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ปPการศึกษา 2562 

1. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝGกอบรมแพทยJประจำบ#านต;อยอด เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู#

ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจ และหลอดเลือด 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Cardiology 

2. ชื่อวุฒิบัตร 

ชื่อเต็ม 

(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู#ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    

อนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจ และหลอดเลือด 

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Cardiology 

ชื่อย1อ 

(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Cardiology 

คำแสดงวุฒิการฝ=กอบรมท?ายชื่อ 

(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Cardiology 

3. หน:วยงานที่รับผิดชอบ 

อนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ 

 

4. พันธกิจของหลักสูตรการฝ+กอบรม 

4.1 ความเปDนมา 
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สาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือดเป�นสาขาท่ีมีความสำคัญ เน่ืองจากโรคระบบหัวใจและหลอด

เลือดเป�นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต#นๆ ของประเทศไทยอันได#แก; โรคหัวใจพิการมาแต;กำเนิด โรคหัวใจพิการรูหJ

มาติก โรคล้ินหัวใจพิการ โรคกล#ามเน้ือหัวใจพิการ โรคหัวใจเต#นผิดจังหวะ โรคความดันโลหิตสูง หรือความผิดปกติ

ของหัวใจและหลอดเลือดอ่ืน ๆ เป�นต#น ซ่ึงโรคหัวใจแต;ละชนิดน้ัน ยังมีความหลากหลายท้ังในด#านความชุก อาการ 

อาการแสดง ความรุนแรง และความซับซ#อน ทำให#มีผู#ท่ีตระหนักและต่ืนตัวในเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือดเป�นอย;าง

มาก ประกอบกับองคJความรู#ด#านเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด มีการ

พัฒนาให#ก#าวหน#าไปอย;างรวดเร็ว  ซ่ึงท#าทายความรู#ความสามารถในการให#การวินิจฉัย และการดูแลรักษาให#เป�นเลิศ

ตามเกณฑJมาตรฐาน และเป�นองคJรวม  

 ด#วยเหตุและผลดังกล;าว จึงจำเป�นอย;างย่ิงท่ีต#องมีแพทยJผู#เช่ียวชาญด#านโรคหัวใจและหลอดเลือดให#

เพียงพอกับประชากรของไทย ท้ังในส;วนกลางและส;วนภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาให#เกิดศูนยJการ

รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในทุกภูมิภาค ความต#องการแพทยJเฉพาะทางด#านอายุรศาสตรJโรคหัวใจจึงเพ่ิมข้ึนเป�น

ลำดับ อ#างอิงจากจากข#อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว;า มีอายุรแพทยJแพทยJโรคหัวใจ 6.86 คนต;อแสนประชากร 

และในประเทศจีน 1.9 คนต;อแสนประชากร แต;ป�จจุบันในประเทศไทยมีอายุรแพทยJโรคหัวใจท่ีได#รับการข้ึนทะเบียน

เพียง 1000 คน หรือ 1.46 คนต;อแสนประชากร และการกระจายของอายุรแพทยJโรคหัวใจส;วนใหญ;อยู;ในส;วนกลาง

มากกว;าภูมิภาค  หลักสูตรการฝGกอบรมแพทยJประจำบ#านต;อยอดอนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงมี

ความสำคัญเพ่ือเพ่ิมแพทยJในอนุสาขาดังกล;าว ให#มีความเหมาะสม ท้ังปริมาณคุณภาพ และจริยธรรม เพ่ือให#

สอดคล#องกับความต#องการของประเทศท้ังในป�จจุบันและอนาคต  

 นอกจากความรู#และความสามารถแล#ว  อายุรแพทยJโรคหัวใจต#องมีความสามารถด#านอ่ืนๆท่ีสำคัญได#แก; 

ความเป�นมืออาชีพท้ังด#านการดูแลรักษา การส่ือสารและปฏิสัมพันธJ กับผู#ป�วยและเพ่ือนร;วมวิชาชีพ สามารถทำงาน

ร;วมกับบุคลากรทางการแพทยJอ่ืน แบบสหวิชาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู#เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย;างต;อเน่ือง 

สามารถทำงานวิจัยเพ่ือสร#างองคJความรู#ใหม;ๆ  มีความรู#เก่ียวกับการบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความ

ปลอดภัย ตลอดจนสามารถปรับการใช#องคJความรู#ในด#านการดูแลรักษาผู#ป�วยให#สอดคล#องระบบสุขภาพของประเทศ

ได# อีกท้ังอายุรแพทยJโรคหัวใจ ต#องมีความรับผิดชอบและถือผู#ป�วยเป�นศูนยJกลางในการดูแลรักษา 

4.2 วิสัยทัศนH พันธกิจ และคุณค1าหลัก  

วิสัยทัศน) 

 เป�นแหล;งผลิตอายุรแพทยJโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีเป�นท่ียอมรับในประเทศไทย 

พันธกิจ 

 ภาควิชาอายุรศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ มีนโยบายการผลิตอายุรแพทยJโดย

ตั้งอยู;บนพื้นฐานของความต#องการของระบบสุขภาพรวมทั้งมิติด#านอื่นๆทางสังคม ทั้งนี้เพื่อก;อให#เกิดประโยชนJ

สูงสุดของประเทศ สาขาอายุรศาสตรJเป�นสาขาที่สำคัญและเป�นรากฐานของวิชาการทางการแพทยJ  เนื่องจากเป�น
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สาขาวิชาท่ีมีความหลากหลายท้ังในด#านความชุก ความรุนแรง ความสลับซับซ#อน และความรีบด;วน ครอบคลุมวิทยา

การแพทยJทั้งในด#านกว#างและด#านลึก มีความเกี่ยวข#องกับการแพทยJในสาขาต;างๆ และยังเป�นวิชาที่มีความก#าวหน#า

ทางวิชาการอย;างรวดเร็วอยู;เสมอ ความรู#และทักษะด#านการศึกษา ติดตามความรู#จึงเป�นส่ิงสำคัญ  

 นอกจากความรู#ทางอายุรศาสตรJโรคหัวใจแล#ว อายุรแพทยJโรคหัวใจควรมีความรู#ความเข#าใจในระบบ

สุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มี

จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติท่ีดีต;อผู#ป�วย ผู#ร;วมงาน และองคJกร มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัย โดย

ยึดถือผู#ป�วยเป�นศูนยJกลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองคJรวม  มีความสามารถด#านการวิจัยเพื่อสร#างองคJความรู# 

ความเป�นมืออาชีพ การส่ือสารและปฏิสัมพันธJ ควบคู;กันไปด#วย  

อ#างอิงจากพันธกิจของคณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ และ และปรับตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรJของภาควิชาอายุรศาสตรJ โดยยึดหลัก  “GREATS” อันประกอบด#วย 

G (Global Mindset) ทันโลก ทันสังคม เท;าทันการเปล่ียนแปลงของโลกในมิติต;างๆ 

R (Responsibility) มีสำนึกรับผิดชอบอย;างย่ังยืน ต;อตนเอง บุคคลรอบข#าง สังคมและส่ิงแวดล#อม 

E (Eloquence) สามารถส่ือสารอย;างสร#างสรรคJ และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียสนทนา 

A (Aesthetic Appreciation) ซาบซ้ึงในความงาม คุณค;าของศิลปะ ดนตรี และสถาป�ตยกรรม 

T (Team Leader) ทำงานร;วมกับผู#อ่ืน เช;น สหสาขาวิชาชีพได# ท้ังในบทบาทผู#นำและบทบาททีม 

S (Spirit of Thammasat) มีจิตวิญญาณความเป�นธรรมศาสตรJ ความเช่ือม่ันในระบอบ 

ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความเห็นท่ีแตกต;างและต;อสู#เพ่ือความเป�นธรรม 

 

5. ผลลัพธ3ของการฝ+กอบรม/หลักสูตร  
      แพทยJท่ีจบการฝGกอบรมฯ ต#องสามารถปฏิบัติงานได#ด#วยตนเองตามสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด#านดังน้ี 

  5.1 ด?านการดูแลรักษาผู?ปTวย (patient care)  

  5.1.1 มีทักษะในการซักประวัติและตรวจร;างกายทางโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 5.1.2 มีทักษะในการวินิจฉัย บำบัดรักษาภาวะผิดปกติทาง โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีพบในประเทศไทย

ได#อย;างถูกต#องและเหมาะสม (ภาคผนวกท่ี 1) 

 5.1.3 มีทักษะในการส;งและแปลผลการตรวจทางห#องปฏิบัติการพ้ืนฐานท่ีจำเป�น 

 5.1.4 มีทักษะในการทำหัตถการท่ีจำเป�นของโรคหัวใจและหลอดเลือด (ภาคผนวกท่ี 2)  

 5.1.5 มีทักษะในการดูแลและรักษาผู#ป�วยวิกฤตโรคหัวใจ และหลอดเลือด 

 5.1.6 มีทักษะในการบันทึกรายงานผู#ป�วยได#อย;างถูกต#อง ครบถ#วน สมบูรณJและสม่ำเสมอ 

 5.1.7 มีทักษะในการเสริมสร#างและป�องกันโรค 

  5.1.8 มีทักษะในการช;วยฟ��นคืนชีพผู#ป�วย (cardiopulmonary  resuscitation) 
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 5.2 ด?านความรู?ความเชีย่วชาญและความสามารถในการนำความรู?ไปประยุกตHใช?ในการแก?ปcญหา

ของผู?ปTวยและสังคมรอบด?าน ตามมาตรฐานทางการแพทยH และสอดรับกับระบบบริการทางด?าน

สาธารณสุขของประเทศ (medical knowledge and skills)   

5.2.1 มีความรู#พ้ืนฐาน ( medical knowledge) ต;างๆ ดังน้ี 

5.2.1.1 กายวิภาคศาสตรJของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

5.2.1.2 Embryology ของระบบหัวใจและหลอดเลือด  

5.2.1.3 Molecular  cardiology  

5.2.1.4 สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดในคนปกติ 

5.2.1.5 Pathology, Pathogenesis และ Pathophysiology ของโรคหัวใจและหลอดเลือด  

5.2.1.6 เภสัชวิทยาของยาท่ีใช#ในระบบหัวใจและหลอดเลือด 

5.2.1.7 ระบาดวิทยาและการป�องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 

5.2.1.8 การฟ��นฟูสมรรถภาพของผู#ป�วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

5.2.1.9 การดูแล End of life care 

5.2.1.10 มีเข#าใจหลักการ และระเบียบวิธีการวิจัย (research methodology) สามารถทำงานวิจัย วิจารณJ ความ

น;าเช่ือถือ จุดเด;นและจุดอ;อนของการศึกษาแบบต;าง ๆ 

5.2.1.11 มีความรู#ความเข#าใจในเร่ืองสิทธิผู#ป�วย  

5.2.1.12 มีความรู#ความเข#าใจในเร่ืองความปลอดภัยของผู#ป�วย 

5.2.1.13 มีความรู#ด#านกฎหมายทางการแพทยJ และกฎหมายท่ีเก่ียวข#อง  

 5.2.2 มีทักษะในการทำหัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห#องปฏิบัติการ (medical skills ) 

5.2.2.1 การตรวจทางห#องปฏิบัติการและ/หรือแปลผล เพ่ือวินิจฉัย ตรวจติดตามการรักษาโรคหัวใจและหลอด

เลือดชนิด non-invasive ได#แก; 

 - Chest X-ray 

 - Electrocardiography 

 - Transthoracic และ transesophageal echocardiography   

 - Exercise stress testing 

- Pharmacologic stress testing  

- Tilt table testing 

- Nuclear cardiology   

- Cardiac and coronary computerized angiography  

- Cardiac magnetic resonance imaging (CMR)  
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5.2.2.2 การตรวจทางห#องปฏิบัติการและ/หรือแปลผลเพ่ือวินิจฉัยและตรวจติดตามการรักษาโรคหัวใจและ หลอด

เลือดชนิด invasive  

- การตรวจสวนหัวใจและฉีดสารทึบแสงเข #าหัวใจและหลอดเลือด(Cardiac catheterization & 

Angiography)  

 -    การแปลผลคล่ืนไฟฟ�าภายในหัวใจเบ้ืองต#น (Basic cardiac electrophysiology)  

5.3 มีความสามารถในการเรียนรู?และพัฒนาด?วยตัวเองอย1างต1อเนื่อง  

 5.3.1 เรียนรู#จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  

 5.3.2 สามารถเรียนรู#และเพ่ิมประสบการณJได#ด#วยตนเองจากการปฏิบัติ (practice-based learning) และ 

การให#คำแนะนำผู#ป�วยเก่ียวกับโรค และเวชปฏิบัติเชิงประจักษJ (evidence-based medicine)   

 5.3.3 สามารถวิพากษJบทความและงานวิจัยทางการแพทยJได# 

 5.3.4 สามารถดำเนินการวิจัยทางการแพทยJและสาธารณสุขได# 

5.4 มีทักษะปฏิสัมพันธH และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)  

5.4.1 นำเสนอข#อมูลผู#ป�วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และอภิปรายป�ญหาอย;างมีประสิทธิภาพ  

5.4.2 ถ;ายทอดความรู#และทักษะให#แพทยJ นักศึกษาแพทยJ และบุคคลากรทางการแพทยJ  

 5.4.3 เป�นท่ีปรึกษา ให#คำแนะนำแก;แพทยJและบุคลากรทางการแพทยJอ่ืน ๆได# 

 5.4.4 มีมนุษยสัมพันธJท่ีดี สามารถทำงานกับผู#ร;วมงานทุกระดับอย;างมีประสิทธิภาพ 

5.4.5 การสร#างความสัมพันธJท่ีดีระหว;างแพทยJและผู#ป�วย 

5.4.6 การบริหารจัดการผู#ป�วยท่ีมีความซับซ#อนได# 

5.4.7 ดูแลผู#ป�วยและ/ญาติในวาระใกล#เสียชีวิต และ การบอกข;าวร#าย 

5.4.8 สามารถส่ือสารให#ข#อมูลแก;ผู#ป�วยและญาติได#อย;างถูกต#องเหมาะสม อย;างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐาน

ความเช่ือทางสุขภาพท่ีต;างกัน โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ และศักด์ิศรีของความเป�นมนุษยJ 

5.5 มีความเปDนมืออาชีพ (professionalism)  

 5.5.1 มีความรับผิดชอบต;องานท่ีได#รับมอบหมาย 

 5.5.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดี  เคารพต;อผู#ป�วย ญาติ ผู#ร;วมงาน และชุมชน  

 5.5.3 ยึดถือประโยชนJของผู#ป�วยเป�นหลัก  

 5.5.4 คำนึงถึงผลประโยชนJส;วนรวมและหลีกเล่ียงการรับผลประโยชนJส;วนตัว 

 5.5.5 มีทักษะ และสามารถบริหารจัดการสถานการณJท่ีเก่ียวข#องได#อย;างเหมาะสม   

 5.5.6 ปรับตนเองให#เข#ากับสภาวะหรือเหตุการณJท่ีไม;คาดคิดไว#ก;อนได# 

5.5.7 มีความสนใจใฝ�รู#และสามารถพัฒนาไปสู;ความเป�นผู#เรียนรู#ต;อเน่ือง (continuous professional  

development) 
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5.5.8 มีส;วนร;วมในองคJกรทางการแพทยJ เช;น สมาคมวิชาชีพต;างๆ ราชวิทยาลัยอายุรแพทยJฯ แพทย

สมาคม  แพทยสภา และมีส;วนร;วมในการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 

5.6 การปฏิบัติงานให?เข?ากับระบบ (system-based practice)  

 5.6.1 มีความรู#เก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ  

 5.6.2 สามารถปรับเปล่ียน การดูแลรักษาผู#ป�วยให#เข#ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขของประเทศ 

และได#ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

  5.6.3 ใช#ทรัพยากรสุขภาพอย;างเหมาะสม    

 5.6.4 มีความรู#และมีส;วนร;วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู#ป�วย (quality assurance) และ 

บทบาทของแพทยJในการพัฒนาคุณภาพ 

  

6. แผนหลักสูตรการฝ,กอบรม 

6.1 วิธีการฝ=กอบรม 

รูปแบบหลักของการฝGกอบรมแพทยJประจำบ#านต;อยอดคือ การฝGกอบรมผ;านการทำงาน (on the job 

training) โดยการเรียนรู#จากประสบการณJ (experiential learning), จากการฝGกงานกับผู#ท่ีอาวุโสหรือเช่ียวชาญ

กว;า (apprenticeship), การถูกกำกับดูแลโดยผู#ท่ีมีประสบการณJสูงกว;า (supervision), การได#รับข#อมูลป�อนกลับ 

(feedback), การสะท#อนประสบการณJ (reflection of experience), และจากการสอนผู#อ่ืน (teaching others) 

ซ่ึงรูปแบบเหล;าน้ีเป�นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการพัฒนาแพทยJประจำบ#านต;อยอดไปสู;อายุรแพทยJโรคหัวใจและ 

หลอดเลือด 

รูปแบบการทำงานในการฝGกอบรมครอบคลุมท้ังการดูแลผู#ป�วยนอก ผู#ป�วยใน ผู#ป�วยฉุกเฉิน ผู#ป�วยวิกฤต 

ผู#ป�วยท่ีรับปรึกษาจากต;างแผนก และการทำหัตถการท่ีจำเป�นของโรคหัวใจและหลอดเลือด 

โดยกรอบวิธีการฝGกอบรมท่ีสอดคล#องกับผลลัพธJของการฝGกอบรมท่ีพึงประสงคJท้ัง 6 มิติดังน้ี 

6.1.1 การดูแลรักษาผูYป[วย (Patient Care) 

 

มาตรฐานการเรียนรูY วิธีการใหYการฝfกอบรม/กลยุทธ)

การสอนท่ีใชYพัฒนา 

กลยุทธ)การประเมินผล 

มีทักษะในการซักประวัติและตรวจ

ร;างกายทางโรคหัวใจและหลอด

เลือด 

- แพทยJประจำบ#านต;อยอดปVท่ี 1 

ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู#ป�วยทาง

อายุรศาสตรJโรคหัวใจและ 

- การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารยJแบบ (มิติท่ี 1 หรือ EPA 

1-4, 6, 7) 
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มีทักษะในการวินิจฉัย บำบัดรักษา

ภาวะผิดปกติทาง โรคหัวใจและ

หลอดเลือดท่ีพบในประเทศไทยได#

อย;างถูกต#องและเหมาะสม 

(ภาคผนวกท่ี 1) 

หลอดเลือดท้ังผู#ป�วยในและ

ผู#ป�วยนอก รวมท้ังห#องฉุกเฉิน

และหอผู#ป�วยวิกฤติ ห#อง

ห#องปฏิบัติการหัวใจท้ัง 

invasive และ non-invasive

ภายในความควบคุมของ

อาจารยJผู#ให#การฝGกอบรม 

- แพทยJประจำบ#านต;อยอดปVท่ี 2

ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู#ป�วยทาง

อายุรศาสตรJโรคหัวใจและ 

หลอดเลือดท้ังผู#ป�วยในและ

ผู#ป�วยนอก รวมท้ังห#องฉุกเฉิน

และหอผู#ป�วยวิกฤติ ห#อง

ห#องปฏิบัติการหัวใจท้ัง 

invasive และ non-invasive 

ปฏิบัติงานเป�นท่ีปรึกษาผู#ป�วย

นอกแผนกทางด#านอายุรศาสตรJ

โรคหัวใจและ หลอดเลือด  

- แพทยJประจำบ#านต;อยอด ทุก

ช้ันปVปฏิบัติงานดูแลผู#ป�วยนอก

อย;างต;อเน่ืองอย;างน#อยสัปดาหJ

ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2-3 ช่ัวโมง  

- วอรJดราวนดJ 

- แกรนดJราวนดJ 

- การสอบประเมินภายในสถาบัน 

- การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ โดย

สมาคมแพทยJโรคหัวใจ 

มีทักษะในการส;งและแปลผลการ

ตรวจทางห#องปฏิบัติการพ้ืนฐานท่ี

จำเป�น 

มีทักษะในการดูแลและรักษาผู#ป�วย

วิกฤตโรคหัวใจ และหลอดเลือด 

มีทักษะในการทำหัตถการท่ีจำเป�น

ของโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(ภาคผนวกท่ี 2) 

มีทักษะในการเสริมสร#างและ

ป�องกันโรค  

ดูแลผู#ป�วยโดยยึดผู#ป�วยเป�น

ศูนยJกลาง คำนึงถึงสิทธิของผู#ป�วย 

และดูแลแบบองคJรวม 

มีทักษะในการช;วยฟ��นคืนชีพผู#ป�วย 

(cardiopulmonary  resuscitation) 

- แพทยJประจำบ#านต;อยอดทุกคน

ต#องเข#ารับการอบรม 

Advanced cardiovascular 

life support ในระดับ 

provider 

- แพทยJประจำบ#านต;อยอดทุกคน

ต#องย่ืนประกาศนียบัตรท่ีผ;าน

การฝGกอบรมการกู#ชีวิต 

cardiopulmonary 

resuscitation (CPR) เป�น
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เอกสารประกอบการสมัครสอบ

เพ่ือวุฒิบัตรฯ 

มีทักษะในการบันทึกรายงานผู#ป�วย

ได#อย;างถูกต#อง ครบถ#วน สมบูรณJ

และสม่ำเสมอ 

-   มีระบบตรวจสอบความสมบูรณJ

และความสม่ำเสมอในการบันทึก  

- การประเมินความสมบูรณJและ

ความสม่ำเสมอในการบันทึก 

(การประเมินระหว;างการ

ฝGกอบรมมิติท่ี 2 และ 3 หรือ 

EPA 1 และ 2) 

 

6.1.2 ความรูY ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนำไปใชYแกYปuญหาของผูYป[วยและสังคมรอบดYาน 

(Medical Knowledge and Skills) 

มาตรฐานการเรียนรูY วิธีการใหYการฝfกอบรม/กลยุทธ)

การสอนท่ีใชYพัฒนา 

กลยุทธ)การประเมินผล 

มีทักษะในการตรวจทาง

ห#องปฏิบัติการและ/หรือแปลผล 

เพ่ือวินิจฉัย ตรวจติดตามการรักษา

โรคหัวใจและหลอดเลือดชนิด 

non-invasive และ invasive 

แพทยJประจำบ#านต;อยอดทุกช้ันปV  

ปฏิบัติงานในห#องปฏิบัติการและมี

ทักษะในการตรวจและ หรือแปล

ผลเพ่ือวินิจฉัยและตรวจติดตาม

การรักษาโรคหัวใจ และหลอด

เลือดชนิด non-invasive  และ 

invasive (ภาคผนวกท่ี 2) 

เข#าร;วมในกิจกรรมทางวิชาการ  

interesting case, morbidity-

mortality conference, journal 

club, heart team conference, 

echocardiographic 

conference, Cath lab 

conference, CMR conference 

- การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารยJ (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-7) 

- การสอบ formative MCQ  

โดยเป�นข#อสอบปVท่ีแล#วของโดย

สมาคมแพทยJโรคหัวใจท่ีจัดสอบ

เพ่ือวุฒิบัตร 

- การสอบ formative OSCE 

- การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ โดย 

สมาคมแพทยJโรคหัวใจ 
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และได#รับการฝGกอบรมเก่ียวกับ

หัตถการและ เคร่ืองมือใหม;ๆ ท่ีใช#

ในการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจ

และหลอดเลือด 

แพทยJประจำบ#านต;อยอดช้ันปVท่ี 2 

ปฏิบัติงานในแผนกหรือภาควิชา

กุมารเวชศาสตรJโรคหัวใจและ

ศัลยศาสตรJหัวใจและทรวงอกรวม

เป�นเวลาอย;างน#อย 1 เดือน 

 

6.1.3 การพัฒนาตนเองและการเรียนรูYจากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement) 

มาตรฐานการเรียนรูY วิธีการใหYการฝfกอบรม/กลยุทธ)

การสอนท่ีใชYพัฒนา 

กลยุทธ)การประเมินผล 

สามารถต้ังคำถามจากป�ญหาทาง

คลินิก 

- การสอดแทรกคำถามกระตุ#นเจต

คติในการต้ังคำถามวิจัยระหว;าง

การปฏิบัติงาน หรือการอภิปราย

ผู#ป�วย 

- การอบรมเร่ืองการต้ังคำถามวิจัย 

การประเมินสมรรถนะโดยอาจารยJ 

(มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-7) 
 

มีทักษะในการวิจัยข้ันพ้ืนฐานและมี

ความรู#เก่ียวกับระบาดวิทยา

ดำเนินการวิจัยทางการแพทยJและ

สาธารณสุขได# 

- การอบรมพ้ืนฐานการทำวิจัยโดย

สมาคมแพทยJโรคหัวใจ 

- การทำงานวิจัยสำหรับการสอบ

เพ่ือวุฒิบัตรฯ 

- การประเมินกระบวนการวิจัยโดย

อาจารยJท่ีปรึกษางานวิจัย  

- มีผลงานวิจัยท่ีเป�นผู#นิพนธJช่ือแรก

ของงานวิจัย 1 เร่ืองให#

คณะอนุกรรมการการฝGกอบรม

และสอบพิจารณารับรองและให#

นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

ใหญ;สามัญประจำปVของสมาคม

แพทยJโรคหัวใจแห;งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภJ 

วิพากษJบทความและงานวิจัย

ทางการแพทยJ 

- วารสารสโมสร (Journal Club) 

- Topic Review 

- การประเมินโดยอาจารยJภายหลัง

กิจกรรม 
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- การอบรมพ้ืนฐานการทำวิจัยโดย

สมาคมแพทยJโรคหัวใจ 

- การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ โดย

สมาคมแพทยJโรคหัวใจ 

 

6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ)และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

มาตรฐานการเรียนรูY วิธีการใหYการฝfกอบรม/กลยุทธ)

การสอนท่ีใชYพัฒนา 

กลยุทธ)การประเมินผล 

เรียนรู#เก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธJ

และการส่ือสารท้ังกับผู#ป�วย ญาติ 

และผู#ร;วมงานทุกระดับช้ัน 

สามารถส่ือสารให#ข#อมูลแก;ผู#ป�วย

และญาติได#อย;างถูกต#องเหมาะสม 

อย;างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐาน

ความเช่ือทางสุขภาพท่ีต;างกัน โดย

มีเมตตา เคารพการตัดสินใจ และ

ศักด์ิศรีของความเป�นมนุษยJ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

Communication Skill and 

Palliative Care 

- การสังเกตการณJโดยตรงระหว;าง

ปฏิบัติงาน  

 

-  การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารยJ (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-4, 

6, 7) 

- การประเมินสมรรถนะโดย

ผู#ร;วมงาน  

 

ถ;ายทอดความรู#และทักษะให#

แพทยJ นักศึกษาแพทยJ และ

บุคคลากรทางการแพทยJ  และ

สามารถเป�นท่ี ปรึกษาและให#

คำแนะนำแก;แพทยJและบุคลากร

อ่ืน ๆ  

- มอบหมายให#เป�นหัวหน#าทีมดูแล

ผู#ป�วย ซ่ึงประกอบด#วยแพทยJ

ระดับต;างๆ เช;น แพทยJประจำ

บ#านอายุรศาสตรJ, นักศึกษา

แพทยJ หรือแพทยJรุ;นน#องเป�น

สมาชิก 

- การประเมินสมรรถนะโดย

ผู#ร;วมงาน  

 

นำเสนอข#อมูลผู#ป�วยและอภิปราย

ป�ญหาในกิจกรรมวิชาการได# 

นำเสนอข#อมูลผู#ป�วยและอภิปราย

ป�ญหาอย;างมีประสิทธิภาพ   

- การนำเสนอและอภิปรายผู#ป�วย

ข#างเตียง 

- การนำเสนอและอภิปรายผู#ป�วย

ใน case conference 

- การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารยJ (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-3) 

 

 

6.1.5 ความเป�นมืออาชีพ (Professionalism)  

มาตรฐานการเรียนรูY วิธีการใหYการฝfกอบรม/กลยุทธ)

การสอนท่ีใชYพัฒนา 

กลยุทธ)การประเมินผล 
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มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ 

อันดีต;อผู#ป�วย ญาติ ผู#ร;วมงาน 

เพ่ือนร;วมวิชาชีพและชุมชน 

- การฝGกปฏิบัติในการดูแลผู#ป�วย 

- การปฏิบัติงานในรูปแบบทีมท่ีมี

แพทยJหลายระดับและเป�นสห

วิชาชีพ โดยมีแพทยJประจำบ#าน

เป�นหัวหน#าทีม มีอิสระในการคิด 

อภิปราย วินิจฉัย และตัดสินใจ

เลือกการรักษาท่ีดีท่ีสุดเพ่ือผู#ป�วย

ของตน โดยมีอาจารยJให#การ

กำกับดูแล 

- การปฏิบัติตนเป�นตัวอย;างโดย

อาจารยJ 

- การอภิปรายประเด็นทาง

จริยธรรมสอดแทรกระหว;างการ

ดูแลผู#ป�วยหรือการอภิปรายผู#ป�วย 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

Medical Ethics 

- การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารยJ (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-4, 

6, 7) 

- การประเมินสมรรถนะโดย

ผู#ร;วมงาน 

มีความรับผิดชอบต;องานท่ีได#รับ

มอบหมาย 

คำนึงถึงผลประโยชนJส;วนรวม 

 

6.1.6 การปฏิบัติงานใหYเขYากับระบบ (System-based Practice) 
มาตรฐานการเรียนรูY วิธีการใหYการฝfกอบรม/กลยุทธ)

การสอนท่ีใชYพัฒนา 

กลยุทธ)การประเมินผล 

มีความรู#เก่ียวกับระบบสุขภาพของ

ประเทศ 

- การอบรมสิทธิการรักษาตาม

ระบบสาธารณสุขของประเทศ 

- การอภิปรายระหว;างการ

ปฏิบัติงานดูแลผู#ป�วยในและ

ผู#ป�วยนอก 

- การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารยJ (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-4, 

6, 7) 

 

คำนึงถึงความปลอดภัยของผู#ป�วย 

(Patient Safety) เป�นสำคัญ 

- การสอนบรรยาย 

- กิจกรรม Patient Care Team 

- Mortality and Morbidity 

Conference 

- การดูแลผู#ป�วยข#างเตียง 

- การประเมินสมรรถนะโดย

อาจารยJ (มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-4, 

6, 7) 
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การใช#ยาอย;างสมเหตุผล 

(Rational drug use) 

- การสอนบรรยาย 

- การดูแลผู#ป�วยข#างเตียง 

การประเมินสมรรถนะโดยอาจารยJ 

(มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-3) 

มีความรู#และมีส;วนร;วมในระบบ

พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู#ป�วย 

(Quality improvement) 

 การประเมินสมรรถนะโดยอาจารยJ 

(มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-2) 

ใช#ทรัพยากรสุขภาพอย;างเหมาะสม 

(Cost Consciousness 

Medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผู#ป�วยให#

เข#ากับบริบทของการบริการ

สาธารณสุขได#ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

- การสอนบรรยาย 

- Mortality and Morbidity 

Conference 

- การดูแลผู#ป�วยข#างเตียง 

การประเมินสมรรถนะโดยอาจารยJ 

(มิติท่ี 1 หรือ EPA 1-2) 

 

๖.๑.๗ สมรรถนะการดูแลรักษาผู0ป2วย (Patient care) 

การดูแลผู0ป2วยใน 

-แพทยJประจำบ#านต;อยอดอนุสาขาอายุรศาสตรJหัวใจและหลอดเลือด ปVที่ 1และปVท่ี2  ปฏิบัติงานรับผิดชอบผู#ป�วย

ทางอายุรศาสตรJทั้งผู#ป�วยในและผู#ป�วยนอก รวมทั้งห#องฉุกเฉินและหอผู#ป�วยวิกฤติโรคหัวใจ และผู#ป�วยในและนอก

ของสาขาวิชาอ่ืนท่ีปรึกษา ในความควบคุมของอาจารยJผู#ให#การฝGกอบรม  

การดูแลผู0ป2วยนอก 

-แพทยJประจำบ#านต;อยอดอนุสาขาอายุรศาสตรJหัวใจและหลอดเลือดทุกช้ันปV ปฏิบัติงานดูแลผู#ป�วยนอกอย;างต;อเน่ือง

อย;างน#อยสัปดาหJละ 2 ครั้ง  ครั้งละ 3 ชั่วโมง และมีจำนวนผู#ป�วยครั้งละไม;เกิน 15 คน ยกเว#นในช;วงที่ปฏิบัติงานในหอ

ผู#ป�วยวิกฤติและห#องฉุกเฉิน 

โดยแพทยJประจำบ#านต;อยอด แต;ละช้ันปV จะหมุนเวียนประจำจุดต;างๆและมีบทบาทปฏิบัติหน#าท่ีในแต;ละจุดดังน้ี 

แพทยJประจำบ#านต;อยอดอนุสาขาอายุรศาสตรJหัวใจและหลอดเลือด ช้ันปVท่ี 1 

Position หนYาท่ีหลัก (รับปรึกษาและดูแลผูYป[วย) Echo lab OPD 

1 CCU and ER ไม;ต#องออก ไม;ต#องออก 

2 
นอกแผนกอายุรกรรม, RCU, Non-medicine ICU 

(เว#น ICU-CVT), OR/labor room 
ตามวันท่ีกำหนด General/Cardiology 

3 
วอรJดธนาคารทหารไทย /stroke unit, ยูงทอง

(1,2,3), ดุลยJโสภาคยJฯ 3และ4 
ตามวันท่ีกำหนด General/Cardiology 
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4 
วอรJดอายุรกรรม สามัญ/พิเศษ ช้ัน7 และ8 

ICU-Med,  Hematology-Oncology wards 
ตามวันท่ีกำหนด General/Cardiology 

 

แพทยJประจำบ#านต;อยอดอนุสาขาอายุรศาสตรJหัวใจและหลอดเลือด ช้ันปVท่ี 2 

Position หนYาท่ีหลัก หนYาท่ีเพ่ิมเติม OPD 

Cath lab ประจำ cardiac catheterization  lab 
ดูแล pre และ post 

cath care + EPS 
General/Cardiology 

Echo-1 
ประจำ echo lab ทำหัตถการพิเศษ  เช;น Stress 

echo (Dobutamine stress/bicycle), TEE, TTT 

ช;วยคุม แพทยJประจำบ#าน

ต;อยอดช้ันปVท่ี1 ทำ 

EST(treadmill) 

General/Cardiology/HF 

Echo-2 

ประจำ echo lab ช;วยคุม แพทยJประจำบ#านต;อ

ยอดช้ันปVท่ี1  ทำ echo  และอ;านผล ECG 

Holter monitoring/ambulatory blood 

pressure monitoring 

รับปรึกษาท่ี ICU-CVT 

เข#าสังเกตการณJ OR-CVT 
General/Cardiology/HF 

EP 
เข#า EP lab เรียน pediatric cardiology, CVT 

(ตามวันท่ีกำหนด)  
 เข#า Cardiac MRI (ศุกรJ) 

General/Cardiology/P

M 

PM clinic = pacemaker clinic (พุธบ;าย) 

 

๖.๑.๘ กิจกรรมการเรียนรูY 

๖.๑.๘.๑  การเตรียมความพร#อมของแพทยJประจำบ#านต;อยอดอนุสาขาอายุรศาสตรJหัวใจและหลอดเลือด 

(Introduction to cardiology fellowship training) 

๖.๑.๘.๒  จัดอบรมจริยธรรมทางการแพทยJ  

๖.๑.๘.๓ จัดอบรมการวิจัยโดยคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประกอบด#วย 

-อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยพ้ืนฐานและอบรมนักวิจัยด#านวิทยาศาสตรJทางการแพทยJ  

-อบ รม  International Conference on Harmonization -Good Clinical Practice (ICH-GCP)  

อย;างน#อย1 ครั้งในระหว;างการฝGกอบรมปVที่ 1 หรือสามารถทำแบบประเมินด#วยตนเอง (GCP online training) 

ได#ท่ี www.gcp.medtu.info/GCP/ ตลอดท้ังปV  

๖.๑.๘.๔ อบรม patient safety  

๖.๑.๘.๕ อบรมการส;งเสริมสุขภาพ  
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๖.๑.๘.๖ อบรม basic statistic โดยสมาคมโรคหัวใจ 

๖.๑.๘.๗ อบรม basic statistic จัดโดยหน�วยโรคหัวใจ  ภาควิชาอายุรศาสตร) 

๖.๑.๘.๘ อบรมRadiation safety โดยสมาคมโรคหัวใจแห�งประเทศไทย 

๖.๑.๘.๙ แพทย)ประจำบYานต�อยอด ทุกชั้นป�ตYองเขYาร�วมและดำเนินกิจกรรมวิชาการของหน�วย 

โรคหัวใจและหลอดเลือด ดังน้ี 

 

Day/Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

8.00-9.00 
CMR 

conference 

Journal Club 

(1,3) 

ECG 

conference 

(2,4) 

 Echo  

conference 

Cine/Cath lab  

conference 

9.00- 

12.00 
OPD 

Echo 

OPD 

Echo 

OPD 

Echo 
 

HF  

clinic 

staff 

 

+ 

 

F2 

(echo-

1,2) 

OPD 

Echo 

OPD 

Echo 
 

cMR 

Reviews 

อิงอร 

 

+ 

 

F2(EP) 

and/or 

F2 

(echo-1/2) 

F2 

(echo-

1,2) 

F2 

(echo-

1,2) 

F2 

(echo-

1,2) 

F2 

(echo-

1,2) 

F2 

(echo-

1,2) 

Noon 

 14.00-15.00 13.00-15.00 13.00-16.00 13.00-15.00 13.00-14.00 

 

Heart Team 

Conference 

/Murmur 

round 

Fellow’s 

Topic 

reviews 

OPD (Cardio clinic) 

Interesting case 

conference/ 

Resident’s 

topic reviews / 

M&M 

Interhospital conference 

(Echo, cardiology) 
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6.2 เนื้อหาของการฝ=กอบรม/หลักสูตร  

 6.2.1 ความรู#พ้ืนฐานของโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบท่ีเก่ียวข#อง ตามภาคผนวกท่ี 1 

 6.2.2 โรคหรือภาวะของผู#ป�วยแบ;งเป�น 

  ระดับท่ี 1 โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีพบบ;อย และ / หรือมีความสำคัญซ่ึงแพทยJประจำบ#านต;อ

ยอดต#อง ดูแลรักษาได#ด#วยตนเอง 

  ระดับท่ี 2 โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีพบน#อยกว;าระดับท่ี 1 และ / หรือมีความสำคัญซ่ึงแพทยJ

ประจำบ#านต;อยอดควรดูแลรักษาได#ภายใต#การควบคุมของอาจารยJ  

  ระดับท่ี 3 โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีพบน#อย ซับซ#อนและ / หรือมีความสำคัญ     ซ่ึงแพทยJ

ประจำบ#านต;อยอด อาจดูแลรักษาได# หรือสามารถเรียนรู#โดยการศึกษาด#วยตนเอง หรือฟ�ง บรรยายและสถาบัน

ฝGกอบรมควรจัดให#มีการเรียนรู#โรคในกลุ;มน้ีอย;างพอเพียง ตามท่ีกำหนดใน ภาคผนวกท่ี 1 

 โดยแพทยJประจำบ#านต;อยอดจะได#รับความรู#ผ;านทางการดูแลผู#ป�วยนอกและใน และหน;วยโรคหัวใจได#จัด

Topic review for cardiology fellowship โดยแพทยJประจำบ#านต;อยอด จะได#รับการมอบหมายในการทำการ

ทบทวนและนำเสนอหัวข#อเน้ือหาโรคหัวใจและหลอดเลือด ในท่ีประชุม ภายใต#การควบคุมของอาจารยJ ดังตาราง

กิจกรรมtopic review ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนเน้ือหาตามความเหมาะสมในแต;ละปV ดังตารางตัวอย;างของปVการศึกษา

2562 ดังน้ี 

# Date Topic Fellow Staff 

1 17/12 Pre-operative cardiac evaluation before non-cardiac surgery   

2 24/12 Primary Prevention of Cardiovascular Disease_ACC 2019   

3 2/1 
Management of Blood Cholesterol_ACC 2018 

AND Dyslipidaemias_ESC 2019 
  

4 7/1 Diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases_ESC 2019   

5 9/1 SVT_ESC 2019   

6 14/1 Atrial fibrillation_Focused update_ACC 2019   

7 16/1 Bradycardia and Cardiac Conduction Delay_ACC 2018   

8 21/1 
Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac 

Death_ACC 2017 AND Arrhythmogenic Cardiomyopathy_HRS 2019 
  

9 23/1 Asymptomatic Arrhythmias_EHRA 2019   
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10 28/1 Syncope_ACC 2017   

11 4/2 Hypertrophic cardiomyopathy   

12 6/2 Cardiac amyloidosis and other infiltrative cardiomyopathy   

13 11/2 Constrictive pericarditis AND Pericardial disease guideline   

14 13/2 
NSTEMI guideline AND 4th Definition of Myocardial Infarction_ESC 

2018 
  

15 18/2 STEMI guideline   

16 25/2 
Chronic CAD_ESC 2019 AND Myocardial Revascularization_ESC 

2018 
  

17 3/3 Acute pulmonary embolism_ESC 2019   

18 5/3 Pulmonary hypertension   

19 10/3 
Valvular Heart Disease_focused update_ACC 2017 (Aortic and 

mitral valves) 
  

20 12/3 
Valvular Heart Disease_focused update_ACC 2017 (Tricuspid) AND 

IE guideline 
  

21 17/3 Congenital Heart Disease_ACC 2018   

22 24/3 
ACC-AHA Versus ESC Guidelines on Heart Failure_JACC 2019 

(Short reviews) 
  

23 31/3 

Cardiogenic Shock_reviews_JAHA 2019 AND Cardiogenic 

shock_SCAI clinical expert consensus 2019 AND Treatments 

targeting inotropy_HFA 2019 

  

24 2/4 Aortopathy: Diagnosis and Management AND PAD guidelines   

25 7/4 
Cardiovascular Diseases during Pregnancy_ESC 2018 AND 

Peripartum cardiomyopathy_ESC-HFA 2019 
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 6.2.3 หัตถการทางโรคหัวใจและหลอดเลือดแบ;งเป�น 

  ระดับท่ี 1 หัตถการท่ีแพทยJประจำบ#านต;อยอดต#องทำได#ด#วยตนเอง  

  ระดับท่ี 2 หัตถการท่ีแพทยJประจำบ#านต;อยอดควรทำได# (ทำภายใต#การดูแลของผู#เช่ียวชาญ)  

ระดับท่ี 3 หัตถการท่ีแพทยJประจำบ#านต;อยอดอาจทำได# (ช;วยทำหรือได#เห็น) ตามท่ีกำหนดใน

ภาคผนวกท่ี 2 

 6.2.4 การทำวิจัย  

       แพทยJประจำบ#านต;อยอดต#องทางานวิจัยอย;างน#อย 1 เร่ือง โดยเป�นผู#วิจัยหลัก งานวิจัยดังกล;าวต#อง

ประกอบด#วยหัวข#อหลักท่ีถูกต#องตามหลักการทำวิจัย   

6.2.4.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เน่ืองจากความสามารถในการทำวิจัยด#วยตนเองเป�นสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทยJประจำบ#านต;อยอดฯ   

ต#องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณJเป�นองคJประกอบหน่ึง

ของการประเมินคุณสมบัติของผู#ท่ีจะได#รับวุฒิบัตรฯ เม่ือส้ินสุดการฝGกอบรม ดังน้ันสถาบันฝGกอบรมต#อง

รับผิดชอบ เตรียมความพร#อมให#กับแพทยJประจำบ#านต;อยอดของสถาบันตนเอง ต้ังแต;การเสนอโครงร;าง

การวิจัยไปจนส้ินสุดการทำงานวิจัยและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณJเพ่ือนำส;ง สมาคมแพทยJโรคหัวใจแห;ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภJ ตามกรอบเวลาท่ีกำหนด 

6.2.4.2 องคJประกอบของงานวิจัย  

แพทยJประจำบ#านต;อยอดต#องมีงานวิจัย แบบ retrospective, prospective หรือ cross 

sectional อย;างน#อย 1 เร่ือง โดยแพทยJประจำบ#านต;อยอดต#องเป�นผู#วิจัยหลัก งานวิจัยดังกล;าวต#อง

ประกอบด#วยหัวข#อหลักดังน้ี  

  ▪ จุดประสงคJของการวิจัย  

  ▪ วิธีการวิจัย 

  ▪ ผลการวิจัย 

  ▪ การวิจารณJผลการวิจัย  

  ▪ บทคัดย;อ  

6.2.4.3 คุณลักษณะของงานวิจัย  

- เป�นผลงานท่ีริเร่ิมใหม; หรือเป�นงานวิจัยใช#แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก;อนท้ังในและต;างประเทศ 

แต;นำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน  

- แพทยJประจำบ#านต;อยอดและอาจารยJผู#ดำเนินงานวิจัยควรผ;านการอบรมด#านจริยธรรมการ

วิจัยในคน และ good clinical practice (GCP)  

- งานวิจัยทุกเร่ืองต#องได#รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฯ ของสถาบัน 
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- งานวิจัยทุกเร่ืองต#องดำเนินภายใต#ข#อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกต#องและเหมาะสม  

  - ควรใช#ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณJ 

6.2.4.4 ส่ิงท่ีต#องปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับผู#ป�วย  

- เม่ือได#รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล#ว ต#องดำเนินการทำวิจัยตาม

ข#อตกลงโดย เคร;งครัด  

- เม่ือมีการลงนามในเอกสารการยินยอมเข#าร;วมงานวิจัย แพทยJประจำบ#านต;อยอดต#องให#สำนา

แก;ผู#ป�วย หรือผู#แทนเก็บไว# 1 ชุด  

- ต#องระบุในเวชระเบียนผู#ป�วยนอกหรือผู#ป�วยในถึงสถานะการเข#าร;วมงานวิจัยของผู#ป�วย 

- การตรวจและ/หรือรักษาเพ่ิมเติมจาก ท่ีไม;ได#เป�น ส;วนหน่ึงของการดูแลรักษาผู#ป�วยตามปกติ 

ไม;สามารถทำได#  ยกเว#นได#มีการระบุ และอนุมัติในโครง การวิจัยแล#ว  

- กรณีท่ีโครงการวิจัยกำหนดให#ทำการตรวจหรือรักษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาผู#ป�วย 

ตามปกติ หากมีผลลัพธJท่ีอาจส;งผลต;อประโยชนJให#การดูรักษาผู#ป�วย ให#ดำเนินการแจ#งให#

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพ่ือวางแผนแจ#งผู#ท่ีเก่ียวข#องรับทราบต;อไป  

-หากเกิดกรณีท่ีนอกเหนือการคาดการณJ ให#รีบแจ#งอาจารยJท่ีปรึกษาโครงการวิจัย หรือ คณะ 

กรรมการจริยธรรมการวิจัยทันที ในขณะเดียวกันได# ให#ใช#หลัก พ้ืนฐาน 3 ข#อ ของจริยธรรมทาง

การแพทยJในการตัดสินใจ คือ การถือประโยชนJสุขของผู#ป�วยเป�นหลักและไม;ก;อให#เกิดความทุกขJ

ทรมานกับ ผู#ป�วย, การเคารพสิทธิของผู#ป�วย และการยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนใน

สังคมท่ีจะได#รับบริการทาง การแพทยJตามมาตรฐาน  

6.2.4.5 กรอบการดำเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปV  

 

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 

2 จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดต;ออาจารยJท่ีปรึกษา 

4 จัดทำโครงร;างงานวิจัย 

6 

 

7 

ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล;งทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน (ถ#าต#องการ) 

นำเสนอโครงร;างงานวิจัย 

9 เร่ิมเก็บข#อมูล 

3,6,9,12,15,18,21 นำเสนอความคืบหน#างานวิจัย 

19 วิเคราะหJข#อมูลและสรุปผลงานวิจัย 

20 จัดทำรายงานวิจัยฉบับร;างให#อาจารยJท่ีปรึกษาปรับแก#ไข 
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22 ส;งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณJต;อสถาบัน เพ่ือส;งต;อไปยังเสนอต;อสมาคมแพทยJโรคหัวใจ

แห;งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภJ 

  

6.2.5 การเรียนรู#ทางด#านบูรณาการ 

  6.2.5.1 ทักษะปฏิสัมพันธJและการส่ือสาร (interpersonal and communication skills)  

- การส่ือสาร ป�จจัยท่ีส;งเสริมความสัมพันธJและการสร#างความสัมพันธJท่ีดีระหว;างแพทยJ 

ผู#ร;วมงาน ผู#ป�วยและญาติ  

- การดูแลผู#ป�วยในระยะสุดท#าย และผู#ป�วยท่ีมีความซับซ#อน การบริหารจัดการ โดย

ตระหนักถึงความรู#ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ และพ้ืนฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีต;างกัน 

6.2.5.2 ความเป�นมืออาชีพ  

   6.2.5.2.1 การบริบาลโดยมีผู#ป�วยเป�นศูนยJกลาง  

   -  การยึดถือประโยชนJของผู#ป�วยเป�นหลัก 

   -  การรักษาความน;าเช่ือถือแก;ผู#ป�วย ญาติ และสังคม โดยการรักษามาตรฐานการดูแล 

   รักษาผู#ป�วยให#เป�นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  

   -  การให#เกียรติและยอมรับเพ่ือนร;วมวิชาชีพ `ผู#ร;วมงาน ผู#ป�วย และญาติ  

-  ความสามารถปรับตนเองให#เข#ากับสภาวะหรือเหตุการณJเฉพาะหน#าท่ีไม;คาดไว#      

    ก;อน  

6.2.5.2.2 พฤตินิสัย 

   -  ความรับผิดชอบ ความตรงต;อเวลา ความซ่ือสัตยJ และมีวินัย 

   -  การแต;งกายให#เหมาะสมกับกาลเทศะ  

   6.2.5.2.3 จริยธรรมการแพทยJ 

   - หลีกเล่ียงการรับผลประโยชนJส;วนตัวในทุกกรณี  

- เคารพให#เกียรติและรับฟ�งความเห็นของผู#ป�วยและ/หรือญาติในกรณีท่ีไม;เห็นด#วยหรือ

ปฏิเสธการรักษา 

   - การขอความยินยอมจากผู#ป�วยและญาติในการดูแลรักษาและการทำหัตถการ  

   - การปฏิบัติในกรณีท่ีผู#ป�วย หรือ ญาติ ร#องขอการรักษาท่ีไม;มีประโยชนJหรือมีอันตราย  

- การรักษาความลับและการเป°ดเผยข#อมูลผู#ป�วย 

 - การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข#อผิดพลาดของตนเอง  

   6.2.5.2.4 การเรียนรู#อย;างต;อเน่ือง  

   -  การกำหนดความต#องการในการเรียนรู#ด#วยตนเอง  
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   -  การค#นคว#าความรู# และประเมินความน;าเช่ือถือได#ด#วยตนเอง  

   -  การประยุกตJความรู# ท่ีค#นคว#ากับป�ญหาของผู#ป�วยได#อย;างเหมาะสม  

   -  การวิเคราะหJและวิจารณJบทความทางวิชาการ  

   -  การเข#าร;วมกิจกรรมวิชาการอย;างสม่ำเสมอ  

   -  การใช# electronic databases และการใช#คอมพิวเตอรJในการเรียนรู#  

   -  การถ;ายทอดความรู#แก;แพทยJ บุคลากรทางการแพทยJ ผู#ป�วยและญาติ  

6.2.5.3 การปฏิบัติงานให#เข#ากับระบบ  

  -  มีความรู#เก่ียวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ  

  -  มีความรู#เก่ียวกับระบบประกันสุขภาพ เช;น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม  

  ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข#าราชการเป�นต#น  

  - มีความรู#เก่ียวกับการประกันคุณภาพและกระบวนการ (hospital accreditation)  

  - มีความรู#เก่ียวกับ cost consciousness medicine เช;น นโยบายการใช#ยาบัญชียาหลักแห;ง 

    ชาติ การใช#ยาอย;างสมเหตุผล เป�นต#น  

  - มีความรู#เก่ียวกับกฎหมายทางการแพทยJ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 

  6.2.5.4 การพัฒนาตนเองและการเรียนรู#จากการปฏิบัติ ในด#านต;างๆ ดังน้ี 

  -  การดูแลรักษาผู#ป�วยแบบสหวิชาชีพ 

    - การบันทึกเวชระเบียนครบถ#วนถูกต#อง  

  -  การประเมินความพอใจของผู#ป�วย 

  -  มีทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 

6.3 ระยะเวลาในการฝ=กอบรม  

  การฝGกอบรมแพทยJประจำบ#านต;อยอดเพ่ือเป�นแพทยJเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอด

เลือด ต#องได#รับการอบรมเป�นเวลาอย;างน#อย 2 ปV  

6.4 การบริหารการจัดการฝ=กอบรม 

หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ จัดให#มีคณะกรรมการ

การศึกษาหลังปริญญาของแพทยJประจำบ#านต;อยอดอนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด ซ่ึง

ประกอบด#วยประธานการฝGกอบรม ได#ปฏิบัติงานในสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว;า 5 ปV และทีมทำงาน

คือ ทีมคณาจารยJ รวมเป�นคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาของแพทยJประจำบ#านต;อยอดอนุสาขา

อายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด  คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาของแพทยJประจำบ#านต;อยอด มี

หน#าท่ีรับผิดชอบและมีอำนาจในการจัดการ ประสานงาน บริหาร และประเมินผล ในแต;ละข้ันตอนของการ

ฝGกอบรม รวมถึงการให#ผู#มีส;วนได#ส;วนเสียท่ีเหมาะสมมีส;วนร;วมในการวางแผนการฝGกอบรม โดยมีการประชุม
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คณะกรรมการทุก 6 เดือน โดยมีผู#แทนของแพทยJประจำบ#านต;อยอดแต;ละช้ันปVเข#าร;วมประชุมทุกคร้ัง เพ่ือร;วมให#

ข#อมูล ความเห็น และร;วมวางแนวทางการพัฒนาและการแก#ป�ญหาต;าง ๆ ได#อย;างมีคุณภาพและทันท;วงที 

 

6.5 สภาวะการปฏิบัติงาน 

6.5.1 กิจกรรมวิชาการสำหรับแพทย)ประจำบYานต�อยอด 

หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ จัดให#

มีกิจกรรมวิชาการสำหรับแพทยJประจำบ#านต;อยอดอนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด ท้ัง 2 ช้ันปV ดัง

ตาราง 

โดยแต;ละกิจกรรมมีวัตถุประสงคJ กระบวนการทำ และเรียนรู#ตาม ภาคผนวกท่ี 4 

 
 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

0700-0800 Ward round Ward round Ward round Ward round Ward round 

0800-0900 CMR confrernce 

Journal club  
(week 1, 3) 

Ward round 
Echo case review 

(every week) 

Cath lab conference 
(every week) 

ECG conference (week 2,4) 

0900-1200 OPD/ Ward round/ echo/cath 
CMR 

Reviews 

 

1200-1300 Lunch break 

1300-1500 

Heart team 

(CVT)conference  
(week 2,4) 

/Murmur round 

Fellow’s topic review 
OPD 

Cardiology clinic 

Interesting clinical case 

(week 2)/ 
Resident topic review 

(week 3) 
 

Interhospital conference 

(Echo, cardio) 

CCU M&M conference 

(week 4) 

 

1430-1600  
Ward work Ward work Ward work Ward work 

 

หมายเหตุ  สถานท่ี 

ห#องประชุมหน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  ช้ัน2 อาคารหม;อมราชวงศJสุวพรรณสนิทวงศJ  

 

6.5.2 ปริมาณช่ัวโมงการทำงาน 
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 แพทยJประจำบ#านต;อยอดมีช่ัวโมงการทำงานระหว;าง 8-10 ช่ัวโมงต;อวันแล#วแต;ความหนักเบาของจุดท่ี

หมุนเวียนปฏิบัติงาน (rotation) น้ัน ๆ (ดูใน คู#มือการปฏิบัติงานแพทย6ประจำบ:านต#อยอด) แต;ไม;เกิน 56 ช่ัวโมง

ต;อสัปดาหJ 

6.5.3 การอยู�เวร 

  แพทยJประจำบ#านจะได#รับการจัดสรรให#อยู;เวรนอกเวลาราชการ ไม;เกิน 7 คร้ังต;อเดือน (วันธรรมดา 5 วัน

และวันหยุดราชการ 2 วัน) โดยมีการจัดตารางเวร รายละเอียดเง่ือนไขงานบริการ และขอบข;ายความรับผิดชอบ

ของแพทยJประจำบ#านอย;างชัดเจน (ดูใน คู#มือการปฏิบัติงานแพทย6ประจำบ:านต#อยอด) 

6.5.4 การจัดค�าตอบแทน 

  มีการจัดค;าตอบแทนแก;แพทยJประจำบ#านเป�นแบบเหมาจ;ายเดือนละ 8,000 บาท  

6.5.5 การกำหนดการฝfกอบรมทดแทน 

 การฝGกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผู#เข#ารับการฝGกอบรมมีการลาพัก เช;น การลาคลอดบุตร การเจ็บป�วย การ

เกณฑJทหาร การถูกเรียกฝGกกำลังสำรอง หรือการศึกษาดูงานนอกแผนการฝGกอบรม เป�นต#น คณะแพทยศาสตรJ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ มีประกาศคณะแพทยศาสตรJ เร่ือง หลักเกณฑJการลาของแพทยJผู#รับการฝGกอบรม โดย

อนุญาตให#ลาทุกประเภทได#ไม;เกินปVละ 10 วัน และมีข#อกำหนดว;า แพทยJประจำบ#านท่ีจะมีสิทธิเข#ารับการสอบเพ่ือ

วุฒิบัตรน้ัน ต#องผ;านการฝGกอบรมในหลักสูตรไม;น#อยกว;าร#อยละ 80 ของระยะเวลาการฝGกอบรม คือ ไม;น#อยกว;า 

83 สัปดาหJ 

ในกรณีท่ีแพทยJประจำบ#านลาเกินทำให#เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือฝGกอบรมรวมไม;ถึงร#อยละ 80 จำเป�นต#องได#รับ

การปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนครบร#อยละ 80 

ในกรณีท่ีแพทยJประจำบ#านมีเวลาในการปฏิบัติงานในแต;ละปVการฝGกอบรมไม;ถึงร#อยละ 80 จำเป�นต#องได#รับการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนครบร#อยละ 80 ของระยะเวลาการฝGกอบรมในปVน้ัน ๆ 

ในกรณีท่ีแพทยJประจำบ#านปฏิบัติงานในแต;ละจุดหมุนเวียนปฏิบัติงาน (rotation) ไม;ถึงร#อยละ 80 ให#อยู;ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาว;าเห็นควรให#แพทยJประจำบ#านปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในจุดปฏิบัติงาน

น้ัน ๆ หรือไม; 

6.5.6 การลาพักผ�อน มีการจัดการลาพักผ;อนไม;เกิน 10 วันทำการต;อปV 

 

6.6 การวัดและประเมินผล  

มีการแจ#งกระบวนการการวัดและประเมินผลให#ผู#เข#ารับการฝGกอบรมได#รับทราบ โดยสามารถตรวจสอบ

และอุทธรณJได#เม่ือต#องการ  

การวัดและประเมินผลแพทยJประจำบ#านระหว;างการฝGกอบรม การเล่ือนช้ันปV และการยุติการฝGกอบรมมี

รายละเอียดดังน้ี 



 

 26 

6.6.1 การประเมินระหว�างการฝfกอบรม (In-training Evaluation) 

ก) การประเมินแพทย)ประจำบYานต�อยอดระหว�างการฝfกอบรม โดยครอบคลุมท้ังด#านความรู#

ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทยJในมิติต;างๆ ดังน้ี 

มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารยJ (ตาม EPA 1-7) 

มิติท่ี 2   การตรวจเวชระเบียนผู#ป�วยใน (ตาม EPA 1-3) 

มิติท่ี 3   การตรวจเวชระเบียนผู#ป�วยนอก (ตาม EPA 1) 

มิติท่ี 4  คะแนนสอบจัดโดยสถาบันและส;วนกลางโดยสมาคมแพทยJโรคหัวใจและราชวิทยาลัยอายุรแพทยJฯ 

มิติท่ี 5   การร;วมกิจกรรมวิชาการส;วนกลางของสถาบัน และ สมาคมแพทยJโรคหัวใจ 

มิติท่ี 6   การประเมินสมรรถนะโดยผู#ร;วมงาน 

ข) บรรลุ Entrustable Professional Activities (EPAs) ท้ัง 7 อย�างตาม 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, Tilt table test  

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 ภาคผนวกท่ี 3)  

 

โดยผลการประเมินน้ีจะนำไปใช#เพ่ือเล่ือนระดับช้ันปV (โดยเกณฑJผ;านตามท่ีคณะอนุกรรมการฝGกอบรมและ

สอบฯ ประกาศกำหนดก;อนการเข#าฝGกอบรม) และใช#พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเม่ือ

จบการฝGกอบรมปVท่ี 2) 

6.6.2 เกณฑ)การเล่ือนช้ันป� 

1. ปฏิบัติงานได#ไม;ต่ำกว;าร#อยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกำหนด 

2. ผ;านการประเมินตามมิติต;าง ๆ โดยได#คะแนนไม;ต่ำกว;าร#อยละ 50 ของแต;ละมิติ (มิติท่ี 4 ไม;ต่ำ

กว;าร#อยละ 40) 

3. ผ;านเกณฑJการประเมิน EPA (ภาคผนวกท่ี 3) 
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4. ปฏิบัติงานได#สอดคล#องตามข#อกำหนดของสถาบันฝGกอบรม และไม;ก;อให#เกิดความเส่ือมเสียแก;

สถาบันฝGกอบรม 

6.6.3 กรณีไม�ผ�านการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันป�  

1. ต#องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมแล#วทำการประเมินซ้ำ ถ#าผ;านการประเมินจึงสามารถเล่ือนช้ันปVได# 

2. หากไม;ผ;านการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันปVซ้ำตามข#อท่ี 1 หรือไม;ผ;านการประเมินเพ่ือรับการเสนอช่ือ

เข#าสอบวุฒิบัตร ต#องปฏิบัติงานในระดับช้ันปVเดิมอีก 1 ปV 

3. หลังจากปฏิบัติงานซ้ำในช้ันปVเดิมอีก 1 ปV แล#วยังไม;ผ;านการประเมินเพ่ือเล่ือนช้ันปV ต#องยุติการ

ฝGกอบรม  

ท้ังน้ีให#สถาบันส;งผลการประเมินแพทยJประจำบ#าน ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคมของทุกปV และนำเสนอท่ี

ประชุมคณะอนุกรรมการฝVกอบรมและสอบ เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร อนุสาขาสาขาอายุรศาสตรJ

โรคหัวใจและหลอดเลือด  เพ่ือทำรายงานส;งให#ราชวิทยาลัยอายุรแพทยJแห;งประเทศไทย และแพทยสภา

ตามลำดับ 

6.6.4 การดำเนินการสำหรับผูYท่ีไม�ผ�านการประเมิน 

1. แจ#งผลการประเมินให#แพทยJประจำบ#านต;อยอดรับทราบเป�นลายลักษณJอักษรในแบบประเมินผลของ

ราชวิทยาลัยฯ พร#อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม การกำกับดูแล และการ

ประเมินผลซ้ำ 

2. เม่ือแพทยJประจำบ#านต;อยอดลงช่ือรับทราบ ให#ส;งสำเนาผลการประเมินชุดหน่ึงให#คณะอนุกรรมการฝVก

อบรมและสอบ เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด  

3. การอุทธรณJเม่ือไม;ผ;าน แพทยJประจำบ#านต;อยอดสามารถย่ืนอุทธรณJผลการประเมินต;อคณะกรรมการ

ส่ือสารองคJกรซ่ึงแต;งต้ังโดย คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ  

6.6.5 การยุติการฝfกอบรม 

1. การลาออก แพทยJประจำบ#านต;อยอดต#องทำเร่ืองช้ีแจงเหตุผลก;อนพักการปฏิบัติงานล;วงหน#าอย;าง

น#อย 2 สัปดาหJ เม่ือสถาบันฝGกอบรมอนุมัติให#พักการปฏิบัติงานแล#วจึงแจ#งต;อคณะอนุกรรมการ

ฝGกอบรมและสอบฯ  เพ่ือเห็นชอบและแจ#งต;อแพทยสภาพร#อมความเห็นประกอบว;าสมควรให#พัก

สิทธ์ิการสมัครเป�นแพทยJประจำบ#านต;อยอดเป�นเวลา 1 ปVในปVการศึกษาถัดไปหรือไม; โดยพิจารณา

จากเหตุผลประกอบการลาออกและคำช้ีแจงจากสถาบันฝGกอบรม  การลาออกจะถือว;าสมบูรณJเม่ือ

ได#รับอนุมัติจากแพทยสภา   

2. การใหYออก จะกระทำเม่ือแพทยJประจำบ#าน ต;อยอด 

• ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสียร#ายแรงจนก;อให#เกิดผลเสีย

ต;อผู#ป�วยหรือต;อช่ือเสียงของคณะฯ 
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• ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเส่ือมเสีย ไม;มีการปรับปรุงพฤติกรรม

หลังการตักเตือน หรือกระทำซ้ำภายหลังการภาคทัณฑJ 

 เม่ือสถาบันฝGกอบรมเห็นสมควรให#ออก จะทำการแจ#งแพทยJประจำบ#านรับทราบ ให#พักการปฏิบัติงาน 

แล#วทำเร่ืองแจ#งต;อคณะอนุกรรมการฝGกอบรมและสอบฯ  ซ่ึงจะต้ังคณะกรรมการสอบสวนจำนวน 5 คน 

ประกอบด#วยหัวหน#าสถาบันฝGกอบรมอ่ืนจำนวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจำนวน 2 คน เพ่ือดำเนินการ

ให#เสร็จส้ินภายใน 2 สัปดาหJภายหลังจากได#รับเร่ือง ผลการสอบสวนจะถูกนำเสนอต;อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ

ฝGกอบรมและสอบฯ เพ่ือลงความเห็น ถ#าสมควรให#ออกจึงแจ#งต;อแพทยสภาจนเม่ือได#รับการอนุมัติจึงถือว;าการให#

ออกสมบูรณJ ถ#าเห็นว;ายังไม;สมควรให#ออกจึงส;งเร่ืองคืนให#สถาบันฝGกอบรมพร#อมคำแนะนำ 

 

6.7 การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู?ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ 

การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู#ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตรJ

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป�นการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ซ่ึงราชวิทยาลัยอายุรแพทยJแห;งประเทศไทย โดย

คณะอนุกรรมการฝVกอบรมและสอบ เพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ี 

แพทยสภามอบหมายให#เป�นผู#ดูแลรับผิดชอบ เป�นผู#ดำเนินการจัดให#มีการสอบ โดยท่ีคุณสมบัติของผู#มีสิทธ์ิเข#ารับ

การสอบ วิธีการวัด การประเมินผล และเกณฑJการตัดสิน จะเป�นไปตามข#อบังคับแพทยสภาว;าด#วยหลักเกณฑJการ

ออกหนังสือ อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร เพ่ือแสดงความรู#ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

6.7.1. คุณสมบัติผู#สิทธ์ิเข#ารับการประเมินเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ  

เป�นผู#ท่ีผ;านการฝGกอบรมเป�นแพทยJประจำบ#านต;อยอด ปVท่ี 1 และปVท่ี 2 สาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและ

หลอดเลือดพร#อมหลักฐาน และสถาบันฝGกอบรมเห็นสมควรให#เข#าสอบได#  

6.7.2. เอกสารประกอบใบสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

  1. เอกสารรับรองประสบการณJภาคปฏิบัติจากสถาบันฝGกอบรมตามท่ีกำหนด  

  2. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณJ (full paper) ท่ีเสร็จเรียบร#อยแล#ว 

3. ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยJ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลงานวิจัยของผู#สมัคร  

4. ประกาศนียบัตรท่ีผ;านการฝGกอบรมการกู#ชีวิต cardiopulmonary resuscitation (CPR) 

6.7.3. วิธีการสอบประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯประกอบด#วย  

  1. สอบวัดผลวิชาพ้ืนฐานทางโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย การสอบข#อเขียน  

  2. การสอบภาคปฏิบัติ 

  3. งานวิจัย 

6.7.4. การสอบประเมินวิธีอ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝGกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตรJ

โรคหัวใจ และหลอดเลือด 



 

 29 

การพิจารณาตัดสินการวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจ ให#เป�นไปตามประกาศ

ของราชวิทยาลัยอายุรแพทยJแห;งประเทศไทย และสมาคมแพทยJโรคหัวใจแห;งประเทศไทยฯ หรือโดยมติของ

คณะอนุกรรมการฝGกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด และถือเป�นท่ีส้ินสุด 

 

7. การรับและคัดเลือกผู8เข8ารับการฝ+กอบรม  

7.1. คุณสมบัติของผู?สมัครเข?ารับการฝ=กอบรมฯ  

  1. ผู#สมัครเข#ารับการฝGกอบรมต#องเป�นผู#ท่ีได#รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมี

คุณสมบัติอย;างใดอย;างหน่ึงดังต;อไปน้ี  

  ก. เป�นผู#ได#รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตรJ  

  ข. เป�นผู#มีสิทธิสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรJในปVการศึกษาน้ัน  

  2. มีคุณสมบัติครบถ#วนตามเกณฑJแพทยสภาในการเข#ารับการฝGกอบรมแพทยJเฉพาะทาง  

7.2. ขั้นตอนในการรับและการคัดเลือกผู?เข?ารับฝ=กอบรม  

          หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ มี

หลักเกณฑJการคัดเลือกผู#เข#ารับการฝGกอบรมท่ีชัดเจน และมีการแต;งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกแพทยJประจำบ#านต;อ

ยอดอนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด ของคณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ  และ

หลักเกณฑJการคัดเลือกแพทยJประจำบ#านต;อยอดของ สถาบันฯ ต#องไม;ขัดต;อหลักเกณฑJการคัดเลือกของแพทย

สภา  การสอบสัมภาษณJผู#สมัครมีการบันทึกเป�นลายลักษณJอักษร โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร;งใส และ

ตรวจสอบได#มีความโปร;งใส   เท;าเทียมและยุติธรรม 

7.3 จำนวนผู?เข?ารับการฝ=กอบรม  

 โดยอิงตามศักยภาพในการฝGกอบรมของหน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ คณะ

แพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ มีจำนวนผู#เข#ารับการฝGกอบรมสูงสุด 4ตำแหน;ง   

 

8. อาจารย3ผู8ให8การฝ+กอบรม 

 8.1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ มีการ

แต;งต้ังคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ซ่ึงประกอบด#วยประธานการฝGกอบรม เป�นแพทยJท่ีได#รับวุฒิบัตรหรือ

อนุมัติบัตรเพ่ือแสดงความรู#ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและ

หลอดเลือด และได#ปฎิบัติงานในสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย;างน#อย 5 ปV และทีมทำงานคือ ทีม
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คณาจารยJอนุสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ ซ่ึงทุกท;านได#รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร

แสดงความรู#ความชำนาญฯ รวมเป�นคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา  

 8.2. คุณสมบัติและจำนวนของอาจารยHผู?ให?การฝ=กอบรม  

 8.2.1. คุณสมบัติของอาจารยJผู#ให#การฝGกอบรม  

 ต#องเป�นแพทยJซ่ึงได#รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ เพ่ือแสดงความรู#ความชำนาญในการประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด และปฏิบัติงานด#านสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและ

หลอดเลือด อย;างน#อย 2 ปV ภายหลังได#รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ ฯ และมีคุณสมบัติข#อใดข#อหน่ึงดังน้ี 

 8.2.1.1. ผู#ให#การฝGกอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ข#าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย , พนักงานของรัฐ 

ลูกจ#างประจํารวมท้ัง อาจารยJเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรJหรือหน;วยงานท่ี

ปฏิบัติงานเต็มเวลา  

  8.2.1.2. ผู#ให#การฝGกอบรมแบบไม;เต็มเวลา แบ;งเป�น 2 ประเภท 

  1. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ#างประเภทไม;เต็มเวลา ปฏิบัติงานอย;างน#อยคร่ึงเวลาและได#รับ

เงินเดือนตามสัดส;วนงาน ให#นับเวลาการปฏิบัติงานจริง 

  2. ผู#ท่ีปฏิบัติงานอยู;ท่ีสถาบันอ่ืน แผนกอ่ืน หรืออาจารยJเกษียณอายุ มาช;วยสอนบางเวลา โดย

ไม;ได# มีสัญญาจ#าง จากหน;วยงาน หรือปฏิบัติงานน#อยกว;าคร่ึงเวลา ให#คิดเวลาปฏิบัติงานเฉพาะท่ีมาปฏิบัติงาน

สําหรับการเรียน การสอนแพทยJประจําบ#านต;อยอดอนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด ไม;นับเวลาท่ีมา

ทํางานวิจัย งานบริการ เช;น ตรวจผู#ป�วย หรือทําหัตถการ โดยไม;เก่ียวข#องกับแพทยJประจําบ#านต;อยอดอนุ

อายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมท้ัง ไม;นับเวลาท่ีมาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทยJและแพทยJประจําบ#าน

อายุรศาสตรJ 

 หน;วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ กำหนด ดำเนินนโยบาย สรรหาและ

คัดเลือกอาจารยJผู#ให#การฝGกอบรม ให#สอดคล#องกับพันธกิจของแผนการฝGกอบรม/หลักสูตร ของสถาบันฯ ต#อง ระบุ

คุณสมบัติของอาจารยJผู#ให#การฝGกอบรมท่ี ชัดเจน ครอบคลุมความชำนาญท่ีต#องการ ได#แก; คุณสมบัติทางวิชาการ 

ความเป�นครู และความชำนาญทางคลินิก  

 หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ ระบุหน#าท่ีความ

รับผิดชอบ ภาระงาน และสมดุลระหว;างงานด#านการศึกษา การวิจัย และการบริการ เพ่ือให#อาจารยJผู#ให#การ

ฝGกอบรม มีเวลาเพียงพอสำหรับการให#การฝGกอบรม ให#คำปรึกษาและกำกับดูแลผู#เข#ารับการฝGกอบรม นอกจากน้ัน

อาจารยJต#องมีการพัฒนาตนเองอย;างต;อเน่ือง ท้ังด#านการแพทยJและด#านแพทยศาสตรJศึกษา  

หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ จัด ให# มีการพัฒนา

อาจารยJอย;างเป�นระบบ และมีการประเมินอาจารยJเป�นระยะ  



 

 31 

 8.2.2. จำนวนอาจารยJผู#ให#การฝGกอบรม  

 อัตราส;วนของจำนวนอาจารยJท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาต;อจำนวนผู#เข#ารับการฝGกอบรมเป�นไปตามเกณฑJท่ี

แพทยสภากำหนดไว# คือ 2 ต;อ 1  

 จำนวนและรายช่ือของอาจารยJผู#ให#การฝGกอบรมแสดงใน ภาคผนวกท่ี 5 

 8.3. อาจารยHที่ปรกึษา  

 เพ่ือให#การฝGกอบรม แพทยJประจำบ#านต;อยอด อนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจ เป�นไปด#วยความเรียบร#อย 

หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ จึงมีการแต;งต้ัง อาจารยJท่ีปรึกษา 

สำหรับแพทยJประจำบ#านต;อยอด อนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจ ช้ันปVท่ี๑-๒ มีหน#าท่ีรับผิดชอบดังน้ี  ให#คำปรึกษา

ด#านวิชาการและด#านต;างๆ ท่ีเก่ียวข#องได#แก; ป�ญหาการศึกษา ป�ญหาส;วนตัว ป�ญหาทางสังคม ป�ญหาทาง

ครอบครัว การพัฒนาการด#านบุคลิกภาพ โดยต#องเก็บข#อมูลส;วนตัวของแพทยJประจำบ#าน เป�นความลับ  ดูแล

ติดตามผลการปฏิบัติงานและการเรียนของแพทยJประจำบ#านต;อยอด หากพบว;าผลการเรียนตกต่ำให#ค#นหาสาเหตุ 

เพ่ือหาแนวทางแก#ไขโดยปรึกษากับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือหน;วยงานท่ีเก่ียวข#อง กระตุ#นให#แพทยJ

ประจำบ#านต;อยอดสนใจ และเข#าร;วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต;างๆ และ ให#คำแนะแนวด#านการพัฒนาวิชาชีพ

การศึกษาต;อในอนุสาขาในการปฏิบัติงานเป�นอายุรแพทยJท่ีดี 

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

 หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ มีทรัพยากรการศึกษาท่ี

ครบถ#วนและครอบคลุมเพ่ือการฝGกอบรมท่ีมีคุณภาพ ได#แก; 

9.1 มีจำนวนผู#ป�วยมากเพียงพอและชนิดของผู#ป�วยท่ีหลากหลาย สอดคล#องกับผลลัพธJของการเรียนรู#ท่ี

คาดหวัง ท้ังผู#ป�วยนอก ผู#ป�วยใน ผู#ป�วยฉุกเฉิน ผู#ป�วยนอกเวลาราชการ และผู#ป�วยเฉพาะทาง เป�นไปตามศักยภาพ

ของการฝGกอบรม 

9.2 มีสถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู#ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีหอผู#ป�วยอายุรศาสตรJท่ัวไป หอ

ผู#ป�วยพิเศษ หอผู#ป�วยหัวใจวิกฤตและก่ึงวิกฤต, หอผู#ป�วยหลังทำหัตถการ ห#องฉุกเฉิน แผนกผู#ป�วยนอกท่ัวไป 

คลินิกเฉพาะโรค ห#องตรวจnon-invasive, cardiology catheterization lab Electrophysiology lab และ  

MRI center   

แพทยJประจำบ#านต;อยอดสามารถเข#าถึงแหล;งข#อมูลทางวิชาการท่ีทันสมัย มีห#องสมุด มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีครอบคลุมและเพียงพอทุกจุด มีอุปกรณJสำหรับฝGกอบรมภาคปฏิบัติ ได#แก; ศูนยJฝGก

หัตถการ หุ;น simulation ต;าง ๆ จำนวนมาก 

9.3 มีส่ืออิเล็กทรอนิกสJสำหรับการเรียนรู#ของแพทยJประจำบ#านต;อยอด หรือระบบส่ือออนไลนJ มีระบบ 

Wi-Fi ท่ีครอบคลุม ทำให#สามารถค#นหาข#อมูลทางการแพทยJได#ทุกท่ีและตลอด 24 ช่ัวโมง 
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9.4 มีการจัดประสบการณJในการปฏิบัติงานเป�นทีมท่ีประกอบด#วยแพทยJหลาย ๆ ระดับและบุคลากร

วิชาชีพอ่ืน ๆ แบบสหวิชาชีพ 

9.5 มีการประยุกตJความรู#พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรJและกระบวนการทางวิทยาศาสตรJมาในกระบวนการ

ฝGกอบรมตลอดเวลา  

9.6 มีการบูรณาการและถ;วงดุลยJระหว;างการฝGกอบรมกับการวิจัยอย;างเพียงพอ 

9.7 มีการนำความรู#ทางแพทยศาสตรJศึกษามาใช#ในกระบวนการฝGกอบรม ได#แก; 

• การวางแผนการฝGกอบรม ได#แก; การเขียนวัตถุประสงคJเชิงพฤติกรรม  

• การดำเนินการฝGกอบรม ได#แก; การสอนแบบ interactive lecture, conference, วอรJดราวนดJ, 

การให#ข#อมูลป�อนกลับ (feedback), การให#การกำกับดูแล (supervision) และการทำตนเป�น

ตัวอย;าง (role modeling) โดยอาจารยJและแพทยJรุ;นพ่ี 

• การประเมินผล ได#แก; การสอบ formative multiple choice questions (MCQ) 

examination, formative long case examination และ formative OSCE  

9.8 มีการฝGกอบรมในสถาบันอ่ืนในรูปแบบวิชาเลือก (elective) เป�นเวลา 1 เดือนใน 2 ปV 

 

10.การประเมินแผนการฝ+กอบรม/หลักสูตร  
 หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ คณะแพทยศาสตรJธรรมศาสตรJมีการประเมิน

หลักสูตรการฝGกอบรมปVละ 1 คร้ัง โดยมีการประเมินหลักสูตรการฝGกอบรมและกลไกในการนำหลักสูตรการ

ฝGกอบรมนำไปใช#จริงซ่ึงครอบคลุมหัวข#อต;าง ๆ คือ 

1. พันธกิจของหลักสูตรการฝGกอบรม  

2. ผลลัพธJการเรียนรู#ท่ีพึงประสงคJ  

3. แผนการฝGกอบรม  

4. ข้ันตอนการดำเนินงานของแผนการฝGกอบรม   

5. การวัดและประเมินผล  

6. พัฒนาการของผู#รับการฝGกอบรม   

7. ทรัพยากรทางการศึกษา   

8. คุณสมบัติของอาจารยJผู#ให#การฝGกอบรม  

9. ความสัมพันธJระหว;างนโยบายการรับสมัครผู#รับการฝGกอบรมและความต#องการของระบบสุขภาพ 

10. ข#อควรปรับปรุง 

โดยหน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ จะรวบรวมข#อมูล

ป�อนกลับเก่ียวกับหลักสูตรการฝGกอบรมจากผู#มีส;วนได#ส;วนเสียหลัก คือ อาจารยJผู#ให#การฝGกอบรม แพทยJประจำ
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บ#านผู#เข#ารับการฝGกอบรม แพทยJประจำบ#านผู#สำเร็จการฝGกอบรม รวมท้ังใช#ข#อมูลป�อนกลับเก่ียวกับสมรรถนะของ

แพทยJประจำบ#านผู#สำเร็จการฝGกอบรม ในการประเมินหลักสูตรการฝGกอบรม 

11. การทบทวนและการพัฒนา 

หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ มีการทบทวนและพัฒนา

คุณภาพของหลักสูตรการฝGกอบรมอย;างน#อยทุก ๆ 5 ปV เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ โครงสร#าง  เน้ือหา ผลลัพธJ และ

สมรรถนะของผู#สำเร็จการฝGกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล#อมในการฝGกอบรม ให#

ทันสมัยอยู;เสมอ ปรับปรุงแก#ข#อบกพร;องท่ีตรวจพบ มีข#อมูลอ#างอิง และแจ#งผลการทบทวนและพัฒนาให#ราช

วิทยาลัยอายุรแพทยJฯ และแพทยสภารับทราบ 

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ บริหารจัดการหลักสูตรให#

สอดคล#องกับกฎระเบียบท่ีกำหนดไว#ในด#านต;าง ๆ  ได#แก; การรับสมัครผู#เข#ารับการฝGกอบรม (เกณฑJการคัดเลือกและ

จำนวนท่ีรับ) กระบวนการฝGกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธJของการฝGกอบรมท่ีพึงประสงคJ การออก

เอกสารท่ีแสดงถึงการสำเร็จการฝGกอบรมในแต;ละระดับ หรือหลักฐานอย;างเป�นทางการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใช#เป�น

หลักฐานแสดงการผ;านการฝGกอบรมในระดับน้ันได#ท้ังในประเทศและต;างประเทศ 

หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ กำหนดหน#าท่ีรับผิดชอบ

และอำนาจให#คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาสำหรับแพทยJประจำบ#านต;อยอด บริหารจัดการงบประมาณ

ของหลักสูตรการฝGกอบรม ให#สอดคล#องกับความจำเป�นด#านการฝGกอบรม 

หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

และมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของการฝGกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข#อง มี

การบริหารจัดการท่ีดีและใช#ทรัพยากรได#อย;างเหมาะสม 

หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ มีหน;วยงานสนับสนุนด#าน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข#องครบถ#วน สอดคล#องกับข#อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเป°ดการฝGกอบรม 

13. การประกันคุณภาพการฝ+กอบรม 

หน;วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตรJ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ มีการประกันคุณภาพการ

ฝGกอบรมดังน้ี 

13.1 การประกันคุณภาพการฝGกอบรมภายในทุก 2 ปV 

13.2 การประกันคุณภาพการฝGกอบรมภายนอก โดยคณะอนุกรรมการฝGกอบรมฯ ทุก 5 ปV 
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ภาคผนวกท่ี 1 

เน้ือหาของการฝ,กอบรม/หลักสูตร 

ความรู8พื้นฐานของอายุรศาสตร3โรคหัวใจ 
1. ความรู#พ้ืนฐานด#าน Molecular Cardiology 

2. Embryology ของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

3. กายวิภาคศาสตรJของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

4. สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดในคนปกติ 

5. พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยา และ พยาธิวิทยาของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

6. เภสัชวิทยาของยาท่ีใช#ในระบบหัวใจและหลอดเลือด 

7. การปฏิบัติการหัตถการต;างๆของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

8. การฟ��นฟูสมรรถภาพของผู#ป�วยท่ีเป�นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

9. ระบาดวิทยาและการป�องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 

10. ความรู#หลักการ และวิธีการทำวิจัย 

โรคหรือภาวะที่สำคัญและพบได8บ:อย 
ระดับ 1 โรคหรือภาวะท่ีพบบ;อย มีความสำคัญซ่ึงแพทยJประจำบ#านต;อยอดสามารถเรียนรู#ได#จากผู#ป�วยโดยตรง 

ระดับ 2 โรคหรือภาวะท่ีพบน#อยกว;าระดับ 1 มีความสำคัญซ่ึงแพทยJประจำบ#านต;อยอดสามารถ  เรียนรู#จากผู#ป�วย

แต;ไม;ได#ดูแลผู#ป�วยโดยตรง เช;น การร;วมดูแลและการอภิปรายในหอผู#ป�วย เป�นต#น  

ระดับ 3 โรคท่ีพบน#อยแต;มีความสำคัญ ซ่ึงแพทยJประจำบ#านต;อยอดสามารถเรียนรู#โดยการศึกษาด#วยตนเอง หรือ

ฟ�งบรรยาย และสถาบันฝGกอบรมควรจัดให#มีการเรียนรู#โรคในกลุ;มน้ีอย;างพอเพียง  
 

โรคหรือภาวะ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. Acute rheumatic 

fever (I00-I02) 

  -Rheumatic fever with 

heart involvement (I01) 

2. Chronic rheumatic 

heart disease (I05-

I09) 

- Rheumatic mitral 

valve diseases (I05) 

- Rheumatic aortic 

valve diseases (I06) 
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- Rheumatic tricuspid 

valve diseases (I07) 

- Multiple valve 

diseases (I08) 

3. Hypertensive 

diseases (I10-I15) 
- Essential 

hypertension (I10) 

- Hypertensive heart 

disease (I11) 

-Secondary 

hypertension (I15) 

 

4.  Ischemic heart 

disease (I20-I25) 
- Unstable angina 

(I20.0) 

- Acute myocardial 

infarction (I21) 

- Subsequent 

myocardial infarction 

(I22) 

- Chronic ischemic 

heart disease (I25) 

-Angina pectoris with 

documented spasm 

(I20.1) 

-Certain current 

complications 

following acute 

myocardial 

infarction(I23) 

 

-Dressler syndrome 

(I24.1) 

5. Pulmonary heart 

disease and 

diseases of 

pulmonary 

circulation (I26-

I28) 

- Pulmonary 

embolism (I26) 

- Primary pulmonary 

hypertension (I27.0) 

- Other secondary 

pulmonary 

hypertension (I27.2) 

  

6.  Pericardial 

diseases (I30-I32) 

- Acute pericarditis (I30) - Chronic adhesive 

pericarditis (I31.0) 
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- Pericardial effusion 

(noninflammatory) 

(I30.3) 

- Cardiac tamponade 

(I31.9) 

- Chronic 

constrictive 

pericarditis (I31.1) 

- Hemopericardium 

(I31.2) 

7. Endocarditis (I33) -  Acute and subacute 

endocarditis (I33.0) 

  

8. Non rheumatic 

valvular heart 

diseases (I34-I37) 

- Nonrheumatic mitral 

valve disorders (I34) 

- Nonrheumatic aortic 

valve disorders (I35) 

- Nonrheumatic 

tricuspid valve 

disorders (I36) 

- Pulmonary valve 

disorders (I37) 

  

9. Myocarditis/cardio

myopathy (I40-I43) 
- Dilated 

cardiomyopathy 

(I42.0) 

- Obstructive 

hypertrophic 

cardiomyopathy 

(I42.1) 

- Other hypertrophic 

cardiomyopathy 

(I42.2) 

- Cardiomyopathy due 

to drugs and other 

-  Acute myocarditis 

(I40) 

- Other restrictive 

cardiomyopathy (I42.5) 

- Cardiomyopathy in 

diseases classified 

elsewhere (I43) 

- Alcoholic 

cardiomyopathy 

(I42.6) 

 

- Endomyocardial 

(eosinophilic) disease 

(I42.3) 
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external agents 

(I42.7) 

10. AV block and 

conduction 

disorder (I44-I45) 

- Atrioventricular 

block and LBBB (I44) 

- Pre-excitation 

syndrome (I45.6) 

  

11. Cardiac arrest 

(I46) 
- Cardiac arrest with 

successful 

resuscitation (I46.0) 

- Sudden cardiac 

death (I46.1) 
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12. Paroxysmal 

tachycardia and 

other cardiac 

arrhythmias(I47-

I49) 

- Supraventricular 

tachycardia (I47.1) 

- Ventricular 

tachycardia (I47.2) 

- Atrial fibrillation and 

flutter (I48)  

- Ventricular 

fibrillation and 

flutter (I49.0) 

- Atrial premature 

depolarization (I49.1) 

- Junctional 

premature 

depolarization (I49.2) 

- Ventricular 

premature 

depolarization (I49.3) 

- Sick sinus syndrome 

(I49.5) 

-Other specified 

cardiac arrhythmias 

(I49.8) 

- Brugada syndrome 

- Long QT syndrome 

 

13. Congestive 

heart failure (I50) 
- Congestive heart 

failure (I50) 

  

14. Complications 

and ill-defined 

descriptions of 

heart disease (I51) 

- Rupture of chordae 

tendineae (I51.1) 

- Intracardiac 

thrombus (I51.3) 

- Cardiac septal 

defect, acquired 

(I51.0)  

- Rupture of 

papillary muscle 

(I51.2) 
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15. Disease of 

arteries, arterioles 

and capillaries 

(I70-I79) 

- Atherosclerosis (I70) 

- Aortic aneurysm and 

dissection (I71) 

- Other peripheral 

vascular diseases 

(I73) 

- Arteriovenous fistula, 

acquired (I77.0) 

  

16. Venous 

thrombosis 
- Deep vein 

thrombosis (I80) 

  

17. Congenital 

malformations of 

the circulatory 

system (Q20-Q28) 

- Ventricular septal 

defect (Q21.0) 

- Atrial septal defect 

(Q21.1) 

- Atrioventricular 

septal defect (Q21.2) 

- Patent ductus 

arteriosus (Q25.0) 

- Tetralogy of Fallot 

(Q21.3) 

- Congenital 

malformations of 

pulmonary and 

tricuspid valves 

(Q22) 

 

-Congenital 

malformations of 

cardiac chambers and 

connections (e.g. 

DORV, DOLV, truncus 

arteriosus) 

-Aortopulmonary 

septal defect (Q21.4) 

-Congenital 

malformations of 

aortic and mitral 

valves (Q23) 

-Malformation of 

coronary vessels 

(Q24.5) 

- Congenital 

malformations of 

great veins (Q26) 
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- Coarctation of 

aorta (Q25.1) 

- Dextrocardia 

(Q24.0) 

18. Others - Syncope (R55) 

- Cardiogenic shock 

(R57.0) 

- Radiation safety 

- Cardiac 

rehabilitation 

-Cardiovascular 

disorder in systemic 

disease 

-Heart disease in 

pregnancy 

-Nutritional heart 

disease 

-Cardiac tumors 

 

-Traumatic heart 

disease 
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ภาคผนวกท่ี 2 

หัตถการของสาขาอายุรศาสตร3โรคหัวใจและหลอดเลือด 
แพทยJประจำบ#านต;อยอดอนุสาขาโณคหัวใจและหลอดเลือด ต#องรู#ข#อบ;งช้ี ข#อบ;งห#าม และ

ภาวะแทรกซ#อนของการทำหัตถการต;าง ๆ ซ่ึงสามารถแบ;งเป�น 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับท่ี 1 หัตถการท่ีแพทยJประจำบ#านต;อยอด ต#องทำได#ด#วยตนเอง 

ระดับท่ี 2 หัตถการท่ีแพทยJประจำบ#านต;อยอด ควรทำได# (ทำภายใต#การดูแลของผู#เช่ียวชาญ) 

ระดับท่ี 3 หัตถการท่ีแพทยJประจำบ#านต;อยอด อาจทำได# (ช;วยทำหรือได#เห็น) 

 

ชนิดของหัตถการ ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 

Transthoracic echocardiography x   

Transesophageal echocardiography x   

Right & left heart catheterization  x  

Coronary angiography  x  

Basic cardiac electrophysiology study   x 

Permanent pacemaker   x 

Pericardiocentesis x   

IABP x   

Temporary pacemaker x   
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ภาคผนวกท่ี 3 

Entrustable Professional Activities (EPA) และ Milestones 

Entrustable professional activities (EPA) 
เป�นกิจกรรมท่ีมีความสำคัญมาก (critical activities) ท่ีผู#จะประกอบอาชีพเป�นอายุรแพทยJโรคหัวใจและ

หลอดเลือดทุกคนต#องทำได#ด#วยตนเองอย;างถูกต#องและมีความปลอดภัยต;อผู#ป�วย 

สมาคมแพทยJโรคหัวใจแห;งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภJ กำหนด EPA ซ่ึงแพทยJประจำบ#านต;อยอด 

อนุสาขาอายุรศาสตรJโรคหัวใจและหลอดเลือด ทุกคนต#องแสดงให#เห็นว;าสามารถทำได#ด#วยตนเองในระหว;างการ

ฝGกอบรมดังน้ี 

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 

-Tilt table test 

-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 

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

electrophysiology 

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

temporary pacemaker 

แนวทางการเรียนรู?และการประเมิน EPAs 

1. Level of EPAs  

Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได#ภายใต#การควบคุมของอาจารยJอย;างใกล#ชิด 
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Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได#ภายใต#การช้ีแนะของอาจารยJ  

Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได#โดยมีอาจารยJให#ความช;วยเหลือเม่ือต#องการ  

Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได#ด#วยตนเองและควบคุมผู#ท่ีมีประสบการณJน#อยกว;าได# 

2. เนื้อหาการเรียนรู?และการประเมิน 

EPA-competencies matrix 

Competency EPA 

1 

EPA 

2 

EPA 

3 

EPA 

4 

EPA 

5 

EPA 

6 

EPA 

7 

Patient care • • • •  • • 

Medical knowledge and skills • • • • • • • 

Practice-based learning • • • • • • • 

Interpersonal and communication 

skills 
• • • •  • • 

Professionalism • • • •  • • 

System-based practice • • • •  • • 

 

3. ผลของ EPA 

3.1 การวัดและประเมินผลระหว�างการฝfกอบรม 

ใช#วัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต;อไปน้ี 

มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารยJ โดยสามารถปฏิบัติงานได#ตาม level of EPA โดยบันทึกใน log book 

มิติท่ี 2 การตรวจเวชระเบียนผู#ป�วยใน และ นอก (ตาม EPA ข#อ 1-3) 

3.2 เกณฑ)ประเมินการเล่ือนช้ันป� 

EPA (Entrustable professional activities) Fellow 1 Fellow 2 

1. Manage care of cardiovascular patients in the 

ambulatory and in-patient setting 

Level 3 

10 cases 

Level 4 

10 cases 
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(โรคระดับท่ี 1 ท่ีแตกต;าง

กัน 8 cases, ระดับ 2-3 

ท่ีแตกต;างกัน 2 cases) 

(โรคระดับท่ี1 แตกต;าง

กัน 6 cases, ระดับ 2-3 

ท่ีแตกต;างกัน 4 cases) 

2. Manage care of cardiovascular patients in the 

emergency and intensive/critically care setting 

Level 3 

10 cases 

Level 4 

10 cases 

3. Providing cardiology consultation to other 

specialties 

Level 3 

10 cases 

Level 4 

10 cases 

4. Performing and interpretation results of cardiac 

 investigation:  

-Interpretation of ECG 

-Interpretation of CXR 

-EST   

-Ambulatory ECG monitoring 

-Tilt table test 

-Transthoracic echocardiography  

-Transesophageal echocardiography 

 

     

Level 4, 20 cases 

Level 4, 20 cases  

Level 4, 20 cases 

Level 4, 10 cases 

Level 4, 3 cases 

Level 3, 10 cases 

Level 2, 5 cases 

Level 4, 10 cases 

Level 3, 5 cases 

5. Performing and interpretation of cardiac  

imaging:  

-Cardiac magnetic resonance imaging (CMR) 

-Cardiac and coronary computerized angiography 

-Nuclear cardiac imaging  

 

 

Level 3, 10 cases 

Level 3, 10 cases 

Level 3, 5 cases 

6. Performing and interpretation results of  

-Cardiac catheterization  

 

Level 1, 10 cases 

 

Level 2, 10 cases 

-Basic cardiac electrophysiology study 

-Permanent pacemaker implantation 

-Device interrogation / programming 

Level 1, 5 cases 

Level 1, 5 cases 

Level 2, 5 cases 
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7. Performing emergency cardiac intervention:  

-Pericardiocentesis 

-IABP 

-Temporary pacemaker 

-Cardioversion/Defibrillation 

 

Level 3, 4 cases 

Level 3, 4 cases 

Level 3, 4 cases 

Level 4, 5 cases  
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ภาคผนวกท่ี 4 

กิจกรรมวิชาการของอนุสาขาอายุรศาสตร3โรคหัวใจและหลอดเลือด 

 
 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

0700-0800 Ward round Ward round Ward round Ward round Ward round 

0800-0900 Cardiac MRI conference 

Journal club  
(week 1, 3) 

Ward round 
Echo case review 

(every week) 

Cath lab conference 
(every week) 

ECG conference (week 2,4) 

0900-1200 OPD/ Ward round/ echo/cath 
CMR 

Reviews 

 

1200-1300 Lunch break 

1300-1500 

Heart team 

(CVT)conference  
(week 2,4) 

/Murmur round 

Fellow’s topic review 
OPD 

Cardiology clinic 

Interesting clinical case 

(week 2)/ 
Resident topic review 

(week 3) 
 

Interhospital conference 

(Echo, cardio) 

CCU M&M conference 

(week 4) 

 

1430-1600  
Ward work Ward work Ward work Ward work 

 
Heart team conference /CVT conference  

ทุกวันจันทรJท่ี 2 และ 4 ของเดือน สถานท่ี ห#องประชุมศูนยJโรคหัวใจ เวลา 13.00-15.00 น 

วัตถุประสงคJ  

-เพ่ือให#แพทยJประจำบ#านต;อยอดมีความรู# ประสบการณJ เก่ียวกับคนไข#โรคหัวใจท่ีมีข#อบ;งช้ีในการผ;าตัด  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอดได#มีโอกาสรับฟ�งความคิดเห็นจากอาจารยJศัลยแพทยJโรคหัวใจโดยตรง  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอดเรียนรู#แนวทางในการรักษาคนไข#ระหว;างอายุรแพทยJโรคหัวใจและศัลยแพทยJโรคหัวใจ 

-เพ่ือให#แพทยJประจำบ#านต;อยอดได#มีประสพการณJในการทำงานแบบสหสาขา 

วิธีการ  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอด ท่ีประจำcath labหรือnon invasive เตรียมและนำเสนอประวัติผู#ป�วย ผลการตรวจ

พิเศษต;างๆ ได#แก; ECG, Echocardiogram, CINE coronary angiography และอ่ืนๆ รวมถึงความรู#พ้ืนฐานเร่ือง
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ข#อบ;งช้ีในการผ;าตัดตามมาตรฐานการรักษาสากล (Standard guideline) และ เตรียมข#อมูลความเส่ียงในการ

ผ;าตัดของคนไข#แต;ละคน (STS score)  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอดทุกคน อาจารยJ cardio และ CVT ร;วมอภิปราย และบันทึกข#อสรุปเร่ืองการแนว

ทางการรักษาจากท่ีประชุม ให#บันทึกลงใน OPD card ของผู#ป�วย  

บทบาทของอาจารยJ  

-ช;วยดำเนินการอภิปราย ควบคุมการนำเสนอและอภิปรายให#อยู;ในกรอบเน้ือหาท่ีกระชับ  

-ต้ังข#อสังเกตและคำถาม เก่ียวกับประเด็นท่ีน;าสนใจ แล#วให#แพทยJประจำบ#านต;อยอดตอบ  

-ให#ความเห็นหรือข#อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติมเก่ียวกับผู#ป�วยท่ีนำเสนอ และอาจช้ีแนะหัวข#อให#ไปอ;านเพ่ิมเติม 

-ให#ความเห็นเร่ืองความเหมาะสมของการผ;าตัดตามข#อบ;งช้ี และประเมินความเส่ียงในการผ;าตัด  

 

Journal club 

จัดให#มีกิจกรรมทุกวันอังคาร สถานท่ี ห#องประชุมหน;วยโรคหัวใจ เวลา 8.00-9.00 น 

วัตถุประสงคJ  

-เพ่ือให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด มีความรู# ประสบการณJ ในการศึกษาข#อมูลใหม;ๆด#วยตนเอง ส;งเสริมเร่ืองการ

เรียนรู#ตลอดชีวิต 

-เพ่ือให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด และอาจารยJได#รับข#อมูลวิทยาการความรู#ใหม;ๆ หรือความแนวทางการรักษาใหม;  

-เพ่ือให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด ฝGกประสบการณJเตรียมข#อมูลเพ่ือนำเสนอ และ ฝGกทักษะการนำเสนอในท่ี

ประชุม  

-เพ่ือให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด ฝGกอ;านวารสารทางวิชาการ เรียนรู#รูปแบบวิธีวิจัย การวิเคราะหJทางสถิติ และฝGก

วิเคราะหJ วิจารณJความน;าเช่ือถือ  

ผู#รับผิดชอบ  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอด ทุกคนผลัดเปล่ียนจัดเตรียมนำเสนอตามวันเวลาท่ีกำหนด  

วิธีการ  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอด หรือ แพทยJประจำบ#านอายุรศาสตรJช้ันปVท่ี 1 หรือ 2 ทุกคนจัดเตรียมนำเสนอตามวัน

เวลาท่ีกำหนด ในแต;ละคร้ังให#นำเสนอ 1 เร่ือง 

-นำเสนอและวิจารณJประเด็นท่ีน;าสนใจในบทความน้ันๆ เช;น คุณค;าของบทความ (appraisal) วิธีการศึกษา 

(methodology) วิธีวิเคราะหJผลการศึกษา ผลการศึกษา และการนำผลการศึกษาไปใช#ในเวชปฏิบัติ   

-อาจารยJในหน;วยโรคหัวใจและหลอกดเลือดทุกท;านเข#าร;วม ช;วยดำเนินการอภิปราย ควบคุมการนำเสนอและ

อภิปรายให#อยู;ในกรอบเน้ือหาท่ีกระชับ ต้ังข#อสังเกตและคำถาม เก่ียวกับประเด็นท่ีน;าสนใจ แล#วให#แพทยJประจำ

บ#านหรือแพทยJประจำบ#านต;อยอดตอบ ให#ความเห็นหรือข#อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม 
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Echo review หรือ Echo Topic review  

จัดให#มีกิจกรรมทุกวันพฤหัส สถานท่ี ห#องประชุมหน;วยหัวใจ เวลา 8.00-9.00 น 

วัตถุประสงคJ  

-เพ่ือให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด เรียนรู#วิธีอ;านภาพคล่ืนเสียงสะท#อนหัวใจ (Echocardiogram) จากอาจารยJผู#

เชียวชาญโดยตรง 

วิธีการ  

-อาจารยJด#านnon invasive เป�นผู#จัดเตรียมผู#ป�วยท่ีน;าสนใจ หรือมีประเด็นให#เรียนรู#เพ่ิมเติม อาจเป�นผู#ป�วยเก;าท่ี

จดไว#ในสมุดบันทึก หรือเป�นผู#ป�วยท่ีอาจารยJเตรียมมา ให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด เป�นคนอ;าน  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอด ช้ันปVท่ี 1 และ 2  ฝGกอ;าน Echocardiogram เรียนรู#วิธีการอ;านท่ีถูกต#อง ฝGกบรรยาย

โดยใช#คำภาษาอังกฤษ ให#ครบตาม Key word ฝGกสังเกตองคJประกอบท่ีเก่ียวข#องให#ครบถ#วน associated 

findings ภายใต#การควบคุมจากอาจารยJอย;างใกล#ชิด 

-อาจารยJต้ังข#อสังเกตและคำถาม เก่ียวกับประเด็นท่ีน;าสนใจเพ่ิมเติม  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอด 1 และ 2 ช;วยกันตอบคำถาม 

 

CINE Review/Cath lab conference 

จัดให#มีกิจกรรมทุกวันศุกรJ สถานท่ีห#องประชุม เวลา 08.00-09.00 น 

วัตถุประสงคJ  

-เพ่ือให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด เรียนรู#วิธีอ;านภาพฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CINE) และเรียนรู#วิธีปฏิบัติการสวน

หลอดเลือดหัวใจเบ้ืองต#น (PCI) จากอาจารยJผู#เชียวชาญโดยตรง  

-เพ่ือให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด ได#เรียนรู#ในด#านpercutaneous coronary interventionและstructural 

intervention  

วิธีการ  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอดด#านมัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจและอาจารยJ เป�นผู#ดำเนินการเป°ดภาพ CINE ท่ีอาจารยJ

เห็นว;าน;าสนใจ หรือมีประเด็นให#เรียนรู#เพ่ิมเติม ให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด ช้ันปVท่ี 1 เป�นคนอ;าน  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอด ช้ันปVท่ี 1 และ 2  ฝGกอ;าน coronary angiogram เรียนรู#วิธีการอ;านท่ีถูกต#อง ภายใต#

การควบคุมจากอาจารยJอย;างใกล#ชิด 

-อาจารยJต้ังข#อสังเกตและคำถาม เก่ียวกับประเด็นท่ีน;าสนใจเพ่ิมเติม เช;น แนวทางการรักษาเพ่ิมเติม งานวิจัยท่ี

เก่ียวข#อง 

-แพทยJประจำบ#านต;อยอด ช้ันปVท่ี 1 และ 2  ช;วยกันตอบคำถาม 
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-topic reviewด#าน percutaneous coronary intervention, structural interventionโดยแพทยJประจำบ#าน

ต;อยอดด#านมัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจและอาจารยJ 

 

Murmur round  

จัดให#มีทุกวันจันทรJท่ี 1และ3 ของเดือน สถานท่ี ห#องตรวจด#วยเคร่ืองมือพิเศษ ward  หรือ CCU แล#วแต;นัดหมาย 

เวลา 13.00-15.00 น 

วัตถุประสงคJ  

-เพ่ิมความสามารถ ทักษะการตรวจร;างกายให# แพทยJประจำบ#านต;อยอด และ แพทยJประจำบ#านอายุรศาสตรJ 

ภายใต#การควบคุมจากอาจารยJอย;างใกล#ชิด  

-เพ่ือให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด และ แพทยJประจำบ#านอายุรศาสตรJ หาแนวทางการรักษาร;วมกัน ในกรณีเป�น

ผู#ป�วยท่ีมีป�ญหา ยากต;อการตัดสินใจ  

วิธีการ  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอดประจำ CCU เป�นผู#จัดเตรียมคนไข# 1-2 คน คนไข#น;าสนใจ มี Physical signs สามารถ

ตรวจร;างกายได# อาจเป�นคนไข#ในตึกผู#ป�วย หรือเป�นผู#ป�วยนอกท่ีนัดมาเพ่ือการเรียนรู#โดยเฉพาะ โดยได#รับความ

ยินยอมจากผู#ป�วยก;อนทุกคร้ัง  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอด แพทยJประจำบ#านอายุรศาสตรJ และอาจารยJท่ีเข#าร;วม หมุนเวียนกันตรวจร;างกาย คน

ละ 5 นาที  

-อภิปรายผลการตรวจอย;างเป�นระบบต้ังแต; General appearance,  pulse quality rate, JVP level and 

wave form, Heave, Thrill, murmur location grading, S1 S2, maneuver สรุปผลการวินิจฉัย และ 

severity ของ disease  

-เรียงลำดับการนำเสนอจาก แพทยJประจำบ#านอายุรศาสตรJ แพทยJประจำบ#านต;อยอด ช้ันปVท่ี 1 และ 2 และ 

อาจารยJ  

-อาจารยJช;วยควบคุมแนวทางการนำเสนอให#ถูกต#อง หรือต้ังข#อสังเกต และซักถามในกรณีผลการตรวจร;างกายไม;

เป�นไปแนวทางเดียวกันกับผลการวินิจฉัย  

-สรุปการวินิจฉัยท่ีถูกต#องจากผลตรวจ Echocardiogram (ถ#ามีตรวจ) 

 

Interesting case conference และ Mortality conference (MM) 

จัดให#มีทุกวันพฤหัสท่ี 2 และ 4 ของทุกเดือน สถานท่ี ห#องประชุมศูนยJหัวใจ เวลา 13.00-15.00 น 

วัตถุประสงคJ  

-เพ่ือทบทวนผู#ป�วยท่ีเสียชีวิต ในแง;ของการวินิจฉัยและการรักษา  
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-เพ่ือตรวจสอบข#อบกพร;อง การวินิจฉัย และการรักษา ตลอดจนระบบของการให#การรักษาพยาบาลผู#ป�วย และ

ช้ีแนะวิธีแก#ไข  

-เพ่ือทราบจำนวนผู#ป�วยท้ังหมดท่ีรับเป�นผู#ป�วยใน หอผู#ป�วย CCU และ CSU และ จำนวนหัตถการท่ีทำในแต;ละ

เดือน  

วิธีการ  

-ให# แพทยJประจำบ#านอายุรศาสตรJช้ันปVที 1 หรือ 2 ร;วมกับ แพทยJประจำบ#านต;อยอด ช้ันปVท่ี 1 หรือ 2 เป�นคน

เตรียมการนำเสนอ สอบถามจำนวนผู#ป�วยท้ังหมดท่ีรับเป�นผู#ป�วยใน หอผู#ป�วย CCU และจำนวนหัตถการท่ีทำท้ัง

เดือน อาจรบกวนให#พยาบาล CCU ช;วยดูให# หรือดูจากสมุดบันทึกของพยาบาล 

-แพทยJประจำบ#านต;อยอดประจำ CCU และอาจารยJท่ีดูแล CCU ในเดือนน้ัน ช;วยเลือกผู#ป�วยท่ีเสียชีวิตและ เคสท่ี

น;าสนใจมานำเสนอ 

-แพทยJประจำบ#านต;อยอดประจำ CCU ช;วยเตรียมเอกสารก;อนนำเสนอจริง  และควบคุมการนำเสนอ  

-ให#ทบทวนการวินิจฉัยและการรักษามาอย;างละเอียด 

-ระหว;างอภิปราย อาจารยJช;วยตรวจสอบข#อบกพร;อง การวินิจฉัย และการรักษา ตลอดจนระบบของการให#การ

รักษาพยาบาลผู#ป�วย และช้ีแนะวิธีแก#ไข  

 

 

CMR conference 

จัดให#มีกิจกรรมทุกวันศุกรJ สถานท่ี ห#องตรวจ MRIแผนกรังสี  เวลา 9.00-12.00 น 

วัตถุประสงคJ  

-เพ่ือให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด เรียนรู#วิธีอ;านภาพ CMR (Cardiovascular magnetic resonance imaging) 

จากอาจารยJผู#เชียวชาญโดยตรง 

วิธีการ  

-อาจารยJด#านnon invasive /MRI เป�นผู#จัดเตรียมผู#ป�วยท่ีน;าสนใจ หรือมีประเด็นให#เรียนรู#เพ่ิมเติม อาจเป�นผู#ป�วย

เก;าท่ีจดไว#ในสมุดบันทึก หรือเป�นผู#ป�วยท่ีอาจารยJเตรียมมา ให#แพทยJประจำบ#านต;อยอด เป�นคนอ;าน  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอด ช้ันปVท่ี 1 และ 2  ฝGกอ;าน CMR เรียนรู#วิธีการอ;านท่ีถูกต#อง ฝGกบรรยายโดยใช#คำ

ภาษาอังกฤษ ให#ครบตาม Key word ฝGกสังเกตองคJประกอบท่ีเก่ียวข#องให#ครบถ#วน associated findings ภายใต#

การควบคุมจากอาจารยJอย;างใกล#ชิด 

-อาจารยJต้ังข#อสังเกตและคำถาม เก่ียวกับประเด็นท่ีน;าสนใจเพ่ิมเติม  

-แพทยJประจำบ#านต;อยอด 1 และ 2 ช;วยกันตอบคำถาม 
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ภาคผนวกท่ี 5 

รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย3หน:วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร3 คณะแพทยศาสตร3 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3  

 
ลำดับ

ที่ 

ชื่อ - สกุล ตำแหนHง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ ประเภท (ถWาเปXนบางเวลา 

ระบุจำนวนชั่วโมง/

สัปดาห\) 

เต็มเวลา บางเวลา 

1 นพ.ดิลก  ภิยโยทัย รศ. วว.อายุรศาสตรjทั่วไป 

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

fellowship of  intervention 

cardiology 

ü  

2 นพ.พิสิษฐ หุตะยานนทj  ผศ. วว.อายุรศาสตรjทั่วไป 

วว. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

fellowship of  intervention 

cardiology 

ü  

3 นพ. อดิศัย บัวคำศร ี รศ. วว.อายุรศาสตรjทั่วไป 

วว. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

research fellowship cardiac 

imaging 

ü  

4 พญ. อิงอร อรุณากร รศ วว.อายุรศาสตรjทั่วไป 

วว. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

research fellowship cardiac 

imaging 

ü  

5. นพ. โรจนj   รจเรขอำไพ - วว.อายุรศาสตรjทั่วไป 

วว. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

fellowship in EPS & RFA 

ü  

6. นพ. เหมือนเพชร เหมือนแก�ว - วว.อายุรศาสตรjทั่วไป 

วว. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

Intervention cardiology 

ü  

7. พญ. คิด ภูมิเมือง  - วว.อายุรศาสตรjทั่วไป 

วว. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

Intervention cardiology 

ü  
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ลำดับ

ที่ 

ชื่อ - สกุล ตำแหนHง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ ประเภท (ถWาเปXนบางเวลา 

ระบุจำนวนชั่วโมง/

สัปดาห\) 

เต็มเวลา บางเวลา 

8. พญ.ธิดา ทาบูกานอน  วว.อายุรศาสตรjทั่วไป 

วว. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

Fellowship in heart failure 

ü  

9. นพ. ธัญนพ โชติวนาวรรณ  วว.อายุรศาสตรjทั่วไป 

วว. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

Intervention cardiology 

ü  

10 นพ กำพล จินตนาวิลาศ - วว.อายุรศาสตรjทั่วไป 

วว. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

fellowship in EPS & RFA 

 ü 

11. นพ. กานตj  วิฑูรชาติ  วว.อายุรศาสตรjทั่วไป 

วว. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

research fellowship cardiac 

imaging 

 ü 
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ภาคผนวกท่ี 6 

การสอบประเมินผลการฝ,กอบรม 
เกณฑHการเลื่อนชั้นป� 

มีการสอบประเมินเป�นหน่ึงในมิติท่ีจะต#องผ;านเกณฑJการประเมิน (ผ;าน/ไม;ผ;าน) ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. สอบข#อเขียน แต;ละสถาบันจัดสอบโดยกำหนดวันพร#อมกันทุกสถาบัน ใช#ข#อสอบจากสมาคมแพทยJ

โรคหัวใจฯ จำนวน 100 ข#อ (เกณฑJผ;าน 40%) 

2. สอบรายส้ัน แต;ละสถาบันจัดสอบเอง จำนวนไม;น#อยกว;า 6 ราย เป�นโรคท่ีหลากหลาย (เกณฑJผ;าน 40%) 

 การสอบข#อเขียนและรายส้ัน กำหนดสอบเสร็จภายในเดือน มีนาคม ไม;ต#องมีกรรมการส;วนกลางไป

สังเกตการณJ ในกรณีสอบไม;ผ;านให#สอบแก#ตัว โดยทางสถาบันจัดสอบเอง 

วิธีการสอบประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯประกอบด?วย  

1. สอบวัดผลวิชาพ้ืนฐานทางโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการสอบข#อเขียน  

2. การสอบ cardiac investigation 

3. งานวิจัย 

4. สอบรายส้ัน แต;ละสถาบันจัดสอบเอง หรือ จัดร;วมกับสถาบันใกล#เคียง จำนวนไม;น#อยกว;า 6 ราย เป�นโรคท่ี

หลากหลาย (เกณฑJผ;าน 50%) โดยทางสมาคมโรคหัวใจฯจะจัดให#มีกรรมการส;วนกลางไปสังเกตการณJ 2 ท;านต;อ

การสอบ  

5. สอบรายยาว แต;ละสถาบันจัดสอบเอง จำนวน 2 ราย (เกณฑJผ;าน 60%) 

 การสอบรายส้ัน และรายยาว กำหนดสอบเสร็จภายในเดือน มีนาคม 

 การสอบรายส้ัน และรายยาว ถ#าสอบไม;ผ;านในคร้ังแรก ให#สอบแก#ตัวได#  2 คร้ัง โดยสถาบันจัดสอบเอง 

หรือ ส;งแพทยJประจำบ#านต;อยอดไปสอบในสถาบันอ่ืน ถ#าในปVการศึกษาน้ันไม;มีสถาบันอ่ืนจัดสอบแล#ว ทางสมาคม

แพทยJโรคหัวใจจะเป�นผู#จัดสอบ 

 การสอบข#อเขียน และ cardiac investigation แพทยJประจำบ#านต;อยอดต#องสอบรายส้ัน และรายยาว

ให#ผ;าน พร#อมท้ังส;งงานวิจัยจึงมีสิทธ์ิสอบ  

 ในกรณีท่ีสอบแก#ตัวรายส้ัน และรายยาวไม;ผ;าน ไม;มีสิทธ์ิสอบข#อเขียนและ cardiac investigation ในปV

การศึกษาน้ัน จะต#องมาสอบรายส้ันและรายยาวใหม;ในปVการศึกษาหน#า ถ#าผ;านจึงมีสิทธ์ิสอบข#อเขียน และ 

cardiac investigation 
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คณะกรรมการร�างหลักสูตรฝfกอบรมแพทย)ประจาบYานต�อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร)โรคหัวใจและหลอดเลือด 

ภาควิชาอายุรศาสตร) คณะแพทยศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  

1. รองศาสตราจารยJ นายแพทยJดิลก ภิยโยทัย   ท่ีปรึกษา (คณบดีคณะแพทยศาสตรJ) 

2. รองศาสตราจารยJ แพทยJหญิงนงลักษณJ คณิตทรัพยJ  ท่ีปรึกษา (รองคณบดีฝ�ายวิชาการ) 

3. ผู#ช;วยศาสตราจารยJ นายแพทยJอภิชาติ คณิตทรัพยJ         ท่ีปรึกษา (รองผู#อำนวยการฝ�ายบริหาร รพ.  

       ธรรมศาสตรJ เฉลิมพระเกียรติ) 

4. ศาสตราจารยJ นายแพทยJก#องเกียรติ กูณฑJกันทรากร  ท่ีปรึกษา (หัวหน#าภาควิชาอายุรศาสตรJ) 

5. ผู#ช;วยศาสตราจารยJ นายแพทยJพิสิษฐ หุตะยานนทJ  ประธาน (หัวหน#าหน;วยโรคโรคหัวใจ) 

6. รองศาสตราจารยJ นายแพทยJ อดิศัย บัวคำศรี   รองประธาน 

7. รองศาสตราจารยJ แพทยJหญิง อิงอร อรุณากูร   กรรมการและเลขานุการ 

8. อาจารยJ นายแพทยJโรจนJ รจเรขอำไพ    กรรมการ 

9. อาจารยJ นายแพทยJเหมือนเพชร เหมือนแก#ว   กรรมการ 

10. อาจารยJ แพทยJหญิง คิด ภูมิเมือง   กรรมการ 

11. อาจารยJ แพทยJหญิง ธิดา ทาบูกานอน   กรรมการ 

12. อาจารยJ นายแพทยJ ธัญนพ โชติวนาวรรณ  กรรมการ 

13.  อาจารยJ นายแพทยJ กำพล จินตนาวิลาศ   กรรมการ 

14. อาจารยJ นายแพทยJ กานตj  วิฑูรชาติ   กรรมการ 

15. แพทยJประจำบ#านต;อยอดช้ันปVท่ี 1  

16. แพทยJประจำบ#านต;อยอดช้ันปVท่ี 2  

17. คุณอทิตยา จันทลินลา     ผู#ช;วยเลขานุการ (ภาควิชาอายุรศาสตรJ) 

18. คุณภัสราภรณJ วิแหลม     ผู#ช;วยเลขานุการ (หน;วยบริการการศึกษา)  

 


