypertrophic
cardiomyopathy (I42.1)

Cardiomyopathy in
diseases classified
elsewhere (I43)

Other hypertrophic
cardiomyopathy (I42.2)
Cardiomyopathy due to
drugs and other external
agents (I42.7)

Alcoholic cardiomyopathy
(I42.6)

AV block and
conduction disorder
(I44-I45)

Atrioventricular block and
LBBB (I44)

Cardiac arrest (I46)

Cardiac arrest with
successful resuscitation
(I46.0)

Pre-excitation syndrome
(I45.6)

Sudden cardiac death
(I46.1)
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Paroxysmal tachycardia Supraventricular tachycardia -Other specified cardiac
and other cardiac
(I47.1)
arrhythmias (I49.8)
arrhythmias(I47-I49)
Ventricular tachycardia
Brugada syndrome
(I47.2)
Long QT syndrome
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)
Congestive heart failure Congestive heart failure
(I50)
(I50)
Complications and illdefined descriptions of
heart disease (I51)

Rupture of chordae
tendineae (I51.1)

Cardiac septal defect,
acquired (I51.0)

Intracardiac thrombus
(I51.3)

Rupture of papillary
muscle (I51.2)
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Disease of arteries,
Atherosclerosis (I70)
arterioles and capillaries
Aortic aneurysm and
(I70-I79)
dissection (I71)
Other peripheral vascular
diseases (I73)
Arteriovenous fistula,
acquired (I77.0)
Venous thrombosis

Deep vein thrombosis (I80)

Congenital
Ventricular septal defect
malformations of the
(Q21.0)
circulatory system (Q20Atrial septal defect (Q21.1)
Q28)
Atrioventricular septal
defect (Q21.2)
Patent ductus arteriosus
(Q25.0)
Tetralogy of Fallot (Q21.3)

-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)

Congenital malformations
of pulmonary and tricuspid -Malformation of
coronary vessels (Q24.5)
valves (Q22)
Congenital malformations
of great veins (Q26)
Coarctation of aorta
(Q25.1)
Dextrocardia (Q24.0)
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Others

Syncope (R55)

-Cardiovascular disorder
in systemic disease

Cardiogenic shock (R57.0)

-Heart disease in
pregnancy

Radiation safety
Cardiac rehabilitation

-Nutritional heart disease
-Cardiac tumors
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-Traumatic heart disease

ภาคผนวกที่ 2 หัตถการของสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
แพทยประจําบานตอยอดตองรูขอบงชี้ ขอบงหาม และภาวะแทรกซอนของการทําหัตถการตาง ๆ ซึ่งสามารถ
แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทยประจําบานตอยอด ตองทําไดดวยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทยประจําบานตอยอด ควรทําได (ทําภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทยประจําบานตอยอด อาจทําได (ชวยทําหรือไดเห็น)
ชนิดของหัตถการ

ระดับที่ 1

Transthoracic echocardiography

x

Transesophageal echocardiography

x

ระดับที่ 2

Right & left heart catheterization

x

Coronary angiography

x

ระดับที่ 3

Basic cardiac electrophysiology
study

x

Permanent pacemaker

x

Pericardiocentesis

x

IABP

x

Temporary pacemaker

x
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ภาคผนวกที่ 3 Entrustable Professional Activities (EPA) และ Milestones
Entrustable professional activities (EPA)
เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมาก (critical activities) ที่ผูจะประกอบอาชีพเปนอายุรแพทยโรคหัวใจและหลอด
เลือดทุกคนตองทําไดดวยตนเองอยางถูกตองและมีความปลอดภัยตอผูปวย
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กําหนด EPA ซึ่งแพทยประจําบานตอยอด 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 = 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 •

•

•

•

•

•
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Professionalism

•

•

•

•

•

•

System-based practice

•

•

•

•

•

•

3. ผลของ EPA
3.1

การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม

ใชวัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังตอไปนี้
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย โดยสามารถปฏิบัติงานไดตาม level of EPA โดยบันทึกใน log book
มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบียนผูปว ยใน 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

Level 4

10 cases

10 cases

(เปน ambulatory setting (เปน ambulatory setting
5 cases และ in-patient 5 cases และ in-patient
setting 5 cases, โรคระดับ setting 5 cases, โรคระดับ
ที่ 1 ที่แตกตางกัน 8 cases, ที่1 แตกตางกัน 6 cases,

2. Manage care of cardiovascular patients in the
emergency and intensive/critically care setting
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ระดับ 2-3 ที่แตกตางกัน 2

ระดับ 2-3 ที่แตกตางกัน 4

cases)

cases)

Level 3

Level 4

10 cases

10 cases

3. Providing cardiology consultation to other specialties

(เปน emergency setting
5 cases และ

(เปน emergency setting
5 cases และ

intensive/critically care

intensive/critically care

setting 5 cases)

setting 5 cases)

Level 3

Level 4

10 cases

10 cases

4. Performing and interpretation results of cardiac
investigation:
-Interpretation of ECG

Level 4, 20 cases

-Interpretation of CXR

Level 4, 20 cases

-EST

Level 4, 20 cases

-Ambulatory ECG monitoring

Level 4, 10 cases

-Transthoracic echocardiography
-Transesophageal echocardiography

Level 3, 10 cases

Level 4, 10 cases

Level 2, 5 cases

Level 3, 5 cases

5. Performing and interpretation of cardiac
imaging:
-Cardiac magnetic resonance imaging (CMR)

Level 3, 10 cases

-Cardiac and coronary computerized angiography

Level 3, 10 cases

-Nuclear cardiac imaging

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

Level 1, 10 cases

-Basic cardiac electrophysiology study

Level 1, 5 cases

-Permanent pacemaker implantation

Level 1, 5 cases

-Device interrogation / programming

Level 2, 5 cases

7. Performing emergency cardiac intervention:
-Pericardiocentesis

Level 3, 4 cases

-IABP

Level 3, 4 cases

-Temporary pacemaker

Level 3, 4 cases

-Cardioversion/Defibrillation

Level 4, 4 cases
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Level 2, 10 cases

ภาคผนวกที่ 4 กิ จกรรมวิ ชาการ

จันทร
อังคาร

7.00 – 8.00 –
8.00
9.00
EP conf. (1st wk)1
(7.30-8.30)
Cath conf.1
(7.30-8.30)

9.00 –
12.00

OPD
cardio3
ABC

พุธ
Echo
conf.2
(7.158.00)

CardioAnes-CVT
conf.2

พฤหัสบดี

ศุกร

12.00 – 12.30 – 13.30 – 14.30
14.30 –
12.30
13.30
16.30
Fellow
EKG conf. (1st wk)2
topic2
MRI conf. (3rd wk)2
OPD cardio3
(13.00-16.00)
Heart failure clinic3
(14.00-15.00)
Congenital heart clinic3
(14.00-15.00)
Echo
Grand round4 (1st
review2 wk)
Journal club2 (2nd
wk)
Interesting case2
(3rd wk)
Morbidity/mortality2
(4th wk)
Grand round4 (5th
wk)

Congenital OPD
conf.2
cardio3
DEF

หมายเหตุ สถานที่
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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17.30 –
18.30
Review
Echo1

Journal
club
(3rd
wk)1

ภาคผนวกที่ 5 ศักยภาพในการฝึ กอบรม
ขอมูลตามเกณฑเฉพาะที่กําหนดไวในเกณฑหลักสูตรที่แพทยสภาอนุมัติ
ศักยภาพ=รับแพทยประจําบานไดปละ ระดับ

1

2

3

4

5

6

7

จํานวนอาจารยที่ทําหนาที่ใหการฝกอบรม (คน) 2

4

6

8

10

12

14

3,000 4,500 6,000 7,500

9,000

10,500

250

500

1,000 1,250

1,500

1,750

500

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

3,000

3,500

100

200

600

700

ละ

ผูปวยอายุรศาสตรโรคหัวใจ
ผูปวยนอกเฉพาะอายุรศาตรโรคหัวใจ เฉพาะใน 1,500
คลินิกอายุรศาสตรโรคหัวใจ(ครั้ง/ป)
ผูปวยในเฉพาะสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจ ทั้ง

750

ในแผนกอายุรศาสตรและนอกแผนก(ครั้ง/ป)
คลื่นเสียงสะทอนหัวใจ (Echocardiography)
และ Echo Doppler study (ครั้ง/ป)
การตรวจสวนหัวใจและฉีดสารทึบแสงเขาหัวใจ
และหลอดเลือด (Cardiac catheterization &
angiocardiography) Interventional
Cardiology ขั้นพื้นฐาน (ครั้ง/ป)

ตําแหนงเดิมที่ไดรับอนุมัติ

6 ตําแหนง

ศักยภาพในการฝกอบรม

7 ตําแหนง
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300

400

500

ภาคผนวกที่ 6
รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์สาขาวิ ชาโรคหัวใจ ภาควิ ชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รามาธิ บดี
ก. ประเภทเต็มเวลา
ชื่อ

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา

สมาชิกราช
วิทยาลัย

1. ศ.นพ.ปยะมิตร ศรีธรา

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

เปนสมาชิก

Dip in Cardiology (London)
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,

เปนสมาชิก

Sub-Board of Cardiovascular disease, อ.ว.
(อายุรศาสตร),
อ.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ), FACC, FSCAI
4. ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ

พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร), ว.ว.(อายุรศาสตรโรคหัวใจ)

เปนสมาชิก

5. ผศ.นพ.ภาวิทย เพียรวิจติ ร

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 ลิ้มพิจารณกจิ

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),

เปนสมาชิก

อ.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ), FRCPC
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9. รศ.พญ.สิรินทร อภิญาสวัสดิ์

พ.บ., Dip Amer Brd Int Med, Sub-Board of
Cardiovascular disease, อ.ว.(อายุรศาสตร), อ.ว.
(อายุรศาสตรโรคหัวใจ), 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

พญ.อรพร สีห

พ.บ., Dip Amer Brd Int Med, Sub-Board
of Cardiovascular disease, อ.ว.
(อายุรศาสตร), อ.ว. (อายุรศาสตรโรคหัวใจ),
FACC, FSGC, FASE
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สมาชิกราชวิทยาลัย

การปฏิบัติงาน

(เปนสมาชิก/ไมเปน) จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
เปนสมาชิก

14 ชม

ภาคผนวกที่ 7
คณะกรรรมการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านต่ อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจประจําปี การศึกษา
2564
1. ผูช วยศาสตราจารย 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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