
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด  

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 

ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

      แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด จะตอ้งมีความรู้
ความสามารถ และคุณสมบติัตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 

   5.1. ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย (patient care)  
    5.1.1. มีทกัษะในการซกัประวติัและตรวจร่างกายทางโรคหวัใจและหลอดเลือด 

5.1.2. มีทกัษะในการวินิจฉยั บ าบดัรักษาภาวะผิดปกติทาง โรคหวัใจและหลอดเลือดท่ีพบใน
ประเทศไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (ภาคผนวกท่ี 1) 

  5.1.3. มีทกัษะในการส่งและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการพื้นฐานท่ีจ าเป็น 

  5.1.4. มีทกัษะในการท าหตัถการท่ีจ าเป็นของโรคหวัใจและหลอดเลือด (ภาคผนวกท่ี 2)  

  5.1.5. มีทกัษะในการดูแลและรักษาผูป่้วยวิกฤตโรคหวัใจ และหลอดเลือด 

  5.1.6. มีทกัษะในการบนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์และสม ่าเสมอ 

5.1.7. มีทกัษะในการเสริมสร้างและป้องกนัโรค 
5.1.8. มีทกัษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผูป่้วย (cardiopulmonary resuscitation) 

5.2. ด้านความรู้ความเช่ียวชาญและความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของ
ผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน ตามมาตรฐานทางการแพทย์ และสอดรับกบัระบบบริการทางด้านสาธารณสุข
ของประเทศ (medical knowledge and skills)   

  5.2.1. มีความรู้พื้นฐาน ( medical knowledge) ต่าง ๆ ดงัน้ี 



5.2.1.1. กายวิภาคศาสตร์ของระบบหวัใจและหลอดเลือด 
5.2.1.2. Embryology ของระบบหวัใจและหลอดเลือด  
5.2.1.3. Molecular cardiology  

5.2.1.4. สรีรวิทยาของระบบหวัใจและหลอดเลือดในคนปกติ 

5.2.1.5. Pathology, Pathogenesis และ Pathophysiology ของโรคหวัใจและหลอดเลือด  

5.2.1.6. เภสัชวิทยาของยาท่ีใชใ้นระบบหวัใจและหลอดเลือด 

5.2.1.7. ระบาดวิทยาและการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด 

5.2.1.8. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป่้วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลือด 

5.2.1.9. การดูแล End of life care 

5.2.1.10. มีเขา้ใจหลกัการ และระเบียบวิธีการวิจยั (research methodology) สามารถ 

ท างานวิจยั วิจารณ์ ความน่าเช่ือถือ จุดเด่นและจุดอ่อนของการศึกษาแบบต่างๆ 

               5.2.1.11. มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิผูป่้วย 

5.2.1.12. มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย 

5.2.1.13. มีความรู้ดา้นกฎหมายทางการแพทย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.2.2. มีทักษะในการท าหัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (medical skills) 
5.2.2.1.  การตรวจทางห้องปฏิบติัการและ/หรือแปลผล เพื่อวินิจฉยั ตรวจติดตามการ 
รักษาโรคหวัใจและหลอดเลือดชนิด non-invasive ไดแ้ก่ 
  - 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 การตรวจทางห้องปฏิบติัการและ/หรือแปลผลเพื่อวินิจฉยัและตรวจติดตามการ
รักษาโรคหวัใจและ หลอดเลือดชนิด invasive  

- การตรวจสวนหวัใจและฉีดสารทึบแสงเขา้หวัใจและหลอดเลือด (Cardiac 
catheterization & Angiography)  
 - การแปลผลคล่ืนไฟฟ้าภายในหวัใจเบ้ืองตน้ (Basic cardiac 
electrophysiology)  

5.3. มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาด้วยตัวเองอย่างต่อเน่ือง (Practice-based Learning and 
Personal improvement) 

5.3.1. เรียนรู้จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  
  5.3.2. สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั (practice-based  

learning) และ การใหค้  าแนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัโรคหวัใจและหลอดเลือด และเวชปฏิบติัเชิง
ประจกัษ ์(evidence-based medicine)   

  5.3.3. สามารถวิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทยไ์ด ้
  5.3.4. สามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้

5.4. มีทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
  5.4.1. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลือด และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  5.4.2. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคคลากรทางการแพทย ์ 
  5.4.3. เป็นท่ีปรึกษา ใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆ ได ้
  5.4.4. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
               5.4.5. การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย  
               5.4.6. การบริหารจดัการผูป่้วยท่ีมีความซบัซอ้นได ้ 
               5.4.7. ดูแลผูป่้วยและ/ญาติในวาระใกลเ้สียชีวิต และ การบอกข่าวร้าย 
               5.4.8. สามารถส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม อยา่งมีประสิทธิภาพ  

บนพื้นฐานความเช่ือทางสุขภาพท่ีต่างกนั โดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ และศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์

5.5. มีความเป็นมืออาชีพ (professionalism)  
  5.5.1. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 



  5.2.2. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดี  เคารพต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน และชุมชน  
  5.5.3. ยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั  
  5.5.4. ค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์ส่วนตวั 
  5.5.5. มีทกัษะ และสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม   
  5.5.6. ปรับตนเองให้เขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไวก่้อนได ้

5.5.7. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ือง (continuous 
professional  development) 
5.5.8. มีส่วนร่วมในองคก์รทางการแพทย ์เช่น สมาคมวิชาชีพต่างๆ ราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ์ 
แพทยสมาคม  แพทยสภา และมีส่วนร่วมในการพฒันาสาธารณสุขของชาติ 

5.6. การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (system-based practice)  

  5.6.1. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ  
  5.6.2. สามารถปรับเปล่ียน การดูแลรักษาผูป่้วยให้เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุข 

ของประเทศ และไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ  
   5.6.3. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม    

 5.6.4. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย (quality assurance)  
และ บทบาท ของแพทยใ์นการพฒันาคุณภาพ 

 


