เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบตั ร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ฉบับ พ.ศ. 2562
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หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดเพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปี การศึกษา 2562
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด เพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคหัวใจและหลอดเลือด
Fellowship Training in Cardiology

2. ชื่อวุฒบิ ัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

วุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of cardiology

ชื่อย่ อ
(ภาษาไทย)
วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Cardiology

คาแสดงวุฒกิ ารฝึ กอบรมท้ ายชื่อ
(ภาษาไทย)
วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Cardiology

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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4. พันธกิจของหลักสูตรการฝึ กอบรม
4.1 ความเป็ นมา
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นอนุสาขาหนึง่ ที่มีความสาคัญ เนื่องจากโรคระบบ
หัวใจและหลอดเลือดเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้ นๆ ของประเทศไทยอันได้ แก่ โรคหัวใจพิการมาแต่กาเนิด
โรคหัวใจพิการรูห์มาติก โรคลิ ้นหัวใจพิการ โรคกล้ ามเนื ้อหัวใจพิการ โรคหัวใจเต้ นผิดจังหวะ โรคความดันโลหิต
สูง หรื อความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ เป็ นต้ น ซึง่ โรคหัวใจแต่ละชนิดนัน้ ยังมีความหลากหลายทัง้
ในด้ านความชุก อาการ อาการแสดง ความรุนแรง และความซับซ้ อน ทาให้ มีผ้ ทู ี่ตระหนักและตื่นตัวในเรื่ อง
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นอย่างมาก ประกอบกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด มีการพัฒนาให้ ก้าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ว ซึง่ ท้ าทายความรู้ความสามารถในการ
ให้ การวินิจฉัย และการดูแลรักษาให้ เป็ นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็ นองค์รวม
ด้ วยเหตุและผลดังกล่าว จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านโรคหัวใจและหลอดเลือดให้
เพียงพอกับประชากรของไทย ทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาให้ เกิดศูนย์การ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในทุกภูมิภาค ความต้ องการแพทย์ด้านนี ้จึงเพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับ อ้ างอิงจากจาก
ข้ อมูลในประเทศสหรัฐอเมริ กาพบว่า มีอายุรแพทย์แพทย์โรคหัวใจ 6.86 คนต่อแสนประชากร และในประเทศจีน
1.9 คนต่อแสนประชากร แต่ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีอายุรแพทย์โรคหัวใจที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเพียง 1000 คน
หรื อ 1.46 คนต่อแสนประชากร และการกระจายของอายุรแพทย์โรคหัวใจส่วนใหญ่อยูใ่ นส่วนกลางมากกว่า
ภูมิภาค
หลักสูตรการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือดจึงมี
ความสาคัญเพื่อเพิ่มแพทย์ในอนุสาขาดังกล่าว ให้ มีความเหมาะสม ทังปริ
้ มาณคุณภาพ และจริยธรรม เพื่ อให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
นอกจากความรู้และความสามารถแล้ ว
อายุรแพทย์โรคหัวใจต้ องมีความสามารถด้ านอื่นๆที่สาคัญ
ได้ แก่ ความเป็ นมืออาชีพทังด้
้ านการดูแลรักษา การสื่อสารและปฏิสมั พันธ์ กับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมวิชาชีพ
สามารถทางานร่ วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น แบบสหวิชาชีพ มีความสามารถในการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถทางานวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ๆ
มีความรู้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนสามารถปรับการใช้ องค์ความรู้ในด้ านการดูแลรักษาผู้ป่วยให้
สอดคล้ องระบบสุขภาพของประเทศได้ อีกทังอายุ
้ รแพทย์โรคหัวใจ ต้ องมีความรับผิดชอบและถือผู้ป่วยเป็ น
ศูนย์กลางในการดูแลรักษา

4.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่ าหลัก
วิสัยทัศน์
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เป็ นสถาบันผลิตอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็ นที่มงุ่ มัน่ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและตอบสนอง
เวชศาสตร์ เขตเมือง
พันธกิจ
1. ผลิตอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ถึงพร้ อม เพื่อ
เป็ นกลจักรสาคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย
2. ผลิตอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความสามารถในการเรี ยนรู้ได้ เองตลอดชีวิต
ทังด้
้ านองค์ความรู้และทางด้ านจิตใจ
3. จัดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดโดยยึดผู้เรี ยน (learner-centered) และการ
เรี ยนรู้เป็ นศูนย์กลาง (learning-centered) อีกทังยั
้ งส่งเสริมให้ มีเจตคติที่ดีตอ่ การดูแลผู้ป่วย
ด้ วยความเอื ้ออาทร
คุณค่ าหลัก
เครื่ องมือยึดเหนี่ยว 5 ประการของการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอายุรศาสตร์ หวั ใจและหลอด
เลือด คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล คือ
1. การเป็ นศูนย์ กลางหลักในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
จากการที่วชิรพยาบาล เคยเป็ นรพ.หลักขนาดใหญ่สงั กัดกรุงเทพมหานคร มุง่ เน้ นการให้ บริการรักษาผู้ป่วยใน
เขตกทม.เป็ นหลัก และยังเป็ นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยในเครื อกทม.อย่างดีเสมอมา จนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
ของรพ.เข้ าสูร่ ะบบมหาวิทยาลัยและมีการตังคณะแพทยศาสตร์
้
วชิรพยาบาลขึ ้น เปลี่ยนจากรพ.ที่มีงานบริการ
ผู้ป่วยเป็ นหลักมาผสมผสานกับการเรี ยนการสอนด้ วย ทางแผนกหัวใจและหลอดเลือดฯก็ยงั คงรับส่งต่อผู้ป่วย
จากรพ.ในและนอกเครื อกทม.ด้ วยดีเสมอมา ซึง่ รวมไปถึงการร่วมมือกันในด้ านวิชาการ มีการทาการประชุม
ร่วมด้ านวิชาการต่างๆ ซึง่ นาไปสูก่ ารพัฒนาการดูแลผู้ป่วยร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
2.การให้ เกียรติกันและกันระหว่ างบุคลากรภายในและต่ างหน่ วยงาน
โดยความเข้ าใจและ
ช่วยเหลือภายในหน่วยงาน ทาให้ สามารถผ่านความยากลาบากต่างๆที่หน่วยงานต้ องเผชิญอย่างไม่ยอ่ ท้ อ และ
สร้ างความยัง่ ยืนของระบบการดูแลผู้ป่วยที่ดีและมัน่ คง มีการสร้ างความร่วมมือและความเข้ าใจกันในการดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวม จนเกิดการพัฒนาภายในองค์กรเพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ จากรุ่ นสู่ร่ ุ น องค์ความรู้ตา่ งๆ มีการถ่ายทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น มีการ
ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ตา่ งๆให้ ทนั ต่อยุคสมัยทังในส่
้ วนของอาจารย์อาวุโสต่ออาจารย์ที่อาวุโสน้ อยกว่าลงมา
จากรุ่นพี่สรู่ ุ่นน้ อง มีความเคารพซึง่ กันและกัน เป็ นการกระชับสายสัมพันธ์ที่ดีตอ่ การฝึ กอบรม มีการช่วยเหลือ
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และกากับดูแลผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมอย่างใกล้ ชิด เพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ฝึกอบรมให้ สามารถดูแลผู้ป่วยใน
ฐานะแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ อย่างเต็มภาคภูมิ
4. การส่ งเสริมวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ อันดีงามขององค์ กร ทาให้ บรรยากาศการทางานใน
องค์กรเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มุง่ ส่งเสริมและพัฒนาให้ องค์กรมีชื่อเสียง พร้ อมกันนัน้ ยังส่งเสริมให้ สามารถ
แข่งขันในระดับประเทศได้
5. การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ ซึง่ จะเป็ นเครื่ องมือช่วยธารงการ
ยอมรับและให้ คณ
ุ ค่ากับวิชาชีพแพทย์จากสังคมภายนอก อีกทังยั
้ งเป็ นเกราะกาบังที่มนั่ คงในยามที่เกิดปัญหา
ความไม่เข้ าใจหรื อการไม่ได้ รับผลตามความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ ส่งเสริมให้ การดูแลผู้ป่วยและญาติ
เป็ นไปด้ วยความเอื ้ออาทรประดุจญาติมิตรของตน

5. ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
แพทย์ที่จบการฝึ กอบรมฯ ต้ องสามารถปฏิบตั งิ านได้ ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักทัง้ 6 ด้ านดังนี ้

5.1 ด้ านการดูแลรั กษาผู้ป่วย (patient care)
5.1.1 มีทกั ษะในการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายทางโรคหัวใจและหลอดเลือด
5.1.2 มีทกั ษะในการวินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทาง โรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบในประเทศ
ไทยได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม (ภาคผนวกที่ 1)
5.1.3 มีทกั ษะในการส่งและแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารพื ้นฐานที่จาเป็ น
5.1.4 มีทกั ษะในการทาหัตถการที่จาเป็ นของโรคหัวใจและหลอดเลือด (ภาคผนวกที่ 2)
5.1.5 มีทกั ษะในการดูแลและรักษาผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ และหลอดเลือด
5.1.6 มีทกั ษะในการบันทึกรายงานผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์และสม่าเสมอ
5.1.7 มีทกั ษะในการเสริมสร้ างและป้องกันโรค
5.1.8 มีทกั ษะในการช่วยฟื น้ คืนชีพผู้ป่วย (cardiopulmonary resuscitation)

5.2 ด้ านความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาความรู้ไปประยุกต์ ใช้ ในการ
แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้ าน ตามมาตรฐานทางการแพทย์ และสอดรั บกับ
ระบบบริการทางด้ านสาธารณสุขของประเทศ (medical knowledge and skills)
5.2.1 มีความรู้พื ้นฐาน ( medical knowledge) ต่างๆ ดังนี ้
5.2.1.1 กายวิภาคศาสตร์ ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.2 Embryology ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.3 Molecular cardiology
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5.2.1.4 สรี รวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดในคนปกติ
5.2.1.5 Pathology, Pathogenesis และ Pathophysiology ของโรคหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.6 เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ ในระบบหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.7 ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.8 การฟื น้ ฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
5.2.1.9 การดูแล End of life care
5.2.1.10 มีเข้ าใจหลักการ และระเบียบวิธีการวิจยั (research methodology) สามารถทางานวิจยั วิจารณ์
ความน่าเชื่อถือ จุดเด่นและจุดอ่อนของการศึกษาแบบต่างๆ
5.2.1.11 มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องสิทธิผ้ ปู ่ วย
5.2.1.12 มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องความปลอดภัยของผู้ป่วย
5.2.1.13 มีความรู้ ด้านกฎหมายทางการแพทย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5.2.2 มีทกั ษะในการทาหัตถการและ/หรื อแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร (medical skills )
5.2.2.1 การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารและ/หรื อแปลผล เพื่อวินิจฉัย ตรวจติดตามการรักษาโรคหัวใจและหลอด
เลือดชนิด non-invasive ได้ แก่
- 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)
5.2.2.2 การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อแปลผลเพื่อวินิจฉัยและตรวจติดตามการรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือดชนิด invasive
- การตรวจสวนหัวใจและฉี ดสารทึบแสงเข้ าหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac catheterization &
Angiography)
- การแปลผลคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจเบื ้องต้ น (Basic cardiac electrophysiology)
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5.3 มีความสามารถในการเรี ยนรู้ และพัฒนาด้ วยตัวเองอย่ างต่ อเนื่อง
5.3.1 เรี ยนรู้จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
5.3.2 สามารถเรี ยนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ ด้วยตนเองจากการปฏิบตั ิ (practice-based learning)
และ การให้ คาแนะนาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรค และเวชปฏิบตั เิ ชิงประจักษ์ (evidence-based medicine)
5.3.3 สามารถวิพากษ์ บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์ได้
5.3.4 สามารถดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

5.4 มีทกั ษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)
5.4.1 นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.2 ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์
5.4.3 เป็ นที่ปรึกษา ให้ คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆได้
5.4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4.5 การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
5.4.6 การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีความซับซ้ อนได้
5.4.7 ดูแลผู้ป่วยและ/ญาติในวาระใกล้ เสียชีวิต และ การบอกข่าวร้ าย
5.4.8 สามารถสื่อสารให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ บน
พื ้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตา่ งกัน โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ และศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์

5.5 มีความเป็ นมืออาชีพ (professionalism)
5.5.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
5.5.2 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี เคารพต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และชุมชน
5.5.3 ยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็ นหลัก
5.5.4 คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว
5.5.5 มีทกั ษะ และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสม
5.5.6 ปรับตนเองให้ เข้ ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ ก่อนได้
5.5.7 มีความสนใจใฝ่ ร้ ูและสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นผู้เรี ยนรู้ตอ่ เนื่อง (continuous professional
development)
5.5.8 มีสว่ นร่วมในองค์กรทางการแพทย์ เช่น สมาคมวิชาชีพต่างๆ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แพทย
สมาคม แพทยสภา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ

5.6 การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (system-based practice)
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5.6.1 มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
5.6.2 สามารถปรับเปลี่ยน การดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เข้ ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขของประเทศ
และได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.6.3 ใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม
5.6.4 มีความรู้และมีสว่ นร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย (quality assurance) และ
บทบาทของแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพ

6. แผนหลักสูตรการฝึ กอบรม
6.1 วิธีการฝึ กอบรม
รูปแบบหลักของการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดคือ การฝึ กอบรมผ่านการทางาน (on the job
training) โดยการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning), จากการฝึ กงานกับผู้ที่อาวุโสหรื อ
เชี่ยวชาญกว่า (apprenticeship), การถูกกากับดูแลโดยผู้ที่มีประสบการณ์สงู กว่า (supervision), การได้ รับ
ข้ อมูลป้อนกลับ (feedback), การสะท้ อนประสบการณ์ (reflection of experience), และจากการสอนผู้อื่น
(teaching others) ซึง่ รูปแบบเหล่านี ้เป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สดุ ในการพัฒนาแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดไปสู่
อายุรแพทย์โรคหัวใจและ หลอดเลือด
รูปแบบการทางานในการฝึ กอบรมครอบคลุมทังการดู
้
แลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิ กฤต
ผู้ป่วยที่รับปรึกษาจากต่างแผนก และการทาหัตถการที่จาเป็ นของโรคหัวใจและหลอดเลือด
โดยกรอบวิธีการฝึ กอบรมที่สอดคล้ องกับผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พงึ ประสงค์ทงั ้ 6 มิตดิ งั นี ้
6.1.1 การดูแลรั กษาผู้ป่วย (Patient Care)
มาตรฐานการเรี ยนรู้
วิธีการให้ การฝึ กอบรม/กลยุทธ์ กลยุทธ์ การประเมินผล
การสอนที่ใช้ พัฒนา
มีทกั ษะในการซักประวัตแิ ละ
- แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดปี ที่ - การประเมินสมรรถนะโดย
ตรวจร่างกายทางโรคหัวใจและ
1 ปฏิบตั งิ านรับผิดชอบผู้ป่วย
อาจารย์แบบ workplaceหลอดเลือด
ทางอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและ
based (มิตทิ ี่ 1 หรื อ EPA 1-4,
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มีทกั ษะในการวินิจฉัย
บาบัดรักษาภาวะผิดปกติทาง
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบใน
ประเทศไทยได้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม (ภาคผนวกที่ 1)
มีทกั ษะในการส่งและแปลผลการ
ตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารพื ้นฐานที่
จาเป็ น

หลอดเลือดทังผู
้ ้ ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก รวมทังห้
้ องฉุกเฉิน
และหอผู้ป่วยวิกฤติ ห้ อง
ห้ องปฏิบตั กิ ารหัวใจทัง้
invasive และ non-invasive
ความควบคุมของอาจารย์ผ้ ใู ห้
การฝึ กอบรม
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดปี ที่
2ปฏิบตั งิ านรับผิดชอบผู้ป่วย
มีทกั ษะในการดูแลและรักษา
ทางอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและ
ผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ และหลอด
หลอดเลือดทังผู
้ ้ ป่วยในและ
เลือด
ผู้ป่วยนอก รวมทังห้
้ องฉุกเฉิน
มีทกั ษะในการทาหัตถการที่
และหอผู้ป่วยวิกฤติ ห้ อง
จาเป็ นของโรคหัวใจและหลอด
ห้ องปฏิบตั กิ ารหัวใจทัง้
เลือด (ภาคผนวกที่ 2)
invasive และ non-invasive
มีทกั ษะในการเสริมสร้ างและ
ปฏิบตั งิ านเป็ นที่ปรึกษาผู้ป่วย
ป้องกันโรค
นอกแผนกทางด้ าน
ดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็ น
อายุรศาสตร์ โรคหัวใจและ
ศูนย์กลาง คานึงถึงสิทธิของผู้ป่วย
หลอดเลือด
และดูแลแบบองค์รวม
- แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ทุก
ชันปี
้ ปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วยนอก
อย่างต่อเนื่องอย่างน้ อย
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 2-3
ชัว่ โมง
- วอร์ ดราวนด์
- แกรนด์ราวนด์

-

-

6, 7)
การสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ โดย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
(MCQ และ Investigation)
การสอบรายสันและรายยาว
้
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มีทกั ษะในการช่วยฟื น้ คืนชีพ
ผู้ป่วย (cardiopulmonary
resuscitation)

มีทกั ษะในการบันทึกรายงาน
ผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
สมบูรณ์และสม่าเสมอ

- แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดทุก
คนต้ องเข้ ารับการอบรม
Advanced cardiovascular
life support

-

- มีระบบตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความสม่าเสมอใน
การบันทึก

-

แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดทุก
คนต้ องยื่นประกาศนียบัตรที่
ผ่านการฝึ กอบรมการกู้ชีวิต
cardiopulmonary
resuscitation (CPR) เป็ น
เอกสารประกอบการสมัครสอบ
เพื่อวุฒิบตั รฯ
การประเมินความสมบูรณ์และ
ความสม่าเสมอในการบันทึก
(การประเมินระหว่างการ
ฝึ กอบรมมิตทิ ี่ 2 และ 3 หรื อ
EPA 1-3

6.1.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้ าน (Medical Knowledge and Skills)
มาตรฐานการเรี ยนรู้
วิธีการให้ การฝึ กอบรม/กลยุทธ์ กลยุทธ์ การประเมินผล
การสอนที่ใช้ พัฒนา
มีทกั ษะในการตรวจทาง
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดทุกชันปี
้
- การประเมินสมรรถนะโดย
ห้ องปฏิบตั กิ ารและ/หรื อแปลผล ปฏิบตั งิ านในห้ องปฏิบตั ิการและมี อาจารย์แบบ workplaceเพื่อวินิจฉัย ตรวจติดตามการ
ทักษะในการตรวจและ หรื อแปล
based (มิตทิ ี่ 1 หรื อ EPA 1-7)
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผลเพื่อวินิจฉัยและตรวจติดตาม - การสอบ formative MCQ
ชนิด non-invasive และ invasive การรักษาโรคหัวใจ และหลอด
โดยเป็ นข้ อสอบปี ที่แล้ วของโดย
เลือดชนิด non-invasive และ
สมาคมแพทย์โรคหัวใจที่จดั
invasive (ภาคผนวกที่ 2)
สอบเพื่อวุฒิบตั ร
เข้ าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
- การสอบเพื่อวุฒิบต
ั รฯ โดย
interesting case, morbidityสมาคมแพทย์โรคหัวใจ
mortality conference, journal - การสอบผู้ป่วยรายสันและราย
้
club และได้ รับการฝึ กอบรม
ยาวโดยสถาบันฝึ กอบรม
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เกี่ยวกับหัตถการและ เครื่ องมือ
ใหม่ๆ ที่ใช้ ในการวินิจฉัยและ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดชันปี
้ ที่ 2
ปฏิบตั งิ านในแผนกหรื อภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจและ
ศัลยศาสตร์ หวั ใจและทรวงอกรวม
เป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 เดือน
6.1.3 การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)
มาตรฐานการเรี ยนรู้
วิธีการให้ การฝึ กอบรม/กลยุทธ์ กลยุทธ์ การประเมินผล
การสอนที่ใช้ พัฒนา
สามารถตังค
้ าถามจากปัญหาทาง - การสอดแทรกคาถามกระตุ้นเจต การประเมินสมรรถนะโดย
คลินิก
คติในการตังค
้ าถามวิจยั ระหว่าง อาจารย์ (มิติที่ 1 หรื อ EPA 1-7)
การปฏิบตั งิ าน หรื อการอภิปราย
ผู้ป่วย
- การอบรมเรื่ องการตังค
้ าถาม
วิจยั
มีทกั ษะในการวิจยั ขันพื
้ ้นฐานและ - การอบรมพื ้นฐานการทาวิจยั
- การประเมินกระบวนการวิจยั
มีความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยา
โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจ
โดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั
ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และ - การทางานวิจยั สาหรับการสอบ - มีผลงานวิจยั ที่เป็ นผู้นิพนธ์ชื่อ
สาธารณสุขได้
เพื่อวุฒิบตั รฯ
แรกของงานวิจยั 1 เรื่ องให้
คณะอนุกรรมการการฝึ กอบรม
และสอบพิจารณารับรองและให้
นาเสนอผลงานวิจยั ในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของ
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
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วิพากษ์บทความและงานวิจยั
ทางการแพทย์

วารสารสโมสร (Journal Club)
- Topic Review
- การอบรมพื ้นฐานการทาวิจยั
-

โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจ

ราชูปถัมภ์
- การประเมินโดยอาจารย์
ภายหลังกิจกรรม
- การสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ โดย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจ

6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
มาตรฐานการเรี ยนรู้
วิธีการให้ การฝึ กอบรม/กลยุทธ์ กลยุทธ์ การประเมินผล
การสอนที่ใช้ พัฒนา
เรี ยนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสมั พันธ์ - การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง
- การประเมินสมรรถนะโดย
Communication Skill and
และการสื่อสารทังกั
้ บผู้ป่วย ญาติ
อาจารย์ (มิตทิ ี่ 1 หรื อ EPA 1-4,
Palliative Care
และผู้ร่วมงานทุกระดับชัน้
6, 7)
สามารถสื่อสารให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วย - การสังเกตการณ์โดยตรง
- การประเมินสมรรถนะโดย
ระหว่างปฏิบตั งิ าน
และญาติได้ อย่างถูกต้ อง
ผู้ร่วมงาน
เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ
บนพื ้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่
ต่างกัน โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจ และศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้
- มอบหมายให้ เป็ นหัวหน้ าทีม
- การประเมินสมรรถนะโดย
แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ
ดูแลผู้ป่วย ซึง่ มีนกั ศึกษาแพทย์
ผู้ร่วมงาน
บุคคลากรทางการแพทย์ และ
หรื อแพทย์รุ่นน้ องเป็ นสมาชิก
สามารถเป็ นที่ ปรึกษาและให้
คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากร
อื่นๆ
นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วยและอภิปราย - การนาเสนอและอภิปรายผู้ป่วย - การประเมินสมรรถนะโดย
ปัญหาในกิจกรรมวิชาการได้
ข้ างเตียง
อาจารย์ (มิตทิ ี่ 1 หรื อ EPA 1-3)
นาเสนอข้ อมูลผู้ป่วยและอภิปราย - การนาเสนอและอภิปรายผู้ป่วย
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ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ใน case conference

6.1.5 ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
มาตรฐานการเรี ยนรู้
วิธีการให้ การฝึ กอบรม/กลยุทธ์ กลยุทธ์ การประเมินผล
การสอนที่ใช้ พัฒนา
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติ - การฝึ กปฏิบตั ใิ นการดูแลผู้ป่วย - การประเมินสมรรถนะโดย
อันดีตอ่ ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน
- การปฏิบตั งิ านในรูปแบบทีมที่มี อาจารย์ (มิตทิ ี่ 1 หรื อ EPA 1-4,
เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
แพทย์หลายระดับและเป็ นสห
6, 7)
วิชาชีพ โดยมีแพทย์ประจาบ้ าน - การประเมินสมรรถนะโดย
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับ
เป็ นหัวหน้ าทีม มีอิสระในการคิด ผู้ร่วมงาน
มอบหมาย
อภิปราย วินิจฉัย และตัดสินใจ
คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
เลือกการรักษาที่ดีที่สดุ เพื่อ
ผู้ป่วยของตน โดยมีอาจารย์ให้
การกากับดูแล
- การปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างโดย
อาจารย์
- การอภิปรายประเด็นทาง
จริยธรรมสอดแทรกระหว่างการ
ดูแลผู้ป่วยหรื อการอภิปราย
ผู้ป่วย
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง
Medical Ethics
6.1.6 การปฏิบัตงิ านให้ เข้ ากับระบบ (System-based Practice)
มาตรฐานการเรี ยนรู้
วิธีการให้ การฝึ กอบรม/กลยุทธ์ กลยุทธ์ การประเมินผล
การสอนที่ใช้ พัฒนา
มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ
- การอบรมสิทธิการรักษาตาม
- การประเมินสมรรถนะโดย
ของประเทศ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ
อาจารย์ (มิตทิ ี่ 1 หรื อ EPA 1-4,
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- การอภิปรายระหว่างการ
ปฏิบตั งิ านดูแลผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก
คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย - การสอนบรรยาย
(Patient Safety) เป็ นสาคัญ
- กิจกรรม Patient Care Team
- Mortality and Morbidity
Conference
- การดูแลผู้ป่วยข้ างเตียง
การใช้ ยาอย่างสมเหตุผล
- การสอนบรรยาย
(Rational drug use)
- การดูแลผู้ป่วยข้ างเตียง
มีความรู้และมีสว่ นร่วมในระบบ - กิจกรรม Patient Care Team
พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา
ผู้ป่วย (Quality improvement)
ใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่าง
- การสอนบรรยาย
เหมาะสม (Cost Consciousness - กิจกรรม Patient Care Team
Medicine) และสามารถ
- Mortality and Morbidity
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วย
Conference
ให้ เข้ ากับบริบทของการบริ การ
- การดูแลผู้ป่วยข้ างเตียง
สาธารณสุขได้ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

6, 7)

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

การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิตทิ ี่ 1 หรื อ EPA 1-3)
การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิติที่ 1 หรื อ EPA 1-3)
การประเมินสมรรถนะโดย
อาจารย์ (มิตทิ ี่ 1 หรื อ EPA 1-2)

6.2 เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
6.2.1 ความรู้พื ้นฐานของโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบที่เกี่ยวข้ อง ตามภาคผนวกที่ 1
6.2.2 โรคหรื อภาวะของผู้ป่วยแบ่งเป็ น
ระดับที่ 1 โรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อย และ / หรื อมีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ าน
ต่อยอดต้ อง ดูแลรักษาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 โรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบน้ อยกว่าระดับที่ 1 และ / หรื อมีความสาคัญซึ่งแพทย์
ประจาบ้ านต่อยอดควรดูแลรักษาได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์
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ระดับที่ 3 โรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบน้ อย ซับซ้ อนและ / หรื อมีความสาคัญ ซึง่ แพทย์
ประจาบ้ านต่อยอด อาจดูแลรักษาได้ หรื อสามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษาด้ วยตนเอง หรื อฟั ง บรรยายและสถาบัน
ฝึ กอบรมควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้โรคในกลุม่ นี ้อย่างพอเพียง ตามที่กาหนดใน ภาคผนวกที่ 1
6.2.3 หัตถการทางโรคหัวใจและหลอดเลือดแบ่งเป็ น
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอาจทาได้ (ช่วยทาหรื อได้ เห็น) ตามที่กาหนดใน
ภาคผนวกที่ 2
6.2.4 การทาวิจยั
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องทางานวิจยั อย่างน้ อย 1 เรื่ อง โดยเป็ นผู้วิจยั หลัก งานวิจยั ดังกล่าวต้ อง
ประกอบด้ วยหัวข้ อหลักที่ถกู ต้ องตามหลักการทาวิจยั
6.2.4.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจยั ด้ วยตนเองเป็ นสมรรถนะหนึง่ ที่แพทย์ประจาบ้ านต่อ
ยอดฯ ต้ องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 และ ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เป็ น
องค์ประกอบหนึง่ ของการประเมินคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ รับวุฒิบตั รฯ เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรม ดังนัน้
สถาบันฝึ กอบรมต้ องรับผิดชอบ เตรี ยมความพร้ อมให้ กบั แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดของสถาบันตนเอง
ตังแต่
้ การเสนอโครงร่างการวิจยั ไปจนสิ ้นสุดการทางานวิจยั และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่ง
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามกรอบเวลาที่กาหนด
6.2.4.2 องค์ประกอบของงานวิจยั
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องมีงานวิจยั แบบ retrospective, prospective หรื อ cross
sectional อย่างน้ อย 1 เรื่ อง โดยแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องเป็ นผู้วิจยั หลัก งานวิจยั ดังกล่าวต้ อง
ประกอบด้ วยหัวข้ อหลักดังนี ้
▪ จุดประสงค์ของการวิจยั
▪ วิธีการวิจยั
▪ ผลการวิจยั
▪ การวิจารณ์ผลการวิจยั
▪ บทคัดย่อ
6.2.4.3 คุณลักษณะของงานวิจยั
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เดือนที่
2
4

- เป็ นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรื อเป็ นงานวิจยั ใช้ แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทังในและ
้
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรื อทาซ ้าในบริ บทของสถาบัน
- แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดและอาจารย์ผ้ ดู าเนินงานวิจยั ควรผ่านการอบรมด้ านจริ ยธรรมการ
วิจยั ในคน และ good clinical practice (GCP)
- งานวิจยั ทุกเรื่ องต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฯ ของสถาบัน
- งานวิจยั ทุกเรื่ องต้ องดาเนินภายใต้ ข้อกาหนดของ GCP หรื อระเบียบวิจยั ที่ถกู ต้ องและ
เหมาะสม
- ควรใช้ ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
6.2.4.4 สิ่งที่ต้องปฏิบตั สิ าหรับการดาเนินการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย
- เมื่อได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั แล้ ว ต้ องดาเนินการทาวิจยั ตาม
ข้ อตกลงโดย เคร่งครัด
- เมื่อมีการลงนามในเอกสารการยินยอมเข้ าร่วมงานวิจยั แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องให้ สา
นาแก่ผ้ ปู ่ วย หรื อผู้แทนเก็บไว้ 1 ชุด
- ต้ องระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรื อผู้ป่วยในถึงสถานะการเข้ าร่วมงานวิจยั ของผู้ป่วย
- การตรวจและ/หรื อรักษาเพิ่มเติมจาก ที่ไม่ได้ เป็ น ส่วนหนึง่ ของการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติ
ไม่สามารถทาได้ ยกเว้ นได้ มีการระบุ และอนุมตั ใิ นโครง การวิจยั แล้ ว
- กรณีที่โครงการวิจยั กาหนดให้ ทาการตรวจหรื อรักษาที่เพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผู้ป่วย
ตามปกติ หากมีผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่อประโยชน์ให้ การดูรักษาผู้ป่วย ให้ ดาเนินการแจ้ งให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เพื่อวางแผนแจ้ งผู้ที่เกี่ยวข้ องรับทราบต่อไป
-หากเกิดกรณีที่นอกเหนือการคาดการณ์ ให้ รีบแจ้ งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจยั หรื อ คณะ
กรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ทันที ในขณะเดียวกันได้ ให้ ใช้ หลัก พื ้นฐาน 3 ข้ อ ของจริยธรรม
ทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ การถือประโยชน์สขุ ของผู้ป่วยเป็ นหลักและไม่ก่อให้ เกิด
ความทุกข์ทรมานกับ ผู้ป่วย, การเคารพสิทธิของผู้ป่วย และการยึดมัน่ ในหลักความเสมอภาค
ของทุกคนในสังคมที่จะได้ รับบริการทาง การแพทย์ตามมาตรฐาน
6.2.4.5 กรอบการดาเนินงานวิจยั ในเวลา 2 ปี
ประเภทกิจกรรม
จัดเตรี ยมคาถามวิจยั และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
จัดทาโครงร่างงานวิจยั
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6

ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ขอทุนสนับสนุนงานวิจยั จากแหล่งทุนทังภายในและนอกสถาบั
้
น (ถ้ าต้ องการ)
7
นาเสนอโครงร่างงานวิจยั
9
เริ่มเก็บข้ อมูล
3,6,9,12,15,18,21 นาเสนอความคืบหน้ างานวิจยั
19
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจยั
20
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ ไข
22
ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ตอ่ สถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังเสนอต่อสมาคมแพทย์
โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.2.5 การเรี ยนรู้ทางด้ านบูรณาการ
6.2.5.1 ทักษะปฏิสมั พันธ์และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)
- การสื่อสาร ปัจจัยที่สง่ เสริมความสัมพันธ์และการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
แพทย์ ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ
- การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ าย และผู้ป่วยที่มีความซับซ้ อน การบริ หารจัดการ โดย
ตระหนักถึงความรู้ในเรื่ องการดูแลสุขภาพ และพื ้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ตา่ งกัน
6.2.5.2 ความเป็ นมืออาชีพ
6.2.5.2.1 การบริบาลโดยมีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็ นหลัก
- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผ้ ปู ่ วย ญาติ และสังคม โดยการรักษามาตรฐานการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
- การให้ เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ `ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้ เข้ ากับสภาวะหรื อเหตุการณ์เฉพาะหน้ าที่ไม่คาดไว้
ก่อน
6.2.5.2.2 พฤตินิสยั
- ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และมีวินยั
- การแต่งกายให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
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6.2.5.2.3 จริยธรรมการแพทย์
- หลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์สว่ นตัวในทุกกรณี
- เคารพให้ เกียรติและรับฟั งความเห็นของผู้ป่วยและ/หรื อญาติในกรณีที่ไม่เห็นด้ วย
หรื อปฏิเสธการรักษา
- การขอความยินยอมจากผู้ป่วยและญาติในการดูแลรักษาและการทาหัตถการ
- การปฏิบตั ใิ นกรณีที่ผ้ ปู ่ วย หรื อ ญาติ ร้ องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรื อมี
อันตราย
- การรักษาความลับและการเปิ ดเผยข้ อมูลผู้ป่วย
- การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้ อผิดพลาดของตนเอง
6.2.5.2.4 การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
- การกาหนดความต้ องการในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
- การค้ นคว้ าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ ด้วยตนเอง
- การประยุกต์ความรู้ ที่ค้นคว้ ากับปัญหาของผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
- การเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
- การใช้ electronic databases และการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนรู้
- การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ
6.2.5.3 การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้ าราชการเป็ นต้ น
- มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและกระบวนการ (hospital accreditation)
- มีความรู้เกี่ยวกับ cost consciousness medicine เช่น นโยบายการใช้ ยาบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ การใช้ ยาอย่างสมเหตุผล เป็ นต้ น
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ อง
6.2.5.4 การพัฒนาตนเองและการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ในด้ านต่างๆ ดังนี ้
- การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ
- การบันทึกเวชระเบียนครบถ้ วนถูกต้ อง
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- การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
- มีทกั ษะและจริยธรรมในการวิจยั

6.3 ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดเพื่อเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอด
เลือด ต้ องได้ รับการอบรมเป็ นเวลาอย่างน้ อย 2 ปี

6.4 การบริ หารการจัดการฝึ กอบรม
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล จัดให้ มี
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ซึง่ ประกอบด้ วยประธานการฝึ กอบรม ได้ ปฎิบตั งิ านในสาขาวิชา
โรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า 5 ปี และทีมทางานคือ ทีมคณาจารย์ รวมเป็ นคณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญา คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญามีหน้ าที่รับผิดชอบและมีอานาจในการจัดการ ประสานงาน
บริหาร และประเมินผล ในแต่ละขันตอนของการฝึ
้
กอบรม รวมถึงการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เหมาะสมมีสว่ น
ร่วมในการวางแผนการฝึ กอบรม โดยมีการประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน และให้ มีผ้ แู ทนของแพทย์ประจา
บ้ านต่อยอดแต่ละชันปี
้ เข้ าร่วมประชุมทุกครัง้ เพื่อร่วมให้ ข้อมูล ความเห็น และร่วมวางแนวทางการพัฒนาและ
การแก้ ปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและทันท่วงที

6.5 สภาวะการปฏิบัตงิ าน
6.5.1 กิจกรรมวิชาการสาหรับแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล จัดให้ มีกิจกรรม
วิชาการสาหรับแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดทัง้ 2 ชันปี
้ ดังตาราง
โดยแต่ละกิจกรรมมีวตั ถุประสงค์ กระบวนการทา และเรี ยนรู้ตาม ภาคผนวกที่ 4

วัน / เวลา

7.30-9.00

9.00-12.00

12.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.30
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วันจันทร์

Non-invasive conference
(Echo : สัปดาห์ที่1และ3)
(cMR and CT : สัปดาห์ที่ 2
และ4)

Teaching
round

วันอังคาร

Echo review

Topic review
(สลับกับ MM conf. ทุกสอง
เดือน)

วันพุธ

CVT conference

Interesting
case

วันพฤหัสฯ

Electrophysiology conf.

Journal club

วันศุกร์

Murmur round 9.00 – 10.00 Cath. Conference
น.
Grand round 10.00 – 12.00
น.

หมายเหตุ สถานที่
1. ห้ องประชุมหน่วยสมรรถภาพหัวใจ ชัน3
้ ตึกเพชรรัตน์
2. ห้ องประชุมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ชัน3
้ ตึกเพชรรัตน์
3. ห้ องตรวจคลื่นเสียงความถี่สงู หัวใจ ชัน3
้ ตึกเพชรรัตน์
6.5.2 ปริมาณชั่วโมงการทางาน
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แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดมีชวั่ โมงการทางานระหว่าง 8-10 ชัว่ โมงต่อวันแล้ วแต่ความหนักเบาของจุดที่
หมุนเวียนปฏิบตั งิ าน (rotation) นัน้ ๆ (ดูใน คู่มือการปฏิ บตั ิ งานแพทย์ประจาบ้านต่อยอด) แต่ไม่เกิน 56 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์
6.5.3 การอยู่เวร
แพทย์ประจาบ้ านจะได้ รับการจัดสรรให้ อยูเ่ วรนอกเวลาราชการ ไม่เกิน 7 ครัง้ ต่อเดือน (วันธรรมดา 5
วันและวันหยุดราชการ 2 วัน) โดยมีการจัดตารางเวร รายละเอียดเงื่อนไขงานบริ การ และขอบข่ายความ
รับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอย่างชัดเจน (ดูใน คู่มือการปฏิ บตั ิ งานแพทย์ ประจาบ้านต่อยอด)
6.5.4 การจัดค่ าตอบแทน
- ค่าตอบแทนของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดขณะเข้ ารับการฝึ กอบรม กรณีไม่มีต้นสังกัดจะได้ รับการบรรจุเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย และรับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีต้นสังกัด ให้ รับ
เงินเดือนตามอัตราเงินเดือนจากต้ นสังกัด
- ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อิงตามเกณฑ์ของคณะ
แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล โดยในปัจจุบนั (พ.ศ.2563) เป็ นอัตราเหมาจ่าย 10,000 บาท ต่อเดือน
6.5.5 การกาหนดการฝึ กอบรมทดแทน
การฝึ กอบรมทดแทนในกรณีที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่ วย การเกณฑ์
ทหาร การถูกเรี ยกฝึ กกาลังสารอง หรื อการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึ กอบรม เป็ นต้ น คณะแพทยศาสตร์ วชิรพ
ยาบาล มีระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล โดยกาหนดให้ การลา ให้ เป็ นไปตามระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล รวมไปถึงมีกาหนด ลาพักร้ อนให้ แพทย์ประจาบ้ าน โดยระเบียบการลากาหนดให้
ดังนี ้
- ลาพักร้ อน หรื อการลาพักผ่อน กาหนดให้ ลาได้ คนละ 10 วันต่อปี การฝึ กอบรม โดยแพทย์ประจาบ้ าน
ต่อยอด จะต้ องดาเนินการกาหนดวันลาพักผ่อนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30วัน และมีการจัดการงานที่ต้อง
รับผิดชอบต่างๆให้ เรี ยบร้ อย รวมถึงมีการกาหนดตัวผู้ที่จะดูแลงานแทนในช่วงที่ลาพักผ่อนอย่างชัดเจนและเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ส่วนลากิจหรื อลาป่ วยให้ ลาเฉพาะ กรณีมีเหตุจาเป็ น และทุกครัง้ ที่ลาต้ องได้ รับอนุญาตและ
มีการบันทึกการลาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหอผู้ป่วยและคณะกรรมการแพทย์ระดับ
หลังปริญญา
- การลากิจต้ องแจ้ งให้ อาจารย์ผ้ ใู ห้ การอบรมทราบล่วงหน้ า 3 วัน นอกจากเหตุจาเป็ นเร่งด่วน
- การลาป่ วยระยะเวลาเกิน 1 วันต้ องมีใบรับรองแพทย์แนบด้ วย
- ทังนี
้ ้แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดผู้รับการฝึ กอบรมจะต้ องมีระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่น้อยกว่าร้ อยละ
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80 ของระยะเวลาการฝึ กอบรมในปี การฝึ กอบรมนัน้ ๆในกรณีที่แพทย์ประจาบ้ านมีเวลาในการปฏิบตั งิ านในแต่
ละปี การฝึ กอบรมไม่ถึงร้ อยละ 80 จาเป็ นต้ องได้ รับการปฏิบตั งิ านเพิ่มเติมจนครบร้ อยละ 80 ของระยะเวลาการ
ฝึ กอบรมในปี นนั ้ ๆ

6.6 การวัดและประเมินผล
มีการแจ้ งกระบวนการการวัดและประเมินผลให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ รับทราบ โดยสามารถ
ตรวจสอบและอุทธรณ์ได้ เมื่อต้ องการ
การวัดและประเมินผลแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดระหว่างการฝึ กอบรม การเลื่อนชันปี
้ และการยุตกิ าร
ฝึ กอบรมมีรายละเอียดดังนี ้
6.6.1 การประเมินระหว่ างการฝึ กอบรม (In-training Evaluation)
ก) การประเมินแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอดระหว่ างการฝึ กอบรม โดยครอบคลุมทังด้
้ าน
ความรู้ทกั ษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ในมิตติ า่ งๆ ดังนี ้
มิตทิ ี่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ตาม EPA 1-7)
มิตทิ ี่ 2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน (ตาม EPA 1-3)
มิตทิ ี่ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ตาม EPA 1)
มิตทิ ี่ 4 คะแนนสอบจัดโดยสถาบันและส่วนกลางโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
มิตทิ ี่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของสถาบัน และ สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
มิตทิ ี่ 6 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน
ข) บรรลุ Entrustable Professional Activities (EPAs) ทัง้ 7 อย่ 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, Tile 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
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EPA 7 Performing emergency cardiac intervention: CPR, pericardiocentesis, IABP, temporary
pacemaker (รายละเอียดใน ภาคผนวกที่ 3)
โดยผลการประเมินนี ้จะนาไปใช้ เพื่อเลื่อนระดับชันปี
้ (โดยเกณฑ์ผา่ นตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบฯ ประกาศกาหนดก่อนการเข้ าฝึ กอบรม) และใช้ พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบตั ิ (การ
สอบเมื่อจบการฝึ กอบรมปี ที่ 2)
6.6.2 เกณฑ์ การเลื่อนชัน้ ปี
1. ปฏิบตั งิ านได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
2. ผ่านการประเมินตามมิติตา่ ง ๆ โดยได้ คะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของแต่ละมิติ (มิติที่ 4 ไม่ต่า
กว่าร้ อยละ 40)
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA (ภาคผนวกที่ 3)
4. ปฏิบตั งิ านได้ สอดคล้ องตามข้ อกาหนดของสถาบันฝึ กอบรม และไม่ก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันฝึ กอบรม
6.6.3 กรณีไม่ ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชัน้ ปี
1. ต้ องปฏิบตั งิ านเพิ่มเติมแล้ วทาการประเมินซ ้า ถ้ าผ่านการประเมินจึงสามารถเลื่อนชันปี
้ ได้
2. หากไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนชันปี
้ ซ ้าตามข้ อที่ 1 หรื อไม่ผา่ นการประเมินเพื่อรับการเสนอ
ชื่อเข้ าสอบวุฒิบตั ร ต้ องปฏิบตั งิ านในระดับชันปี
้ เดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบตั งิ านซ ้าในชันปี
้ เดิมอีก 1 ปี แล้ วยังไม่ผา่ นการประเมินเพื่อเลื่อนชันปี
้ ต้ องยุติการ
ฝึ กอบรม
ทังนี
้ ้ให้ สถาบันส่งผลการประเมินแพทย์ประจาบ้ าน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี และนาเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฝี กอบรมและสอบ เพื่ออนุมตั บิ ตั รหรื อวุฒิบตั ร สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
และหลอดเลือด เพื่อทารายงานส่งให้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา
ตามลาดับ
6.6.4 การดาเนินการสาหรั บผู้ท่ ไี ม่ ผ่านการประเมิน
1. แจ้ งผลการประเมินให้ แพทย์ประจาบ้ านรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบประเมินผลของราช
วิทยาลัยฯ พร้ อมแนวทางการพัฒนา รายละเอียดการปฏิบตั งิ านเพิ่มเติม การกากับดูแล และการ
ประเมินผลซ ้า
2. เมื่อแพทย์ประจาบ้ านลงชื่อรับทราบ ให้ สง่ สาเนาผลการประเมินชุดหนึง่ ให้ คณะอนุกรรมการฝี ก
อบรมและสอบ เพื่ออนุมตั บิ ตั รหรื อวุฒิบตั ร สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด
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6.6.5 การยุตกิ ารฝึ กอบรม
1. การลาออก แพทย์ประจาบ้ านต้ องทาเรื่ องชี ้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบตั งิ านล่วงหน้ าอย่างน้ อย
2 สัปดาห์ เมื่อสถาบันฝึ กอบรมอนุมตั ใิ ห้ พกั การปฏิบตั งิ านแล้ วจึงแจ้ งต่อคณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบฯ เพื่อเห็นชอบและแจ้ งต่อแพทยสภาพร้ อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้ พกั
สิทธิ์การสมัครเป็ นแพทย์ประจาบ้ านเป็ นเวลา 1 ปี ในปี การศึกษาถัดไปหรื อไม่ โดยพิจารณาจาก
เหตุผลประกอบการลาออกและคาชี ้แจงจากสถาบันฝึ กอบรม การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อ
ได้ รับอนุมตั จิ ากแพทยสภา
2. การให้ ออก จะกระทาเมื่อแพทย์ประจาบ้ าน


ปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่อมเสียร้ ายแรงจนก่อให้ เกิด
ผลเสียต่อผู้ป่วยหรื อต่อชื่อเสียงของคณะฯ



ปฏิบตั งิ านโดยขาดความรับผิดชอบหรื อประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่มีการปรับปรุง
พฤติกรรมหลังการตักเตือน หรื อกระทาซ ้าภายหลังการภาคทัณฑ์
เมื่อสถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ ออก จะทาการแจ้ งแพทย์ประจาบ้ านรับทราบ ให้ พกั การปฏิบตั งิ าน แล้ วทา
เรื่ องแจ้ งต่อคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ซึง่ จะตังคณะกรรมการสอบสวนจ
้
านวน 5 คน ประกอบด้ วย
หัวหน้ าสถาบันฝึ กอบรมอื่นจานวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบันจานวน 2 คน เพื่อดาเนินการให้ เสร็จสิ ้น
ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังจากได้ รับเรื่ อง ผลการสอบสวนจะถูกนาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึ กอบรม
และสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้ าสมควรให้ ออกจึงแจ้ งต่อแพทยสภาจนเมื่อได้ รับการอนุมตั จิ งึ ถือว่าการให้ ออก
สมบูรณ์ ถ้ าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ ออกจึงส่งเรื่ องคืนให้ สถาบันฝึ กอบรมพร้ อมคาแนะนา

6.7 การประเมินเพื่อวุฒบิ ัตรแสดงความรู้ ความชานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ
การประเมินเพื่อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ ซึง่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดย
คณะอนุกรรมการฝี กอบรมและสอบ เพื่ออนุมตั บิ ตั รหรื อวุฒิบตั ร สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือดที่
แพทยสภามอบหมายให้ เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ เป็ นผู้ดาเนินการจัดให้ มีการสอบ โดยที่คณ
ุ สมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์เข้ า
รับการสอบ วิธีการวัด การประเมินผล และเกณฑ์การตัดสิน จะเป็ นไปตามข้ อบังคับแพทยสภาว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสือ อนุมตั ิบตั รหรื อวุฒิบตั ร เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
6.7.1. คุณสมบัตผิ ้ สู ิทธิ์เข้ ารับการประเมินเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ
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เป็ นผู้ที่ผา่ นการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ปี ที่ 1 และปี ที่ 2 สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
และหลอดเลือดพร้ อมหลักฐาน และสถาบันฝึ กอบรมเห็นสมควรให้ เข้ าสอบได้
6.7.2. เอกสารประกอบใบสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
1. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบตั จิ ากสถาบันฝึ กอบรมตามที่กาหนด
2. ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (full paper) ที่เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
3. ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลงานวิจยั ของ
ผู้สมัคร
4. ประกาศนียบัตรที่ผา่ นการฝึ กอบรมการกู้ชีวิต cardiopulmonary resuscitation (CPR)
6.7.3. วิธีการสอบประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯประกอบด้ วย (เกณฑ์การผ่านตามภาคผนวกที่ 8)
1. สอบวัดผลวิชาพื ้นฐานทางโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย การสอบข้ อเขียน
2. การสอบภาคปฏิบตั ิ
3. งานวิจยั
6.7.4. การสอบประเมินวิธีอื่นๆ ตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขา
อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ และหลอดเลือด
การพิจารณาตัดสินการวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบตั ร สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ ให้ เป็ นไปตาม
ประกาศของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ หรื อโดย
มติของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด และถือเป็ นที่สิ ้นสุด

7. การรั บและคัดเลือกผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
7.1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ ารั บการฝึ กอบรมฯ
1. ผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมี
คุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก. เป็ นผู้ได้ รับหนังสืออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ ในสาขาอายุรศาสตร์
ข. เป็ นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมตั หิ รื อวุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ ในปี การศึกษานัน้
2. มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง

7.2. ขัน้ ตอนในการรั บและการคัดเลือกผู้เข้ ารับฝึ กอบรม
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มีหลักเกณฑ์การ
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คัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่ชดั เจนและมีการแต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อสอบสัมภาษณ์ผ้ สู มัครเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้

7.3 จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
โดยอิงตามศักยภาพในการฝึ กอบรมของสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มีจานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสูงสุด 4 ตาแหน่ง (อ้ างอิงจากเอกสารแสดงศักยภาพ
การฝึ กอบรม)

8. อาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
8.1. คุณสมบัตขิ องประธานการฝึ กอบรม
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ซึง่ ประกอบด้ วยประธานการฝึ กอบรม เป็ นแพทย์ที่ได้ รับวุฒิบตั รหรื อ
อนุมตั ิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และได้ ปฎิบตั งิ านในสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้ อย 5 ปี และทีมทางานคือ ทีม
คณาจารย์สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ ซึง่ ทุกท่านได้ รับวุฒิบตั รหรื อหนังสืออนุมตั บิ ตั ร
แสดงความรู้ความชานาญฯ รวมเป็ นคณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญา

8.2. คุณสมบัตแิ ละจานวนของอาจารย์ ผ้ ูให้ การฝึ กอบรม
8.2.1. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
ต้ องเป็ นแพทย์ซงึ่ ได้ รับวุฒิบตั รฯ หรื อหนังสืออนุมตั ฯิ เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด และปฏิบตั งิ านด้ านสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
และหลอดเลือด อย่างน้ อย 2 ปี ภายหลังได้ รับวุฒิบตั ร หรื อหนังสืออนุมตั ิ ฯ และมีคณ
ุ สมบัตขิ ้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
8.2.1.1. ผู้ให้ การฝึ กอบรมแบบเต็มเวลา หมายถึง ข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย , พนักงานของรัฐ
ลูกจ้ างประจารวมทัง้ อาจารย์เกษียณอายุราชการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ หรื อหน่วยงาน
ที่ปฏิบตั งิ านเต็มเวลา
8.2.1.2. ผู้ให้ การฝึ กอบรมแบบไม่เต็มเวลา แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1. พนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้ างประเภทไม่เต็มเวลา ปฏิบตั งิ านอย่างน้ อยครึ่งเวลาและ
ได้ รับเงินเดือนตามสัดส่วนงาน ให้ นบั เวลาการปฏิบตั งิ านจริง
2. ผู้ที่ปฏิบตั งิ านอยูท่ ี่สถาบันอื่น แผนกอื่น หรื ออาจารย์เกษียณอายุ มาช่วยสอนบางเวลา
โดยไม่ได้ มีสญ
ั ญาจ้ าง จากหน่วยงาน หรื อปฏิบตั งิ านน้ อยกว่าครึ่งเวลา ให้ คิดเวลาปฏิบตั งิ านเฉพาะที่มา
ปฏิบตั งิ านสาหรับการเรี ยน การสอนแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด
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ไม่นบั เวลาที่มาทางานวิจยั งานบริการ เช่น ตรวจผู้ป่วย หรื อทาหัตถการ โดยไม่เกี่ยวข้ องกับแพทย์ ประจาบ้ าน
ต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทัง้ ไม่นบั เวลาที่มาสอนนักศึกษา/นิสิตแพทย์และ
แพทย์ประจาบ้ านอายุรศาสตร์
โดยทางหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
เน้ นการคัดเลือกอาจารย์โดย
- ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยา
บาล โดยมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ให้ สอดคล้ องกับพันธกิจของหลักสูตรการฝึ กอบรม คือ มีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการและทางคลินิก มีเจตคติและจรรยาวิชาชีพสูง และมีความเป็ นครู
- มีเวลาให้ กบั การให้ การฝึ กอบรม ให้ คาปรึกษา ให้ การกากับดูแลแพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ประจา
บ้ านต่อยอดในแต่ละสาขา
- มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทังทางด้
้
านการแพทย์และด้ านแพทยศาสตรศึกษา
ซึง่ มีกระบวนการคัดเลือก ดังภาคผนวกที่ 7
ทังนี
้ ้ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มีการระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงานของอาจารย์ และการจัดสมดุลระหว่างงานด้ านการศึกษา ด้ านงานวิจยั และงานบริการ โดยอ้ างอิง
ตามกาหนดภาระงานขันต
้ ่ากลุม่ อาจารย์ที่สงั กัดคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล (ภาคผนวกที่ 6)แม้ อาจารย์แต่
ละท่านอาจมีความแตกต่างในสัดส่วนภาระงานทังสามด้
้
านบ้ าง แต่ในภาพรวมของภาควิชาจะมีความสมดุล
ในภาระงานทังสาม
้
และมัน่ ใจได้ วา่ จะมีอาจารย์ที่มีเวลาให้ กบั การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดเสมอ
นอกจากนี ้หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ยังร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล จัดให้ มี
ระบบการพัฒนาอาจารย์ทกุ คนทังในทางการแพทย์
้
ได้ แก่ การให้ โอกาสไปศึกษาต่อเฉพาะทางที่ตา่ งประเทศ
และในทางแพทยศาสตร์ ศกึ ษา ได้ แก่ การจัดการอบรมแพทยศาสตร์ ศกึ ษา (Medical Education) และทักษะ
การสอนทางคลินิก (Clinical Teaching) และการประเมินผล (Assessment) ให้ กบั อาจารย์ใหม่ทกุ ท่านและ
อาจารย์เก่าผู้สนใจอย่างสม่าเสมอปี ละหลายครัง้ และมีข้อกาหนดขันต
้ ่าของอาจารย์ในการเพิ่มพูนความรู้ด้าน
แพทยศาสตร์ ศกึ ษาอย่างสม่าเสมอ
8.2.2. จานวนอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
อัตราส่วนของจานวนอาจารย์ที่ปฏิบตั งิ านเต็มเวลาต่อจานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
แพทยสภากาหนดไว้ คือ 2 ต่อ 1
ปัจจุบนั หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีคณาจารย์ประเภทเต็มเวลาจานวน 11ท่าน และอาจารย์
ประเภทไม่เต็มเวลาจานวน1ท่าน ดังแสดงใน ภาคผนวกที่ 5
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9. ทรั พยากรทางการศึกษา
สาขาหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มีทรัพยากร
การศึกษาที่ครบถ้ วนและครอบคลุมเพื่อการฝึ กอบรมที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ แก่
9.1 มีจานวนผู้ป่วยมากเพียงพอและชนิดของผู้ป่วยที่หลากหลาย สอดคล้ องกับผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้
ที่คาดหวัง ทังผู
้ ้ ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ และผู้ป่วยเฉพาะทาง เป็ นไปตาม
ศักยภาพของการฝึ กอบรม
9.2 มีสถานที่และโอกาสในการเรี ยนรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ มีหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ทวั่ ไป หอ
ผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยหัวใจวิกฤต หอผู้ป่วยหลังทาหัตถการ ห้ องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอกทัว่ ไป และคลิ นกิ
เฉพาะโรค แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทางวิชาการที่ทนั สมัย มีห้องสมุดที่ให้ บริการ24
ชัว่ โมง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครอบคลุมและเพียงพอทุกจุด มีอปุ กรณ์สาหรับฝึ กอบรม
ภาคปฏิบตั ิ ได้ แก่ ศูนย์ฝึกหัตถการ หุน่ simulation ต่าง ๆ จานวนมาก
9.3 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรี ยนรู้ของแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด มีการบันทึกวิดีทศั น์ของ
กิจกรรมวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านสามารถทบทวนเพิ่มเติมในภายหลังได้ ทงในรู
ั ้ ปแบบซีดีรอม
หรื อระบบสื่อออนไลน์ มีระบบ Wi-Fi ที่ครอบคลุม ทาให้ สามารถค้ นหาข้ อมูลทางการแพทย์ได้ ทกุ ที่และตลอด
24 ชัว่ โมง
9.4 มีการจัดประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมที่ประกอบด้ วยแพทย์หลาย ๆ ระดับและบุคลากร
วิชาชีพอื่น ๆ แบบสหวิชาชีพ
9.5 มีการประยุกต์ความรู้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใน
กระบวนการฝึ กอบรมตลอดเวลา
9.6 มีการบูรณาการและถ่วงดุลย์ระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั อย่างเพียงพอ
9.7 มีการนาความรู้ทางแพทยศาสตร์ ศกึ ษามาใช้ ในกระบวนการฝึ กอบรม ได้ แก่
9.7.1 การวางแผนการฝึ กอบรม ได้ แก่ การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
9.7.2 การดาเนินการฝึ กอบรม ได้ แก่ การสอนแบบ interactive lecture, conference, วอร์ ด
ราวนด์, การให้ ข้อมูลป้อนกลับ (feedback), การให้ การกากับดูแล (supervision) และการทา
ตนเป็ นตัวอย่าง (role modeling) โดยคณาจารย์และแพทย์รุ่นพี่
9.7.3 การประเมินผล ได้ แก่ การสอบ formative multiple choice questions (MCQ)
examination, formative long case examination และ formative short case
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9.8 มีการฝึ กอบรมในสถาบันอื่นในรูปแบบวิชาเลือก (elective) เป็ นเวลา 2 เดือนใน 2 ปี

10.การประเมินแผนการฝึ กอบรม/หลักสูตร
สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลมีการประเมิน
หลักสูตรการฝึ กอบรมปี ละ 1 ครัง้ โดยมีการประเมินหลักสูตรการฝึ กอบรมและกลไกในการนาหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมนาไปใช้ จริงซึง่ ครอบคลุมหัวข้ อต่าง ๆ คือ
1. พันธกิจของหลักสูตรการฝึ กอบรม
2. ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์
3. แผนการฝึ กอบรม
4. ขันตอนการด
้
าเนินงานของแผนการฝึ กอบรม
5. การวัดและประเมินผล
6. พัฒนาการของผู้รับการฝึ กอบรม
7. ทรัพยากรทางการศึกษา
8. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม
9. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึ กอบรมและความต้ องการของระบบสุขภาพ
10. สถาบันร่วมฯ
11. ข้ อควรปรับปรุง
โดยสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล จะรวบรวม
ข้ อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึ กอบรมจากผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียหลัก คือ อาจารย์ผ้ ใู ห้ การฝึ กอบรม แพทย์
ประจาบ้ านผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม แพทย์ประจาบ้ านผู้สาเร็จการฝึ กอบรม รวมทังใช้
้ ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
สมรรถนะของแพทย์ประจาบ้ านผู้สาเร็จการฝึ กอบรม ในการประเมินหลักสูตรการฝึ กอบรม

11. การทบทวนและการพัฒนา
สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มีการทบทวน
และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝึ กอบรมอย่างน้ อยทุก ๆ 5 ปี เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้ าง เนื ้อหา
ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการฝึ กอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้ อมในการ
ฝึ กอบรม ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ปรับปรุงแก้ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้ างอิง และแจ้ งผลการทบทวนและ
พัฒนาให้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และแพทยสภารับทราบ

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
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สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล บริหารจัดการ
หลักสูตรให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ การรับสมัครผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม (เกณฑ์
การคัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึ กอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมที่พงึ
ประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึ กอบรมในแต่ละระดับ หรื อหลักฐานอย่างเป็ นทางการอื่น ๆ
ที่สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึ กอบรมในระดับนันได้
้ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ
สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล กาหนดหน้ าที่
รับผิดชอบและอานาจให้ คณะกรรมการการศึกษาหลังปริ ญญาบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตรการ
ฝึ กอบรม ให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นด้ านการฝึ กอบรม
สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มีบคุ ลากรที่
ปฏิบตั งิ านและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง มีการบริหารจัดการที่ดีและใช้ ทรัพยากรได้ อย่างเหมาะสม
สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มีหน่วยงาน
สนับสนุนด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องครบถ้ วน สอดคล้ องกับข้ อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิ ดการ
ฝึ กอบรม

13. การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มีการประกัน
คุณภาพการฝึ กอบรมดังนี ้
13.1 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายในทุก 2 ปี
13.2 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมภายนอก โดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมฯ ทุก 5 ปี

ภาคผนวกที่ 1
เนือ้ หาของการฝึ กอบรม/หลักสูตร
ความรู้ พนื ้ ฐานของอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
1. ความรู้พื ้นฐานด้ าน Molecular Cardiology
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2. Embryology ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
3. กายวิภาคศาสตร์ ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
4. สรี รวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดในคนปกติ
5. พยาธิสภาพ พยาธิสรี รวิทยา และ พยาธิวิทยาของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
6. เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ ในระบบหัวใจและหลอดเลือด
7. การปฏิบตั กิ ารหัตถการต่างๆของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
8. การฟื น้ ฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เป็ นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
9. ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
10. ความรู้หลักการ และวิธีการทาวิจยั

โรคหรื อภาวะที่สาคัญและพบได้ บ่อย
ระดับ 1

โรคหรื อภาวะที่พบบ่อย มีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดสามารถเรี ยนรู้ได้ จาก

ผู้ป่วยโดยตรง
ระดับ 2

โรคหรื อภาวะที่พบน้ อยกว่าระดับ 1 มีความสาคัญซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดสามารถ

เรี ยนรู้จากผู้ป่วยแต่ไม่ได้ ดแู ลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลและการอภิปรายในหอผู้ป่วย เป็ นต้ น
ระดับ 3

โรคที่พบน้ อยแต่มีความสาคัญ ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดสามารถเรี ยนรู้โดยการศึกษาด้ วย

ตนเอง หรื อฟั งบรรยาย และสถาบันฝึ กอบรมควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้โรคในกลุม่ นี ้อย่างพอเพียง

โรคหรื อภาวะ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3
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1. Acute rheumatic

-Rheumatic fever with

fever (I00-I02)

heart involvement (I01)

2. Chronic rheumatic - Rheumatic mitral
heart disease (I05valve diseases (I05)
I09)
- Rheumatic aortic
valve diseases (I06)
- Rheumatic tricuspid
valve diseases (I07)
- Multiple valve
diseases (I08)
3. Hypertensive
diseases (I10-I15)

- Essential
hypertension (I10)

-Secondary
hypertension (I15)

- Hypertensive heart
disease (I11)
4. Ischemic heart
disease (I20-I25)

- Unstable angina
(I20.0)
- Acute myocardial
infarction (I21)
- Subsequent

-Angina pectoris with

-Dressler syndrome

documented spasm

(I24.1)

(I20.1)
-Certain current
complications following
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myocardial infarction acute myocardial
(I22)

infarction(I23)

- Chronic ischemic
heart disease (I25)
5. Pulmonary heart
disease and
diseases of
pulmonary
circulation (I26I28)

- Pulmonary embolism
(I26)
- Primary pulmonary
hypertension (I27.0)
- Other secondary
pulmonary
hypertension (I27.2)

6. Pericardial
diseases (I30-I32)

- Acute pericarditis (I30) - Chronic adhesive
- Pericardial effusion

pericarditis (I31.0)

(noninflammatory) (I30.3) - Chronic
- Cardiac tamponade
(I31.9)

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

7. Endocarditis (I33) - Acute and subacute
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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 - Dilated
myopathy (I40-I43)
cardiomyopathy
(I42.0)
- Obstructive
hypertrophic
cardiomyopathy
(I42.1)
- Other hypertrophic
cardiomyopathy
(I42.2)

- Acute myocarditis

- Endomyocardial

(I40)

(eosinophilic) disease

- Other restrictive
cardiomyopathy (I42.5)
- Cardiomyopathy in
diseases classified
elsewhere (I43)
- Alcoholic
cardiomyopathy

(I42.3)
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- Cardiomyopathy due
to drugs and other
external agents
(I42.7)

AV block and - Atrioventricular block
conduction
and LBBB (I44)
disorder (I44-I45)
- Pre-excitation

10.

syndrome (I45.6)
11.
(I46)

Cardiac arrest - Cardiac arrest with
successful
resuscitation (I46.0)
- Sudden cardiac
death (I46.1)

(I42.6)
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12.

Paroxysmal

tachycardia and
other cardiac
arrhythmias(I47I49)

- Supraventricular
tachycardia (I47.1)
- Ventricular

- Atrial fibrillation and

- Long QT syndrome

and flutter (I49.0)
- Atrial premature
depolarization (I49.1)
- Junctional premature
depolarization (I49.2)
- Ventricular premature
depolarization (I49.3)
- Sick sinus syndrome
(I49.5)

heart failure (I50)

(I49.8)
- Brugada syndrome

- Ventricular fibrillation

Congestive

cardiac arrhythmias

tachycardia (I47.2)

flutter (I48)

13.

-Other specified

- Congestive heart
failure (I50)
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Complications - Rupture of chordae
and ill-defined
tendineae (I51.1)
descriptions of
- Intracardiac
heart disease (I51)
thrombus (I51.3)

14.

- Cardiac septal
defect, acquired
(I51.0)
- Rupture of papillary
muscle (I51.2)

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)
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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

-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

malformations of

coronary vessels

pulmonary and

(Q24.5)

tricuspid valves

- Congenital

(Q22)

malformations of
great veins (Q26)
- Coarctation of aorta
(Q25.1)
- Dextrocardia
(Q24.0)
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18.

Others

- Syncope (R55)
- Cardiogenic shock
(R57.0)
- Radiation safety
- Cardiac rehabilitation

-Cardiovascular

-Traumatic heart

disorder in systemic

disease

disease
-Heart disease in
pregnancy
-Nutritional heart
disease
-Cardiac tumors

ภาคผนวกที่ 2
หัตถการของสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องรู้ข้อบ่งชี ้ ข้ อบ่งห้ าม และภาวะแทรกซ้ อนของการทาหัตถการต่าง ๆ ซึง่
สามารถแบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
ระดับที่ 1 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ต้ องทาได้ ด้วยตนเอง
ระดับที่ 2 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด ควรทาได้ (ทาภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ)
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ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด อาจทาได้ (ช่วยทาหรื อได้ เห็น)
ชนิดของหัตถการ

ระดับที่ 1

Transthoracic echocardiography

x

Transesophageal

x

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

echocardiography
Right & left heart catheterization

x

Coronary angiography

x

Basic cardiac electrophysiology

x

study
Permanent pacemaker

x

Pericardiocentesis

x

IABP

x

Temporary pacemaker

x

40

ภาคผนวกที่ 3
Entrustable Professional Activities (EPA) และ Milestones
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Entrustable professional activities (EPA)
เป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญมาก (critical activities) ที่ผ้ จู ะประกอบอาชีพเป็ นอายุรแพทย์โรคหัวใจ
และหลอดเลือดทุกคนต้ องทาได้ ด้วยตนเองอย่างถูกต้ องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนด EPA ซึง่ แพทย์ประจาบ้ านต่อ
ยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด ทุกคนต้ องแสดงให้ เห็นว่าสามารถทาได้ ด้วยตนเองใน
ระหว่างการฝึ กอบรมดังนี ้
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
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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

แนวทางการเรี ยนรู้ และการประเมิน EPAs
1.

Level of EPAs

Level 1 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ โดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
Level 4 = สามารถปฏิบตั งิ านได้ ด้วยตนเองและควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้

2.

เนือ้ หาการเรี ยนรู้ และการประเมิน

EPA-competencies matrix
Competency

EPA

EPA

EPA

EPA

EPA

EPA

EPA

1

2

3

4

5

6

7

Patient care

•

•

•

•

•

•

Medical knowledge and skills

•

•

•

•

•

•

•
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Practice-based learning

•

•

•

•

Interpersonal and communication skills

•

•

•

Professionalism

•

•

System-based practice

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3. ผลของ EPA
3.1

การวัดและประเมินผลระหว่ างการฝึ กอบรม

ใช้ วดั และประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี ้
มิตทิ ี่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ โดยสามารถปฏิบตั งิ านได้ ตาม level of EPA โดยบันทึกใน log book
มิตทิ ี่ 2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน และ นอก (ตาม EPA ข้ อ 1-3)
3.2

เกณฑ์ ประเมินการเลื่อนชัน้ ปี

EPA (Entrustable professional activities)

Fellow 1

Fellow 2

1. Manage care of cardiovascular patients in the

Level 3

Level 4

10 cases

10 cases

( เป็ น ambulatory

( เป็ น ambulatory

setting 5 cases และ

setting 5 cases และ

inpatient setting 5

inpatient setting 5

ambulatory and in-patient setting

44

cases)

cases)

(โรคระดับที่ 1 ที่

(โรคระดับที่1 แตกต่าง

แตกต่างกัน 8 cases,

กัน 6 cases, ระดับ 2-3

ระดับ 2-3 ที่แตกต่างกัน ที่แตกต่างกัน 4 cases)
2 cases)
2. Manage care of cardiovascular patients in the
emergency and intensive/critically care setting

Level 3

Level 4

10 cases

10 cases

( เป็ น emergency

( เป็ น emergency

setting 5 cases และ

setting 5 cases และ

intensive/critical care intensive/critical care

3. Providing cardiology consultation to other
specialties

setting 5 cases )

setting 5 cases )

Level 3

Level 4

10 cases

10 cases
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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

6. Performing and interpretation results of
-Cardiac catheterization

Level 1, 10 cases

Level 2, 10 cases
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-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

ภาคผนวกที่ 4
กิจกรรมวิชาการ

กิจกรรม
1. Non-invasive conference

วัตถุประสงค์

กระบวนการทาและเรี ยนรู้

- เพื่อให้ ทราบถึง ข้ อบ่งชี ้ - เตรี ยมเคสผู้ป่วยโดยมีการซัก
กระบวนการทาที่ถกู วิธี การ ประวัติ ตรวจร่างกาย และนาไปสูก่ าร
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แปลผล และการนาไปใช้
กับผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. Teaching Round

3. Echo review

4. Topic review

5. MM conference

ส่งตรวจต่างๆ อาทิเช่น
Echocardiography, Cardiac MRI,
cardiac CT, Nuclear stress test
ให้ ได้ เรี ยนรู้ถึง ข้ อบ่งชี ้ กระบวนการ
ตรวจและการแปลผล
- เพื่อดูแนวทางapproach - เตรี ยมผู้ป่วยที่แพทย์ประจาบ้ านต่อ
สร้ างองค์ความคิด และ
ยอดฯได้ ดแู ลรวมถึงผู้ป่วยที่ได้ รับการ
ช่วยการตัดสินใจในการ
ปรึกษาจากในแผนกและต่างแผนก
ดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
โดยเป็ นการอภิปรายข้ างเตียงที่หอ
ผู้ป่วยนันๆ
้
- เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการทา
Echocardiography ให้ มี
การพัฒนาทังในเรื
้ ่ อง
พื ้นฐานและการประยุกต์ใช้
ต่อไป

- เป็ นการทวนเคสที่นาลงมาทาEcho
ในแต่ละสัปดาห์ โดยให้ แพทย์ประจา
บ้ านต่อยอดฯเตรี ยมเคสที่นา่ สนใจ
แล้ วให้ อาจารย์แพทย์ผ้ ดู แู ลแพทย์
ประจาบ้ านต่อยอดฯในเดือนนันๆ
้
แสดงความเห็น และแนะนาเคสที่
น่าสนใจมาทา Echo conference
ต่อ
- เพื่อการเรี ยนรู้ในหัวข้ อที่ - โดยให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดฯ
เป็ นประโยชน์ในแง่การ
เตรี ยมหัวข้ อเรื่ องที่นา่ สนใจ และทัน
รักษาผู้ป่วย ทังในปั
้ จจุบนั
ต่อยุคสมัย ซึง่ อาจจะเกี่ยวข้ องกับ
และอนาคต
ผู้ป่วยที่กาลังดูแลอยู่ นามาทาการ
นาเสนอ โดยมีอาจารย์แพทย์ผ้ ดู แู ล
และท่านอื่นๆคอยร่วมอภิปรายใน
แง่มมุ ต่างๆ
- เพื่อการเรี ยนรู้ร่วมกัน
- เตรี ยมเคสที่เป็ นปั ญหาในการดูแล
นาไปสูก่ ารพัฒนาการดูแล และเห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ที่วิกฤติ
ผู้ป่วยได้ ดียิ่งๆขึ ้นไป รวมถึง นาเข้ ามาหารื อโดยมีคณาจารย์ร่วม
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การป้องกันข้ อผิดพลาด
แสดงความเห็น
ต่างๆที่เคยเกิดขึ ้นกับผู้ป่วย
ในระดับต่างๆ ให้ มากที่สดุ
6. Interesting case
- เพื่อการเรี ยนรู้ในแง่มมุ
- แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดฯเตรี ยม
ต่างๆของการดูแลผู้ป่วย
เคสที่ดแู ล นามาอภิปรายตังแต่
้ เรื่ อง
ของประวัตจิ นถึงการได้ รับการ
วินิจฉัย และนาเสนอแนวทางการ
รักษาตามแนวทางปัจจุบนั และหัวข้ อ
ที่เกี่ยวข้ องกับเคสนันๆ
้
7. Electrophysiology conference
- เพื่อให้ ทราบถึงข้ อบ่งชี ้
- แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดฯเตรี ยม
กระบวนการทาหัตถการ
เคสที่มีการทาหัตถการที่เกี่ยวกับ
และการแปลผลที่ได้ จาก
ไฟฟ้าหัวใจ นามาอภิปรายตังแต่
้ เรื่ อง
หัตถการไฟฟ้าหัวใจใน
ของประวัตจิ นถึงการได้ รับการ
แง่มมุ ต่างๆ รวมถึงเรี ยนรู้ วินิจฉัย และนาเสนอแนวทางการ
แนวทางการรักษาในอดีต รักษาตามแนวทางปัจจุบนั และหัวข้ อ
ถึงปัจจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี
ที่เกี่ยวข้ องกับเคสนันๆ
้
8. Journal club
- เป็ นการเตรี ยมการศึกษา - อาจารย์ผ้ คู วบคุมแนะนาการศึกษา
ที่ออกใหม่ในขณะนัน้ มา ใหม่ๆที่หลากหลาย ที่มีความสาคัญ
ฝึ กอภิปรายและสามารถ ในการดูแลผู้ป่วย และให้ นามา
อธิบายถึงผลดีและผลเสีย อภิปรายร่วมกันโดยคณาจารย์ร่วม
ของการศึกษานันๆได้
้
แสดงความคิดเห็น
9. Murmur Round and Grand Round - murmur round เพื่อให้
- โดยการเตรี ยมเคสที่มีความ
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดฯ ผิดปรกติจากการตรวจร่างกายผู้ป่วย
มีทกั ษะการตรวจร่างกาย แล้ วให้ ทาการตรวจพร้ อมๆกับ
ผู้ป่วยในโรคต่างๆที่
คณาจารย์ที่ควบคุม และอภิปรายถึง
เกี่ยวข้ องกับโรคหัวใจได้
สิ่งที่ตรวจพบ ประกอบกับการตรวจ
อย่างถูกต้ อง
เพิ่มเติมชนิดอื่นๆ
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10. Cath. Conference

- Grand Round เพื่อให้
แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดฯ
สามารถอภิปราย โดย
สามารถแสดงความ
เกี่ยวข้ อง ตังแต่
้ ประวัติ
ตรวจร่างกาย การส่งตรวจ
ทางห้ องปฏิบตั กิ ารต่างๆ
นาไปสูก่ ารรักษาได้ อย่าง
ถูกต้ อง
- เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ าน
ต่อยอดฯทราบถึงข้ อบ่งชี ้
ขันตอนการเตรี
้
ยมผู้ป่วย
การดูแลผู้ป่วยก่อนทา
หัตถการ ระหว่างทา
หัตถการ และหลังการทา
หัตถการ
- แพทย์ประจาบ้ านต่อยอด
ฯ สามารถอธิบายภาพการ
ฉีดสีในมุมต่างๆได้
- เพื่อให้ สามารถอธิบายผล
ของการทาหัตถการหลอด
เลือดหัวใจทังด้
้ านซ้ ายและ
ขวาได้ (Right heart and
Left heart cath.)

- โดยการเตรี ยมเคสที่ดแู ลหรื อได้ รับ
ปรึกษาจากแผนกอื่นๆ และมีประเด็น
ที่นา่ สนใจในแง่มมุ ต่างๆ มาร่วม
อภิปรายกัน โดยการดูแลและ
เชื่อมโยงโดยคณาจารย์ผ้ คู วบคุมใน
ขณะนัน้

- แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดฯเตรี ยม
เคสที่มีการทาหัตถการที่เกี่ยวกับ
หลอดเลือดหัวใจ นามาอภิปราย
ตังแต่
้ เรื่ องของประวัตจิ นถึงการได้ รับ
การวินิจฉัย และนาเสนอแนวทางการ
รักษาตามแนวทางปัจจุบนั และหัวข้ อ
ที่เกี่ยวข้ องกับเคสนันๆ
้
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ภาคผนวกที่ 5
รายชื่อและคุณวุฒขิ องอาจารย์ ประจาหน่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
อาจารย์ ประเภทเต็มเวลา (จานวน11ท่ าน)
ชื่อและนามสกุล
วุฒกิ ารศึกษา

ปี ที่จบแพทย์
เฉพาะทางฯ
2544

1. นพ. ทวีเกียรติ วาสวกุล
Thaveekiat Vasavakul, M.D.
(ประธานหลักสูตรการฝึ กอบรม)

วว. (ADDED QUALIFICATION IN
CLINICAL CARDIAC
ELECTROPHYSIOLOGY)
The American Board of Internal
Medicine Subspecialty Board on
Clinical Cardiac Electrophysiology

2. นพ. วรชัย คงเสรี พงศ์
Vorachai Kongsaerepong, M.D.

วว. (อายุรศาสตร์ ) แพทยสภา
วว. (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) แพทยสภา

2541

3. นพ. กุลยศ จงพิพฒ
ั น์วณิชย์
Kulyot jongpiputwanich, M.D.

วว. (อายุรศาสตร์ ) แพทยสภา
วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ)
แพทยสภา

2554
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วว. (อนุสาขาหัตถการปฏิบตั ิรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด) แพทยสภา
4. นพ. ธีธชั อนันต์วฒ
ั นสุข
Teetouch Ananwattanasuk, M.D.
(หัวหน้ าหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด)

ชื่อและนามสกุล

วว. (อายุรศาสตร์ ) แพทยสภา
วว. (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) แพทยสภา
วว. (อนุสาขาสรี ระไฟฟ้าหัวใจ) แพทย
สภา

2555

วุฒกิ ารศึกษา

ปี ที่จบ
การศึกษา
2552

5. นพ. สมบูรณ์ จิรภัทรธารง
Somboon Jirapattrathamrong, M.D.

วว. (อายุรศาสตร์ ) แพทยสภา
วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ)
แพทยสภา
วว. (อนุสาขาหัตถการปฏิบตั ิรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด) แพทยสภา

6. นพ. เกรี ยงศักดิ์ ฟูนิลกุล
Kriengsak Funilkul, M.D.

วว. (อายุรศาสตร์ ) แพทยสภา
วว. (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) แพทยสภา

2555

7. นพ. สุขขุม รุจิชานันทกุล
Sukkhum Rujichanuntagul, M.D.

วว. (อายุรศาสตร์ ) แพทยสภา
วว. (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) แพทยสภา
วว. (อนุสาขาหัตถการปฏิบตั ิรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด) แพทยสภา

2547

8. นพ. อนุแสง จิตสมเกษม
Anusang Chitsomkasem, M.D.

วว. (อายุรศาสตร์ ) แพทยสภา
วว. (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) แพทยสภา

2553
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9. นพ. เผดิมวุฒิ ธีระวงศ์สกุล
Padoemwut Teerawongsakul, M.D.

2560

10. นพ. กรกช พรชัยชนะกิจ
Korakot Pornchaichanakit, M.D.

วว. (อายุรศาสตร์ ) แพทยสภา
วว. (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) แพทยสภา
วว. (อนุสาขาสรี ระไฟฟ้าหัวใจ) แพทย
สภา
วว. (อายุรศาสตร์ ) แพทยสภา
วว. (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) แพทยสภา

11. พญ. วิชาดา หรรษคุณาชัย
Wichada Hunsakunachai, M.D.

วว. (อายุรศาสตร์ ) แพทยสภา
วว. (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) แพทยสภา

2561

อาจารย์ ประเภทห้ วงเวลา (จานวน 1ท่ าน)
1. นพ. ขจร ขาวไพศาล
วว. (อายุรศาสตร์ ) แพทยสภา
Kajorn Khaopaisarn, M.D.
วว. (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) แพทยสภา

2561

2537

ภาคผนวกที่ 6
เกณฑ์ ภาระงานขัน้ ต่าระดับอาจารย์
เกณฑ์ภาระงานขันต
้ ่าระดับอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ
ราช ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เรื่ อง หลักเกณฑ์การกาหนดสัดส่วนภาระงานขันต
้ ่าประเภท
วิชาการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ (คิดภาระงานขันต
้ ่าที่ 85% ของชัว่ โมงภาระงาน
ทังหมด
้
1,610 ชัว่ โมงภาระงาน)
ตาแหน่ง

งานสอน

งานวิจัย

งานบริการ
ผู้ป่วย

อาจารย์ภาค
คลินิก
ภาควิชาพยาธิ

ไม่น้อยกว่า
25%
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
15%
ไม่น้อยกว่า

วิชาการ

งานทานุบารุงฯ
(ไม่น้อยกว่า2%)

ภาระงานอื่นๆและ รวม
ภาระงานบริหาร (๑,๖๑๐
(สาหรับผู้บริหาร) ชม.ภาระ
งาน ต่อปี)
รวมกันไม่น้อยกว่า15%
100%

ไม่น้อย
ไม่น้อย
กว่า25% กว่า5%
รวมกันไม่น้อยกว่า15% รวมกันไม่น้อยกว่า15%

100%
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วิทยาคลินิก
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าภาคฯ
รองคณบดี

40%
ไม่น้อยกว่า
40%

15%
ไม่น้อยกว่า
20%

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
15%
5%
ไม่น้อยกว่า 5% ไม่น้อยกว่า
5%
ไม่น้อยกว่า 5% ไม่น้อยกว่า
5%

รวมกันไม่น้อยกว่า10% รวมกันไม่น้อยกว่า 15%

100%

รวมกันไม่น้อยกว่า20%

ไม่น้อยกว่า45%

100%

รวมกันไม่น้อยกว่า 5%

ไม่น้อยกว่า 70%

100%

รวมกันไม่น้อยกว่า 5%

ไม่น้อยกว่า 70%

100%

ภาคผนวกที่ 7
กระบวนการคัดเลือกอาจารย์
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มีกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ผ่านการคัดเลือกของคณาจารย์ในหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการลงมติและมีคะแนน
เสียงมากกว่า ร้ อยละ 80
2. ผ่านการทา Lecture vote ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
3. ผ่านการคัดเลือกของคณาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยการลงมติ และมีคะแนนเสียง
มากกว่า ร้ อยละ 80
4. ผ่านตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ อ้ างอิงตามระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้ วยการสรรหา
การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ ฯ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
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ภาคผนวกที่ 8
เกณฑ์ การสอบประเมินผลการฝึ กอบรม

8.1 การสอบประเมินผลเพื่อเลื่อนชันปี
้
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มีแนวทางการ
ประเมินเพื่อเลื่อนชันปี
้ สาหรับผู้รับการฝึ กอบรม ดังนี ้
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8.1.1 การสอบเป็ น 1 ในมิติที่จะต้ องผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยวัดผลออกมาเป็ น ผ่านหรื อไม่ผา่ น มี
รายละเอียดดังนี ้
8.1.1.1 สอบข้ อเขียน แต่ละสถาบันจัดการสอบ โดยกาหนดวันสอบพร้ อมกันทุกสถาบัน ใช้ ข้อสอบจากสมาคม
แพทย์โรคหัวใจฯ จานวน 100 ข้ อ (เกณฑ์ผา่ น 40%)
8.1.1.2 สอบรายสัน้ โดยแต่ละสถาบันจัดการสอบเอง จานวนไม่น้อยกว่า 6 ราย และเป็ นโรคที่หลากหลาย
(เกณฑ์ผา่ น 40%)
การสอบข้ อเขียนและรายสัน้ กาหนดการสอบให้ แล้ วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ไม่ต้องมีกรรมการ
ส่วนกลางไปสังเกตการณ์ ในกรณีสอบไม่ผา่ นให้ สอบแก้ ตวั โดยทางสถาบันจัดสอบเอง
8.2 การสอบประเมินเพื่อวุฒิบตั รฯประกอบด้ วย
8.2.1 การสอบวัดผลวิชาพื ้นฐานทางโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการสอบข้ อเขียน
8.2.2 การสอบ cardiac investigation
8.2.3 งานวิจยั
8.2.4 การสอบรายสัน้ แต่ละสถาบันจัดสอบเอง หรื อ จัดร่วมกับสถาบันใกล้ เคียง จานวนไม่น้อยกว่า 6
ราย เป็ นโรคที่หลากหลาย (เกณฑ์ผา่ น 50%) โดยทางสมาคมโรคหัวใจฯจะจัดให้ มีกรรมการส่วนกลางไป
สังเกตการณ์จานวน 2 ท่านต่อการสอบ
8.2.5 สอบรายยาว แต่ละสถาบันจัดสอบเอง จานวน 2 ราย (เกณฑ์ผา่ น 60%)
โดยการสอบรายสัน้ และรายยาว กาหนดให้ สอบแล้ วเสร็จภายในเดือน มีนาคมของทุกปี ซึง่ การสอบราย
สัน้ และรายยาวนัน้ ถ้ าหากสอบไม่ผา่ นในครัง้ แรก ให้ สามารถสอบแก้ ตวั ได้ 2 ครัง้ โดยสถาบันทาการจัดสอบ
เอง หรื อ ส่งแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดไปสอบในสถาบันอื่น ซึง่ ถ้ าในปี การศึกษานันไม่
้ มีสถาบันอื่นจัดสอบแล้ ว
ทางสมาคมแพทย์โรคหัวใจจะเป็ นผู้จดั สอบเอง
การสอบข้ อเขียน และ cardiac investigation แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดต้ องสอบรายสัน้ และรายยาวให้
ผ่าน พร้ อมทังส่
้ งงานวิจยั จึงจะมีสิทธิ์สอบได้
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ในกรณีที่สอบแก้ ตวั รายสัน้ และรายยาวไม่ผา่ น ไม่มีสิทธิ์สอบข้ อเขียนและ cardiac investigation ในปี
การศึกษานัน้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดจะต้ องมาสอบรายสันและรายยาวใหม่
้
ในปี การศึกษาหน้ า ถ้ าสอบผ่าน
จึงมีสิทธิ์สอบข้ อเขียน และ cardiac investigation ต่อได้

