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สารบัญ 
  หนา้ 
๑. ช่ือหลกัสูตร ๓ 
๒. ช่ือวุฒิบตัร ๓ 
๓. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ๓ 
๔. พนัธกิจของการฝึกอบรม / หลกัสูตร ๓ 
๕.  ผลลพัธข์องการฝึกอบรม / หลกัสูตร ๔ 
๖.  แผนการฝึกอบรม / หลกัสูตร  
 ๖.๑ วิธีการฝึกอบรม ๖ 
 ๖.๒ เน้ือหาสงัเขปของการฝึกอบรม / หลกัสูตร ๑๘ 
 ๖.๓ การท าวิจยั ๒๑ 
 ๖.๔ จ านวนปีการฝึกอบรม ๒๔ 
 ๖.๕ การบริหารการจดัฝึกอบรม ๒๔ 
 ๖.๖ การวดัและประเมินแผนการฝึกอบรม ๒๖ 
๗. การรับและคดัเลือกผูข้า้รับการฝึกอบรม ๓๔ 
๘. อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ๓๕ 
๙. ทรัพยากรทางการศกึษา ๓๗ 
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม / หลกัสูตร ๓๘ 
๑๑. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม ๓๙ 
๑๒. ธรรมภิบาลและการบริหารจดัการ ๓๙ 
๑๓. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม ๓๙ 

ภาคผนวก   
ภาคผนวกท่ี ๑. รายนามคณะอนุกรรมการจดัท าเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ๔๐ 
ภาคผนวกท่ี ๒. เน้ือหาสงัเขปของการฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ๔๕ 
 เพื่อหนงัสือวุฒิบตัรฯ    
ภาคผนวกท่ี ๓. Clinical skills in Diagnostic Radiology เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ๙๔ 
 ควรมคีวามสามารถแปลผล ใหก้ารวินิจฉยัดูแลรักษา   
 และท าหตัถการในแต่ละระบบ  
ภาคผนวกท่ี ๔. Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional  ๑๖๐ 
 Activity  
ภาคผนวกท่ี ๕. การสอบเพื่อหนงัสือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ ๑๘๔ 
 ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
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๑. ช่ือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)   หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น เพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ 

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวทิยาวินิจฉยั 
(ภาษาองักฤษ)   Residency Training in Diagnostic Radiology 
 
๒. ช่ือวุฒิบตัร 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  วุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
    สาขารังสีวิทยาวินิจฉยั 

(ภาษาองักฤษ)  Diploma of the Thai Board of Diagnostic Radiology 
 
ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  ว.ว. รังสีวิทยาวินิจฉยั 

(ภาษาองักฤษ)  Dip. Thai Board of Diagnostic Radiology 
 
๓. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

สาขาวิชารังสีวินิจฉยั ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล  
และราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 
๔. พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม / หลกัสูตร  

จะผลิตรังสีแพทยท่ี์มีความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีเพียบพร้อมทางดา้นรังสีวิทยาในทุกระบบท่ี
เก่ียวขอ้งในระดบัสากลโดยมีทกัษะเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหาส่งเสริมสุขภาพใส่ใจในความปลอดภยั 
ตลอดจนมีความเอ้ืออาทรในการบริบาลผูป่้วย โดยยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์
รวมและมีเจตนารมณ์เตรียมพร้อมท่ีการพฒันาปรับปรุงตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบติัไปตลอดชีวิตรวมถึงมี
ทกัษะในการปฏิสมัพนัธ ์ การส่ือสาร และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเอง 
วิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผูป่้วยและญาติ อีกทั้งสามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัสหสาขาแบบมืออาชีพอยา่งเป็น
ระบบถึงพร้อมดว้ยจิตส านึกท่ีจะรับผดิชอบต่อสงัคม เพื่อท่ีจะท างานให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและความตอ้งการทางสาธารณสุขของประเทศต่อไป 
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๕. ผลลพัธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

หลกัสูตรฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นใหม้ีความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉยั ตามผลลพัท์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค ์ กล่าวคือ แพทยท่ี์จบการ
ฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขารังสีวิทยาวนิิจฉยัตอ้งสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ยความรู้ความสามารถขั้นต ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง ๖ ดา้น ดงัน้ี  

๕.๑ การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 
๕.๑.๑ มทีักษะในการพจิารณาเลือกและให้ค าแนะน าการส่งตรวจทางรังสีบนพืน้ฐานของหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ (Evidence-based imaging guidelines) ร่วมกบัการสืบคน้ขอ้มูลของผูป่้วยท่ี เก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจทางรังสีวิทยา (using relevant medical record) 

๕.๑.๑.๑ มีทกัษะในการท าหตัถการทางรังสีวินิจฉยัและทางรังสีร่วมรักษา 
 (Competence in procedure) 

๕.๑.๑.๒ มีทกัษะในการดูแลความปลอดภยัท่ีไดรั้บการตรวจทางรังสี (Patient safety) 
- Contrast agent 
- Radiation safety 
- MRI safety 
- Conscious sedation safety 

๕.๑.๑.๓ มีทกัษะในการขอใบแสดงความยนิยอม (Obtain informed consent)  
เพื่อการตรวจทางรังสีวิทยาท่ีเหมาะสม 

๕.๑.๒ มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญ และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย และสังคมรอบด้าน 
(Medical Knowledge and Skills) 
๕.๒.๑.๑ มีทกัษะในการวางแผนการตรวจทางรังสีท่ีเหมาะสม 
    (Protocol Selection and Optimization of Imaging - Medical Knowledge 1) 
๕.๒.๑.๒ มีทกัษะในการแปลผลภาพรังสีวิทยา  
                (Interpretation of examination -Medical Knowledge 2) 
๕.๒.๑.๓ เขา้ใจวิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานของร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังสีวิทยา  
       (Application of basic medical science in radiology) 

๕.๑.๓ การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิและการพฒันาตนเอง (Practice-based learning and improvement) 
ตระหนกัถึงความรู้ความสามารถและขีดจ ากดัของตนเอง (Self-directed learning)  

และมีความสามารถในการเสาะแสวงหาแนวทางการพฒันาตนเองอยา่งมีประสิทธิผล และ
สามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Life-long learner) มีความ 
สามารถวิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย ์ ตลอดจนสามารถด าเนินการวจิยัทาง 
การแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้
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๕.๑.๔ ทักษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
๕.๑.๔.๑ ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีความเมตตา และ

เคารพในการตดัสินและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
๕.๑.๔.๒ มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๕.๑.๔.๓ น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๕.๑.๔.๔ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทย ์ 

และบุคลากรทางการแพทย ์
๕.๑.๔.๕ เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางรังสีวิทยา 

๕.๑.๕ ความเป็นมืออาชีพ (Individual and system- professonalism) 
๕.๑.๕.๑ มีความซ่ือสตัย ์(truthful) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ 

ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน 
๕.๑.๕.๒ มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการ

สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม 
๕.๑.๕.๓ มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๕.๑.๕.๔ รักษาความลบัของผูป่้วย 
๕.๑.๕.๕ ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูป่้วย และส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
๕.๑.๕.๖ ยอมรับความแตกต่างของปัจเจกบุคคล 
๕.๑.๕.๗ เคารพในกฎระเบียบ และกติกาขององคก์ร 

๕.๑.๖ การปฏบิัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice) 
๕.๑.๖.๑ มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย (Quality improvement) 
๕.๑.๖.๒ มีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของประเทศ (Health care economics) 

สามารถใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost consciousness medicine) และ
สามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุข 
ไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 
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๖. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตขั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐานการแพทยค์ลินิกสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉยั (หลกัสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑) ของคณะแพทยศาสตร์      
ศิริราชพยาบาลควบคู่กนัไป แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ประกอบไปดว้ยวิธีการใหก้ารฝึกอบรม เน้ือหา
โดยสงัเขปของการฝึกอบรม การท าวจิยั จ  านวนปีการฝึกอบรม การบริหารการจดัการฝึกอบรม การวดัผล
ประเมินผลการฝึกอบรม ดงัต่อไปน้ี  

๖.๑ วธิีการให้การฝึกอบรม การฝึกอบรมใชว้ิธีจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัควบคู่ไป
ดว้ยกนั ก  าหนดเวลาการฝึกอบรมในภาคปฏิบติัมากกว่าภาคทฤษฎีโดยแพทยป์ระจ าบา้นมี ส่วนร่วมใน
การบริบาลและรับผดิชอบผูป่้วยภายในโรงพยาบาล ทั้งในและนอกเวลาราชการตามศกัยภาพและระดบั
การเรียนรู้ การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน (Practice-based training) เป็นการสร้างให้มีประสบการณ์ใน 
การเรียนรู้จากโรคหรือภาวะของผูป่้วยเรียนรู้ทักษะในภาคปฏิบติัจากแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นพี่  แพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด และอาจารย ์และฝึกฝนการคน้ควา้หาความรู้ทางทฤษฎีดว้ยตนเองเพ่ิมเติม การเรียนรู้
ดว้ยการปฏิบติั งาน เป็นการพฒันาตนเองใหม้ีทกัษะในการปฏิบติังาน การท าหัตถการ การแปลผลภาพ
ทางรังสีวิทยาวินิจฉยั และมีความสามารถในการเรียนดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมภาคปฏิบติั
ก  าหนดใหม้ีการหมุนเวียน การปฏิบติังานให้ครอบคลุมทุกระบบท่ีเก่ียวขอ้กบัการตรวจทาง รังสีวิทยา
วินิจฉัยท่ีตอ้งท าไดเ้องเมื่อจบไป ปฏิบติังานมีการหมุนเวียนมาท่ีระบบเดิมเพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมเติมตาม
ศกัยภาพและระดบัการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปีจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยเพ่ือใหมี้โอกาส 
ไดม้ีประสบการณ์ภาคปฏิบติัไดเ้พียงพอ ในการฝึกอบรมภาคปฏิบติัแพทยป์ระจ าบา้นจะมีปฎิสัมพนัธ์ 
และมีบทบาทในการใหค้  าปรึกษาแนะน าทางรังสีวิทยาวินิจฉยัแก่ผูป่้วยและแพทยใ์นสาขาอ่ืนและปฏิบติั 
งานเป็นทีมร่วมกบับุคลากรอ่ืนในงานรังสีวิทยาวินิจฉัย (นักรังสีการแพทย ์นักรังสีเทคนิค พยาบาล     
เจา้หนา้ธุรการ) มีส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติเพ่ืออธิบายขั้นตอนการตรวจ การขอใบยนิยอม การแกปั้ญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป่้วยในระหว่างขั้นตอนการเตรียมตวัและการรับการตรวจ หรือรักษาทางรังสีวิทยา
วินิจฉยั และทราบถึงระบบการท างานภายในหน่วยงานในโรงพยาบาลซ่ึงตอ้งเขา้กบัระบบสุขภาพของ
ประเทศ หลกัสูตรก าหนดใหม้ีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีซ่ึงส่วนใหญ่ อยู่ในการเรียนปีแรกเป็นหลกัพ้ืนฐาน 
ในการฝึกอบรมควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ภาคปฏิบติัจากงานบริบาลผูป่้วยการเรียนภาคทฤษฎีประกอบดว้ย
การเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนโดยภาควิชาฯ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโดยราชวิทยาลยัรังสี
แพทยแ์ห่งประเทศไทย หลงัจากปีแรกไปแลว้การเรียนการสอนภาคทฤษฎีส่วนใหญ่จะเป็นในลกัษณะ
บูรณาการกบังานบริบาลผูป่้วย ในภาคปฏิบติัโดยมีการสอดแทรกเน้ือหาทางทฤษฎีขณะปฏิบติังานตาม
การตรวจพบรอยโรค หรือภาวะความผดิปกติของผูป่้วยระหว่างการปฏิบติังาน  นอกจากน้ีมีการน าขอ้มูล
และภาพรังสีวินิจฉัยของผูป่้วยหรือสภาวะการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังานท่ีน่าสนใจมาศึกษา
ร่วมกนัในการสอนกลุ่มย่อยในช่วงของการหมุนเวียน หรือสอนกลุ่มใหญ่ใน Conference รวมของ
ภาควิชา ระหว่างภาควิชา หรือระหว่างโรงพยาบาล และมีการสอน ภาคทฤษฎีโดยแพทยป์ระจ าบา้น
ดว้ยกนัเองใน Topic review หรือ Seminar ในหวัขอ้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูเ้ลือก (และมีรายการหัวขอ้
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ท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับแพทยป์ระจ าบ้านในแต่ละชั้นปี ตามเกณฑ์หลกัสูตรฯ ของราช
วิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย) โดยมีอาจารยต์ามระบบเป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าวิจารณ์ ซ่ึงนอกจาก
จะเป็นการเพ่ิมความรู้ทางทฤษฎีแลว้ยงัเป็นการฝึกการคน้หาความรู้เชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง คิดวิเคราะห์
เพื่อท าความเขา้ใจการสรุปเร่ืองเพื่อน าเสนอ และฝึกทกัษะในการสอนและการส่ือสารเพื่อให้บรรลุถึง
ผลลพัธพ์ึงประสงค ์เม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นจึงตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะการเรียนรู้
ในระดบัท่ีเป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาของการฝึกอบรมดงัน้ี  

 
๖.๑.๑ เป้าหมายของระดบัสมรรถนะการเรียนรู้ (Milestones of competencies)  

ในแต่ละช่วงของการ ฝึกอบรม และการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (ภาคผนวก ๓) 
๖.๑.๑.๑ ทกัษะและเจตคตใินการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) แพทยป์ระจ าบา้นจะไดรั้บการ

เตรียมความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีและแนวทางเบ้ืองตน้โดยชัว่โมงการเรียนการสอน
ดงัน้ี 
ก. การปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑ จดัโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล      

(เดือนมิถุนายน ก่อนเปิดการฝึกอบรม) 
ข. การเรียนรายวิชา ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานและคลินิกสมัพนัธ ์

ซ่ึงเป็นรายวิชาบงัคบัส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นทุกคนของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะตอ้งเขา้เรียนโดยการจดัการสอนรายวิชาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการ สร้าง
เสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางการแพทยท่ี์เป็นประโยชน ์ในการดูแลผูป่้วยส าหรับแพทยป์ระจ า
บา้นทุกสาขาวิชา โดยมีหวัขอ้การเรียนการสอนท่ีท าใหเ้กิดทศันคติการท างานแบบ    สหสาขาวิชาชีพและ
การเนน้การดูแลผูป่้วยแบบ Holistic care  

ค. รายวิชาบูรณาการ ท่ีจดัการโดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย มีหวัขอ้
เก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยโดยยดึหลกั Patient safety ทกัษะการส่ือสารและ Contrast medium 

ส่วนประสบการณ์เรียนรู้จากการเรียนการสอนภาคปฏิบติัดว้ยการหมุนเวียนปฏิบติังานทั้งใน
เวลาและนอกเวลาราชการในการบริบาลผูป่้วยร่วมกบัทีมงานและอาจารยผ์ูส้อน โดยมอบหมายหนา้ท่ีให้
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูป่้วยและญาติ แพทยผ์ูรั้กษา และการปฏิบติังานเป็นทีม 
และถือเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการฝึกอบรมในแต่ละชั้นปี ดงัน้ี   

 
ในช่วงที่่ ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้าน   

ก. เรียนรู้และฝึกทกัษะในการใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉยัแก่ 
แพทยส์าขาอ่ืนหรือนกัศกึษาแพทย ์ในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้ในระดบัท่ีไม่ซบัซอ้น ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
อาจารย ์ผูใ้หก้ารฝึกอบรม   

ข. มีทกัษะในการขอความยนิยอมในการตรวจ  
ค. มีทกัษะในการท าหตัถการทางรังสีวิทยาวินิจฉยั 
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ง. เรียนรู้และเลือกใช ้Contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรม  

จ. เรียนรู้จากการท างานร่วมกนัระหว่างสหสาขาวิชาชีพผา่นการปฏิบติังานหรือการประชุม (Conference) 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาผูป่้วย เช่น Tumor board conference, interdepartmental conference กบัภาควิชาอ่ืน 
เพื่อใหเ้ห็นบทบาทของรังสีแพทยท่ี์เป็นส่วนหน่ึงของทีมการรักษา และการประชุมท่ีเก่ียวกบัการบริหารความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย เช่น Morbidity-mortality conference  

 
ในช่วงที่ ๒ ของการฝึกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้าน  

ก. มีทกัษะในการใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจทางรังสีวิทยาวนิิจฉยัในกลุ่มโรคท่ี 
ตอ้งรู้ในระดบัท่ีไม่ซบัซอ้น ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ข. ใหค้  าแนะน าการตรวจวินิจฉยัเพ่ิมเติมทางรังสีวิทยาวินิจฉยัในกลุ่มโรคท่ีไม่ซบัซอ้นต่อแพทย์
เจา้ของไข ้ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   

ค. ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการตรวจทางรังสี
วิทยาวินิจฉยั และสามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือ และ/หรือ ใหก้ารดูแล รักษาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมหรือดว้ยตนเอง    

ง. สามารถร่วมน าเสนอในการประชุม (Conference) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาผูป่้วย เช่น 
Tumor board conference, interdepartmental conference กบัภาควิชาอ่ืน ในบทบาทของรังสีแพทยท่ี์เป็น
ส่วนหน่ึงของทีมการรักษา และการประชุมท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย เช่น 
morbidity-mortality conference  

 
ในช่วงที่ ๓ ของการฝึกอบรม (๒๔-๓๖ เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้าน 

ก. มีทกัษะในดา้นการใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจทางดา้นรังสีวิทยาวินิจฉยัในกลุ่ม
โรค ท่ีตอ้งรู้ในระดบัท่ีซบัซอ้น ไดด้ว้ยตนเองแก่แพทยเ์จา้ของไข ้และแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้งภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   

ข. ใหค้  าแนะน าการตรวจวินิจฉยัเพ่ิมเติมทางรังสีวิทยาวินิจฉยัต่อแพทยเ์จา้ของไขไ้ดด้ว้ยตนเอง
หรือ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   

ค. ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนระหว่างการตรวจทางรังสีวิทยา
วินิจฉยั และสามารถใหก้ารดูแลรักษาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ไดด้ว้ยตนเอง หรือ
ปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทยส์าขาท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 ง. สามารถร่วมน าเสนอในการประชุม (Conference) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาผูป่้วย เช่น Tumor 
board conference, Interdepartmental conference กบัภาควชิาอ่ืน ในบทบาทของรังสีแพทยท่ี์เป็นส่วนหน่ึง
ของทีมการรักษา และการประชุมท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย เช่น morbidity-
mortality conference  
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จ. เป็นผูรั้บการปรึกษาจากแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลหรือการตรวจ
วินิจฉยัผูป่้วย และสามารถปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดหรือภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม   

ฉ. เป็นหัวหน้าในการดูแลการปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบัแพทยป์ระจ าบา้น เพื่อให้การดูแลผูป่้วย
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและปลอดภยั ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   

 
๖.๑.๑.๒ ความรู้และทักษะทางรังสีวทิยาวนิิจฉัย (Medical knowledge and technical skills) 

การจดัประสบการณ์เรียนรู้ประกอบดว้ยการสอนภาคทฤษฎี ไดแ้ก่ การบรรยายและ Conference และ
ภาคปฏิบติัในเวลาราชการและนอกเวลาราชการเพื่อใหม้ีการพฒันาความรู้ทกัษะทางดา้นรังสีวิทยาวินิจฉยั 
โดยมอบหมายหนา้ท่ีใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏิบติัและถือเป็นวตัถุ ประสงคห์ลกัของการฝึกอบรมในแต่
ละชั้นปี ดงัน้ี    

 
ในช่วงที่่ ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๘ เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้าน  

ก. เรียนรู้วิชาพ้ืนฐานทางรังสีวิทยา คือ Medical radiation physics, radiobiology, radiation safety 
และบูรณาการทัว่ไปทางการแพทย ์ (โดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยฯ์) และหลกัการเบ้ืองตน้ของการตรวจ 
เอม็อาร์ไอ (คล่ืนสะทอ้นในสนามแม่เหลก็ หรือ  Magnetic resonance Imaging : MRI)  

ข. เรียนรู้ความรู้พ้ืนฐานทางรังสีวิทยาวินิจฉยัและความรู้พ้ืนฐานรังสีวิทยาในระบบต่างๆ ดงัต่อไป 
น้ี Thoracic imaging, Cardiovascular imaging, Abdominal (Gastrointestinal, Hepatobiliary and 
Genitourinary) imaging, Musculoskeletal imaging, Neuroimaging, Head and neck imaging, Breast 
imaging, Pediatric imaging, Interventional radiology, Emergency imaging รวมถึงความรู้พ้ืนฐานใน
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา จากการบรรยาย และ Conference  

ค. เรียนรู้และฝึกทกัษะในการเลือก Imaging protocol ควบคุมวิธีการตรวจ และ รายงานผลภาพ
เอกซเรยท์ัว่ไป Fluoroscopy อลัตราซาวด ์และเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (Computed tomography : CT)ใน
กลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้ในระดบัท่ีไม่ซบัซอ้นและภาวะฉุกเฉินท่ีพบบ่อย และรายงานผลหตัถการทางรังสีร่วม
รักษาท่ีไม่ซบัซอ้น ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   

 
ในช่วงที่ ๒ ของการฝึกอบรม (๙-๒๔ เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้าน  

ก. เรียนรู้ผา่นการปฏิบติังานทางรังสีวิทยาวินิจฉยัในระบบ Breast imaging (Mammography and 
Breast Ultrasound) และ Interventional Neuro Radiology และ การตรวจอลัตราซาวดข์องหลอดเลือด 
(Doppler Ultrasound) 

ข. เรียนรู้และฝึกทกัษะ ในการเลือก Imaging protocol ควบคุมวิธีการตรวจ รายงานผลภาพ
เอกซเรยท์ัว่ไป การตรวจ Fluoroscopy การตรวจอลตัราซาวด ์การตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ และการ
ตรวจเอม็อาร์ไอ (คล่ืนสะทอ้นในสนามแม่เหลก็) ในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้ และควรรู้ท่ีส าคญัในระดบัท่ีไม่
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ซบัซอ้นเพ่ิมเติม ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยตนเอง ภายใตก้ารก า กบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   
ค. เรียนรู้ ฝึกทกัษะและมีส่วนช่วยในการตรวจและรายงานผลหตัถการทางรังสีร่วมรักษา ภายใต ้

การก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   
 

ในช่วงที่ ๓ ของการฝึกอบรม (๒๔-๓๖ เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้าน  
ก. เรียนรู้และฝึกทกัษะ ในการเลือก Imaging protocol ควบคุมวิธีการตรวจ และ รายงานผลภาพ

เอกซเรยท์ัว่ไป การตรวจ Fluoroscopy การตรวจอลัตราซาวด ์(รวมถึงการตรวจ Doppler Ultrasound) การ
ตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ และการตรวจเอม็อาร์ไอ ในกลุ่มโรคในระบบต่างๆ ท่ีตอ้งรู้และควรรู้ท่ี 
ส าคญัในระดบัท่ีไม่ซบัซอ้น และซบัซอ้น ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยตนเอง หรือภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม   

ข. เรียนรู้และฝึกทกัษะการตรวจและรายงานผลหตัถการทางรังสีร่วมรักษาไดด้ว้ยตวัเอง ภายใต้
การก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมในทุกชั้นปีของการฝึกอบรม ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี
เขา้ร่วมและมีส่วนในการเตรียมและการน าเสนอในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม ทางวิชาการ
ของสถาบนัฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ Lectures, Topics, Journals และ Conferences ต่างๆ ทั้งใน
ภาควิชา ระหว่างภาควิชา และระหว่าง โรงพยาบาล   

 
๖.๑.๑.๓ การเรียนรู้และการพฒันาตนเองจากการปฏิบัตงิาน (Practice-based learning and 

improvement) การจดัประสบการณ์เรียนรู้เนน้ภาคปฏิบตัโดยแพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บมอบหมายใหม้ีหนา้ท่ี 
ในการบริบาล ผูป่้วยทางดา้นรังสีวิทยาวินิจฉยัและใหท้ าวจิยัดว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองจากการปฏิบติังาน แต่ตอ้งมี ความปลอดภยักบัผูป่้วย และถูกตอ้งตามหลกัการวิจยั ภายใตก้ารควบคุม
ก ากบัดูแลและใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  เป้าหมายของการเรียนรู้และ
การพฒันาตนเองจากการปฏิบติังานส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นในทุกชั้นปี มีดงัน้ี  

ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดเ้รียนรู้เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient safety) ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางรังสีวิทยาวนิิจฉยั ไดแ้ก่ Contrast agent, Radiation safety, MR safety โดยผา่น
ชัว่โมงบรรยาย และมีการทบทวนโดยขบวนการอภิปรายกบัอาจารยใ์นขั้นตอนการปฏิบติังาน เช่น การ
วางแผนการตรวจ (Protocol) ล่วงหนา้และเหมาะสมกบัผูป่้วย การเลือกใชส้าร Contrast agent ท่ี
เหมาะสมทางสาขารังสีวินิจฉยัมกีารจดัท า guideline ในการใชส้ารทึบรังสี ร่วมกบัสาขาวกักะวิทยา 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง ๒๕๖๑) และในขั้นตอนการแปลผลการตรวจร่วมกบัอาจารยผ์ูก้  ากบั
ดูแลตามความเหมาะสมและศกัยภาพของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี  

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี พฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ปรับปรุงการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ดว้ยวิธีการสะทอ้นตนเอง (Self reflection) และการไดข้อ้มูลป้อนกลบัจากอาจารย ์ 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ท างานวจิยัโดยการคน้ควา้วจิยัดว้ยตนเองอยา่งมีจริยธรรม
การวจิยั ในรูปแบบ Original research หรือ Systemic review หรือ Meta-analysis อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง  
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 ๖.๑.๑.๔ ทักษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)   
ในการฝึกอบรมภาคปฏิบติัทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการแพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บมอบหมาย

ใหมี้ปฏิสมัพนัธแ์ละส่ือสารกบัแพทยส์าขาอ่ืนทั้งดว้ยวาจา และดว้ยใบรายงานผล (Report) ส่ือสารกบั
ผูป่้วยและญาติ ผูร่้วมงานในทีมสหสาขารวมถึงแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีเดียวกนั และต่างชั้นปีในการ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีท่ีบูรณาการกบัภาคปฏิบติัแพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บมอบหมายใหม้หีนา้ท่ีตอ้งคน้ควา้ 
และน าเสนอใน Topic review, Journal club, Seminar และ Conference นอกจากน้ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ้ง
น าเสนองานวิจยัท่ีด  าเนินการแลว้ใน Research forum วตัถุประสงคห์ลกัในดา้นทกัษะปฏิสมัพนัธแ์ละ
การส่ือสารส าหรับแพทยป์ระจ าบา้น ทุกชั้นปี เป็นดงัน้ี  

ก. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปี ๑ เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสมัพนัธแ์ละการส่ือสาร  ผา่นการเรียนการสอน
ในช่วงปฐมนิเทศ ฝึกทกัษะการส่ือสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจง้ข่าวร้าย การจดัการเมื่อเกิด
ขอ้ผดิพลาด เป็นตน้ และวิชาบูรณาการ  

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ฝึกทกัษะในการขอความยนิยอมในการตรวจทาง รังสี และการฉีด 
Contrast agent จากผูป่้วยหรือญาติสายตรง  การใหค้  า อธิบายเก่ียวกบัการตรวจทางรังสีรักษา (Counselling) 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ปฏิบติังานสอนแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง และมีบทบาทในการ
แนะน าแก่แพทยห์รือนกัศกึษาแพทยท่ี์มาฝึกอบรมในหน่วยเดียวกนั  

จ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี สามารถเขียนรายงานผลตรวจดว้ยภาษา องักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
โดยแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑ มีชัว่โมงการเรียน การสอนในโครงการเพ่ิมพูนทกัษะดา้นภาษาองักฤษ
ส าหรับแพทย ์(รายวิชา ศรคร ๕๒๒ ป.บณัฑิต) 

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี น าเสนอขอ้มูลท่ีไดค้น้ควา้ขอ้มูลผูปู่้วยและภาพวินิจฉยั  
แปลผล และวินิจฉยัแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ ไดแ้ก่ Topic review, Journal club และ Conference ต่างๆ   
 

๖.๑.๑.๕ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ในการเรียนการสอนภาคปฏิบติัไดม้อบหมาย
ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นใหก้ารบริบาลผูป่้วยทางภาพวนิิจฉยั ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้นบูรณาการทัว่ไปทาง
การแพทย ์ ตอ้งมีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการคน้ควา้มคีวามรับผดิชอบมีความน่าเช่ือถือส าหรับ
ผูป่้วย รวมถึงการมีเจตคติท่ีดีต่อผูร่้วมวิชาชีพและผูร่้วมงาน ทั้งน้ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม  
ก าหนดวตัถุประสงค์หลกัในผลลพัธ์นีคื้อ  

ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี มีความรับผดิชอบ ดูแลผูป่้วยไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ปลอดภยั และมีเจตคติท่ีดี ระหว่างการปฏิบติังานดูแลผูป่้วย ยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง รักษา
ความลบัผูป่้วย  

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีใหเ้กียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และผูร่้วมงาน  
ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีความรับผดิชอบและตรงต่อเวลา  
ง. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีสามารถประเมินขีดความสามารถและยอมรับขอ้ผดิพลาดของ ตนเอง  
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จ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีแต่งกายเหมาะสมกบักาลเทศะ  
ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีจริยธรรมทางการแพทย ์ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
ช. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีภาวะความเป็นผูน้  าต่อแพทยรุ่์นนอ้งหรือ

นกัศกึษาแพทย ์
ช. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีความใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง มีความสามารถคน้หาขอ้มูลและสามารถ

เลือกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งรู้จกัใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

๖.๑.๑.๖ การปฏิบัตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice) แพทยป์ระจ าบา้น ไดรั้บ
มอบหมายใหศึ้กษาหาความรู้ดา้นงานระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังสีวิทยาวินิจฉยั และความรู้บูรณาการทัว่ไป
ทางการแพทย ์และตอ้งปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบของหน่วยงาน ของ โรงพยาบาล และระบบสุขภาพของ
ประเทศ โดยมีเป้าประสงคใ์หแ้พทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีความรู้ดงัน้ี 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑ ไดเ้รียนรู้วิชากฎหมายทางการแพทย ์และงานดา้นการบริหาร
ทางการแพทยเ์พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ (รายวิชา ศรคร ๕๒๓ งานบริหารทางการแพทย)์ และวิชาบูรณาการ 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจระบบคุณภาพทางรังสีวิทยาวนิิจฉยั
รวมถึงการก ากบัดูแลความปลอดภยัทางดา้นรังสีทั้งต่อผูป่้วยและบุคลลากร ค่าตรวจทางรังสีท่ีพบบ่อย 
การดูแลเคร่ืองมือดา้นรังสีวิทยาวนิิจฉยั  

ค. แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑ ไดเ้รียนรู้รายวิชา ศรคร ๕๒๓ งานบริหารทางการแพทย ์
และแพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีงานปฏิบติัท่ีตอ้งเก่ียวขอ้ง และเขา้ใจระบบคุณภาพของโรงพยาบาลท่ี 
ครอบคลุมเร่ืองการชดเชยการรักษา การลงรหสัโรคและรหสัหตัถการ การควบคุมการติดเช้ือ การประเมิน 
ความพึงพอใจของผูป่้วย ระบบการจดัการความเส่ียงและการรายงานความเส่ียง   

ง. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพและกระบวนการ Hospital 
accreditation เขา้ใจเร่ืองการบริหารยาตามบญัชียาหลกั และระบบสุขภาพ 

 
 
๖.๑.๒  การหมุนเวยีนศึกษาและปฏิบัตงิาน ดา้นรังสีวิทยาวนิิจฉยัและอ่ืนๆ ภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไดก้  าหนดวงรอบปีการศกึษา ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน และจดัใหม้ีการ
ปฏิบติังานตามระบบ (system) รวมเวลา ๓๖ เดือน ดงัต่อไปน้ี  
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โดยยดึหลกัตามเกณฑ์หลกัสูตรของราชวทิยาลยั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เกณฑ์หลักสูตร ราชวิทยาลัยฯ ระบบที่จัดให้แพทย์ประจ าบ้านหมุนเวียนศึกษา 

เกณฑฯ์ โดย 
ราชวิทยาลยัฯ : 
รวมทั้งหมดไม่ 
ต ่ากว่า ๑๒๔ สัปดาห ์

และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓๒ สัปดาห์ 
หน่วย เวลาปฏิบติัของภาควิชา 

 ๑. Abdominal imaging (gastrointestinal, hepatogiliary และ 
    genitourinary imaging) 

๘  เดือน 

เกณฑห์ลกัสูตร ราชวิทยาลยัฯ ระบบที่จดัใหแ้พทยป์ระจ าบา้นหมุนเวียนศึกษาและ 
 

ปฏิบติังานไม่นอ้ยกว่า 12 สัปดาห์ 
๒. Thoracic imaging ๓  เดือน 

 
๓. Cardiovascular imaging ๓  เดือน 

๔. Musculoskeletal imaging ๓  เดือน 

๕. Neuroimaging and Head-Neck imaging ๓.๕  เดือน 

๖. Pediatric imaging ๓  เดือน 

เกณฑ์หลักสูตร ราชวิทยาลัยฯ ระบบที่จัดให้แพทย์ประจ าบ้านจัดให้มีหมุนเวียนศึกษาและ

ปฏิบัติงาน ในด้านน้ัน  ตามความเหมาะสมในแต่ละสถาบัน  
 

๗. Interventional neuroradiology ๑.๕  เดือน 

  
๘. Interventional radiology ๒  เดือน 

๙. Breast imaging ๒  เดือน 

๑๐. Emergency imaging (abdomen) ๑  เดือน 

๑๑. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒  เดือน 

 ด้านอ่ืนๆ 

๑๒. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๒  เดือน  

๑๓. Obstetric-Gynae US ๑  เดือน 
เรียนรู้ที่ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

๑๔. Elective  ๒  เดือน  
หมายเหตุ :  
๑. การเรียนรู้และปฏิบติังานของภาพวินิจฉยัฉุกเฉิน (emergency imaging) ของหน่วยต่างๆ จะอยูใ่นช่วงการหมุนเวียน

ปฏิบติังานในหน่วยนั้นๆ 
๒. การเรียนรู้และปฏิบติังานของรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (RT) และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (NM) สาขาละ ๒ เดือน

ติดต่อกนั  
๓. พยาธิวิทยา จะมกีารเรียนรู้ผา่น Interdepartmental conferences หรือ Tumor board conferences ท่ีมอีาจารยจ์าก

ภาควิชาพยาธิวิทยาร่วมดว้ย เช่น 
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      เวลา 
1. Breast Tumor board เดือนละ  ๑ คร้ัง วนัศุกร์ท่ี ๓ ของเดือน ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 
2. Bone tumor board สปัดาห์ละ  ๑ คร้ัง ทุกวนัพุธ ของเดือน ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
3. Academic tumor lung conference เดือนละ ๑ คร้ัง วนัพฤหสับดีท่ี ๓ ของเดือน ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 
4. Chest-Med conference สปัดาห์ละ  ๑ คร้ัง ทุกวนัศกุร์ ของเดือน ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
5. Brain tumor conference 

เดือนละ ๒ คร้ัง ทุกวนัศกุร์ ของเดือน ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 
    (Pediatric and adult) 

6. Hepatocellular carcinoma 
เดือนละ ๑ คร้ัง วนัพฤหสับดีท่ี ๔ ของเดือน ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

    Conference (HCC) 
 
๔. การเรียนรู้และปฏิบติังานของภาพวนิิจฉยัในช่วงวิชาเลือกเสรี (Elective period) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมชั้น

ปีท่ี ๓ สามารถเลือกเรียนวิชาในสาขารังสีวิทยา หรือสาขาทางการ แพทยอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือสถาบนัภายนอกรวมถึงสถาบนัจากต่าง ประเทศไดอ้ยา่งอิสระ โดยผา่น
การพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการการศึกษาของภาควิชาฯ  
 

การหมุนเวยีนศึกษาและปฏิบัตงิาน 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉยั ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จดัใหม้ีการหมุนเวียนศึกษาและ
ปฏิบติังาน ดงัน้ี  

เดือนที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
แพทยป์ระจ าบา้น 

Thoracic MSK 
Abd 
(Flu) 

Abd 
(CT) 

US Ped Neuro IR RT RT NM NM 
ชั้นปีท่ี ๑ 

แพทยป์ระจ าบา้น 
ชั้นปีท่ี ๒ 

Thoracic MSK 
Abd 

 (Flu-CT) 
Abd MRI/ 
Doppler US 

CVS Ped Neuro 

Neuro 
คร่ึงเดือน 
แรก 

INR. 
Emergency 
(Abdomen 

CT/US) 
Breast 

Ob-Gyn 
US INR. 

คร่ึงเดือน 
หลงั 

แพทยป์ระจ าบา้น 
ชั้นปีท่ี ๓ 

Thoracic MSK 
Abd 

 (Flu-CT) 
Abd  

(CT-MRI) 
CVS Ped Neuro IR 

US 
(Doppler 

US  
๒ อาทิตย)์ 

Breast elective elective 

ค ายอ่ MSK = Musculoskeletal , Abd = Abdomen, CVS = Cardiovascular, Ped = Pediatric. IR = Interventional 
Radiology, INR = Interventional Neuro-Radiology, RT = Radiotherapy, NM = เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
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๖.๑.๓ Entrustable professional activities มีการก าหนดทกัษะท่ีส าคญัทางรังสีวินิจฉยั ๑๐ ดา้น และ
จดัการประเมินการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบา้นตามทกัษะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
ตาราง Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีวทิยาวนิิจฉัย 

EPA ๑  Collaborates as a member of an interprofessional team 
EPA ๒ Triages and protocols exams 
EPA ๓ Interprets examinations and prioritizes a differential diagnosis 
EPA ๔ Communicates diagnostic imaging findings 
EPA ๕ Recommends appropriate next steps 
EPA ๖ Obtains informed consent and performs diagnostic/ interventional procedures 
EPA ๗ Manages patients undergoing imaging and procedures 
EPA ๘ Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care 
EPA ๙ Behaves professionally 
EPA ๑๐ Contributes to a culture of safety and improvement 

 
ตาราง แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง EPA และ competency ๖ ดา้น 

การก าหนดแบบประเมิน EPA ของหตัถการทางรังสีวทิยาวินิจฉยัและผลประเมิน จะระบุไวใ้น
หลกัสูตรของราชวิทยาลยัฯ แยกตามระบบตามต่างๆ และก าหนดเกณฑท่ี์เหมาะสมตามระดบัชั้นปีของแพทย์
ประจ าบา้น ทางภาควิชาก าหนดใหม้ีการประเมินหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นโดยอาจารยผ์ูส้อน หรืออาจารย์
ผูค้วบคุมโดยแพทยป์ระจ าบา้น ๑ ท่าน จะไดรั้บการประเมนิจากอาจารย ์๒ ท่าน (ไม่พร้อมกนั) โดยประมาณ
จะเป็นช่วงทา้ยแต่ก่อนส้ินสุดการปฏิบติังานในระบบนั้นๆ ของแต่ละช่วงท่ีแพทยป์ระจ าบา้นหมุนเวียนมา
ปฏิบติังาน และมีการแจง้แพทยป์ระจ าบา้นใหท้ราบล่วงหนา้ถึงก าหนดเวลาท่ีจะประเมินสรุปศกัยภาพ
โดยรวมดงัน้ี 
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การประเมนิระดับศักยภาพโดยรวมของแพทย์ประจ าบ้าน 
Level 0 : ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Level 1 : สามารถปฏิบติังาน (ในการเลือก Imaging protocol การใช ้Contrast agent) ใหก้ารวินิจฉยัหรือ  

วนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
Level 2 : สามารถปฏิบติังาน (ในการเลือก Imaging protocol การใช ้Contrast agent) ใหก้ารวินิจฉยัหรือ

วินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
Level 3 : สามารถปฏิบติังาน (ในการเลือก Imaging protocol การใช ้Contrast agent) ใหก้ารวินิจฉยัหรือ

วินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย ์
Level 4 : สามารถปฏิบติังาน (ในการเลือก Imaging protocol การใช ้Contrast agent) ใหก้ารวินิจฉยัหรือ 

วินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และใหก้ารวินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคได้
เอง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่าได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๑๗ 
 

๖.๒ เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม/หลกัสูตร   เน้ือหาของการฝึกอบรมประกอบดว้ยความรู้พ้ืนฐานของรังสี
วิทยาวินิจฉยั โรคหรือภาวะของผูป่้วย ของระบบต่างๆท่ีมคีวามส าคญั การตรวจหรือหตัถการทางรังสี
วิทยาวินิจฉยัท่ีส าคญั และความรู้ดา้นบูรณาการ (ภาคผนวก ๒) ดงัต่อไปน้ี  
๖.๒.๑ ความรู้พ้ืนฐานของรังสีวทิยาวนิิจฉัย ความรู้พ้ืนฐานของรังสีวิทยาวินิจฉยัเก่ียวกบัรังสี เคร่ืองมือ

ทางรังสีวิทยาวินิจฉยัโรคหรือภาวะของผูป่้วย รวมถึงกายวภิาคพ้ืนฐานของระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
๖.๒.๒ ความรู้ทางด้านรังสีวทิยาวนิิจฉัยในโรคหรือภาวะของผู้ป่วยของระบบต่างๆ ที่ส าคญั  โรคหรือ

ภาวะของผูป่้วยของระบบต่างๆ แบ่งตามความส าคญัและความชุกของโรคออกเป็น ๓ ระดบัเพื่อบอกระดบัการ
เรียนรู้ของแพทยป์ระจ าบา้น ๓ ระดบั ดงัน้ี  
ระดับที่ ๑ : สามารถตรวจวินิจฉยัโรคชนิดท่ีมีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยประจ าบา้นต้องสามารถ

ตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง   
ระดับที่ ๒ : สามารถตรวจวนิิจฉยัโรคชนิดท่ีมคีวามส าคญัแต่พบไดไ้ม่บ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจ

วินิจฉยัไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์  
ระดับที่ ๓ : สามารถตรวจวินิจฉยัโรคชนิดท่ีซบัซอ้นหรือมคีวามส าคญัรองลงมาซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจ

วินิจฉยัไดห้รือสามารถเรียนรู้โดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และกิจกรรมทาง
วิชาการ และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรู้โรคในระดบัน้ีไดอ้ยา่งพอเพียง  

 
๖.๒.๓ การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวทิยาวนิิจฉัยที่ส าคญั โดยตรวจหรือหตัถการทางรังสีวนิิจฉยัได้

มีการก าหนดชดัเจน และแยกตามระบบต่างๆ มีก  าหนดใน (ภาคผนวก ๓) และแบ่งเป็น ๓ ระดบั ตามความ
ซบัซอ้น ดงัน้ี  
ระดับที่ ๑ : การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องปฏิบติัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ  
ระดับที่ ๒ : การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรปฏิบติัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ  
ระดับที่ ๓ : การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจปฏิบติัได ้ช่วยปฏิบติั หรือไดเ้ห็น ภายใตก้ารควบคุม

ของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ   
 

๖.๒.๔ ความรู้ด้านบูรณาการ  เน้ือหาสงัเขปของความรู้ดา้นบูรณาการ ประกอบดว้ย 
๖.๒.๔.๑ Interpersonal and communication skill  

ก. การสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างแพทยแ์ละผูป่้วย   
ข. ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสมัพนัธท่ี์ดี ระหว่างแพทยแ์ละผูป่้วย   
ค. การส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และผูร่้วมงาน  
ง. การสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างแพทยแ์ละผูร่้วมงาน   
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๖.๒.๔.๒ Professionalism   
ก. การบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยกล์าง (Patient-centered care)      

๑. การยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั และการบริบาลผูป่้วยแบบ  Holistic 
care (การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมคือ ทางกาย จิตใจ สงัคมและจิตวิญญาณ) 

๒. การรักษาความน่าเช่ือถือของแพทย ์ต่อผูป่้วยและสงัคม  การรักษามาตรฐาน
การดูแลผูป่้วยใหดี้และปลอดภยั  การใหเ้กียรติและยอมรับผูป่้วยและญาติ 
เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ ความสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบั
สภาวการณ์ท่ีไม่คาดคิดไวก่้อน   

ข. พฤตินิสยั       
๑. ความรับผดิชอบ และความตรงต่อเวลา       
๒. การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ   

๖.๒.๔.๓ จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical ethics)   
ก. การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์ส่วนตวั  
ข. การนบัถือใหเ้กียรติและเคารพสิทธิรวมทั้งความเห็นของผูป่้วยในกรณีผูป่้วยปฏิเสธ

หรือไม่เห็นดว้ยกบัการรักษาหรือการตรวจ กรณีญาติและผูป่้วยร้องขอตามสิทธิใน
กรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้  

ค. การปฏิบติัตวัในกรณีท่ีผูป่้วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีอนัตราย   
ง. การรักษาความลบัและการไม่เปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย   
จ. การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเอง   

๖.๒.๔.๔ การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ (Long life learning)   
ก. การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง   
ข. การคน้ควา้ความรู้และประเมินความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง   
ค. การประยกุตค์วามรู้ท่ีคน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม  
ง. การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวชิาการ เช่นผา่นการอภิปรายในชัว่โมง 

Journal club   
จ. การเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ   
ฉ. การใช ้Electronic database และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  
ช. การถ่ายทอดความรู้แก่แพทยบุ์คลากรทางการแพทย ์นกัศึกษาแพทย ์ผูป่้วยและญาติ   
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๖.๒.๔.๕ System-based practice  (การปฏบิัตงิานให้เข้ากบัระบบ) 

ก. เขา้ใจระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ   
ข. เขา้ใจระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ระบบ

ประกนัสงัคม ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนั
ชีวิต เป็นตน้ 

ค. มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ และกระบวนการ Hospital accreditation   
ง. ประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  เช่น มีการติดตาม ผลการแปล
ภาพวินิจฉยัหากผูป่้วยมกีารผา่ตดักบัผลพยาธิวิทยาหรือผลการผา่ตดั การตรวจดูแลผูป่้วย
หลงัการท าหตัถการทางรังสีร่วมรักษา 

จ. เขา้ใจ Cost consciousness medicine มีการเลือกใชเ้ทคโนโลยหีรือทรัพยากร
สุขภาพอยา่งเหมาะสม  

ฉ. เขา้ใจความรู้กฎหมายทางการแพทย ์  
ช. เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาติ เช่น องคก์ารอาหารและยาบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

(รวมรายการ Contrast agents) เป็นตน้  
ซ. หลกัการบริหารจดัการ 
ฌ. บทบาทของการแพทยท์างเลือก และการแพทยบู์รณาการเพ่ือความร่วมมือใน 

การดูแลผูป่้วย  
 ๖.๒.๔.๖ Practice-based learning  (การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัตงิาน) 

ก. ทกัษะและจริยธรรมในการวิจยั 
ข. ทกัษะการดูแลผูป่้วยแบบท่ีมีสหวิชาชีพ   
ค. เรียนรู้การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ   
ง. ทกัษะในการเลือกการตรวจหรือแนะน าการตรวจทางรังสีวินิจฉยัท่ีเหมาะสมกบั

ผูป่้วยบนพ้ืนฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence based imaging guidelines) 
จ. มีความรู้ในการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล   
ฉ. การประเมินความพอใจของผูป่้วย   
ช. การมีส่วนร่วมในองคก์ร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั/

ราชวทิยาลยั เป็นตน้   
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๖.๓ การท าวจิยั   

ความสามารถในการท าวิจยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทยป์ระจ าบา้นรังสีวิทยาวินิจฉยั
ตอ้งบรรลุตามหลกัสูตร และผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการประเมิน
คุณสมบติัผูท่ี้จะผา่นการฝึกอบรมและการส่งสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวิจยั ไดแ้ก่ 
งาน วิจยัแบบ Retrospective หรือ Prospective หรือ Cross sectional อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง หรือท า  
Systematic review หรือ Meta-analysis ๑ เร่ือง ในระหว่างการ ปฏิบติังาน ๓ ปี โดยเป็นผูว้จิยัหลกั 
๖.๓.๑. คุณลกัษณะของงานวจิยั   

ก. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่น ามาดดัแปลงหรือท าซ ้าในบริบทของสถาบนั   

ข. แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยัผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน และ/หรือ 
good clinical practice (GCP)   

ค. งานวจิยัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัของสถาบนั 
ง. งานวิจิยทุกเร่ืองด าเนินภายใตข้อ้ก  าหนดของ GCP มีระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
ค าถามวิจยั   

จ. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่   
โดยส่วนประกอบของวจิยั งานวจิยัดงักล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลกัดังนี้   
ก. จุดประสงคข์องการวจิยั 
ข. วิธีการวิจยั 
ค. ผลการวจิยั 
ง. การวจิารณ์ผลการวิจยั 
จ. บทคดัยอ่   

๖.๓.๒ วธิีด าเนินการ  
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งเป็นผูม้ีบทบาทหลกัตั้งแต่เตรียมโครงร่างการวจิยั ขอเอกสารรับรองการ

ท างานวิจยัจากหน่วยจริยธรรมการวิจยัในคน ท างานวิจยั เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ผล ไปจนส้ินสุด และ
จดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีก  าหนด โดยภาควชิาฯ จดัใหม้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยัเพื่อให้
ค  าปรึกษาแนะน า  และทางคณะมีหน่วยงานเพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นปรึกษาอาจารยด์า้นสถิติการวิจยั 
การด าเนินการงานวจิยั และการวิเคาระห์ขอ้มูล 
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๖.๓.๓ ขอบเขตความรับผดิชอบ ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัส าหรับการด าเนินการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 

ก. เมื่อไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท าวจิยัตาม
ขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วย หรือผูแ้ทน เพ่ือยนิยอม
เขา้ร่วมวจิยั โดยเฉพาะในกรณีของ Randomized control trial หรือ Prospective study 

ข. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ใหรี้บปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ วิจยั หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาไดใ้หย้อ้นกลบัไปใชห้ลกั
พ้ืนฐาน ๓ ขอ้ ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 
๑. การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไมก่่อใหเ้กิดความทุกข์ ทรมานกบัผูป่้วย 
๒. การเคารพสิทธิของผูป่้วย 
๓. การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคมท่ีจะไดรั้บบริการทางการแพทย ์

ตามมาตรฐาน 
ค. หากเกิดผลกระทบต่อผูเ้ขา้ร่วมวิจยั ตอ้งรายงานเป็นเอกสารต่อคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคนของคณะฯ 
๖.๓.๔ กรอบการด าเนินงานวจิยั ในเวลา 3 ปี (ไมน่อ้ยกว่า 36 เดือนของการฝึกอบรม) 

ระยะเวลาประมาณการมีดงัน้ี 
         เดือนท่ี  ประเภทกิจกรรม 

๖  จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
๙  จดัท าโครงร่างงานวิจยั 
๑๓  ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัขอทุนสนบัสนุน 

งานวิจยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั (หากมี) 
๑๕  เร่ิมเก็บขอ้มูล 
๒๑  น าเสนอความคืบหนา้งานวจิยั 
๓๐   วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยั 
๓๑  จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 
๓๓  ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนัเพื่อส่งต่อไปยงั  ราชวิทยาลยัฯ  

เพื่อประเมินงานวิจยัประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ ใน
ภาคปฏิบติัขั้นสุดทา้ย  
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๖.๓.๕ การรับรองวุฒิบตัร  
 สาขารังสีวิทยาวินิจฉยั ใหม้ีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” การรับรองคุณวฒิุหรือ 
วุฒิการศึกษา วุฒิบตัร (วว.) สาขารังสีวิทยาวนิิจฉยั ให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็น 
สิทธิส่วนบุคคล ใหเ้ห็นไปตามความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละรายหากแพทย ์
ประจ าบา้นมคีวามประสงคด์งักล่าว จะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนว่าจะรับการฝึกอบรมท่ีมีโอกาสไดรั้บทั้งวุฒิบตัร(วว.) และการรับรองวฒิุดงักล่าว 
ให ้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีน้ีผูเ้ขา้ อบรมจะตอ้งมีผลงานวิจยัโดยท่ีเป็นผูว้ิจยัหลกัและ
ผลงานนั้นตอ้งตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับภาควิชาฯใหก้ารสนบัสนุนแพทยป์ระจ าบา้น 
ใหม้ีรับการฝึกอบรมท่ีมีโอกาสไดรั้บทั้งวฒิุบตัร(วว.) และการรับรองวุฒิให ้ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” โดยจะแจง้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทราบตั้งแต่วนัเร่ิมเปิดรับสมคัร เขา้เป็นแพทย์
ประจ าบา้นไปจนถึงวนัท่ีเร่ิมเปิดการฝึกอบรม  การท่ีแพทยป์ระจ าบา้นสอบผา่นและมีสิทธ์ิ
ไดรั้บวุฒิบตัรสาขารังสีวิทยาวินิจฉยัแลว้ หากมีความประสงคจ์ะใหร้าชวิทยาลยัรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่าวฒิุบตัรสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั มี
คุณวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะตอ้งท าใหผ้ลงานวจิยัหรือส่วนหน่ึงของผลงานวจิยัท่ี
ส่งมาใหร้าชวิทยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ วุฒิบตัรฯ ในคร้ังนั้นมีลกัษณะดงัน้ี   

ก. ผลงานวิจยัตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการตอบรับใหตี้พิมพใ์น 
วารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติท่ีมคุีณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
เร่ือง หลกัเกณฑกา์รพิจารณา วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ข. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่  การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยูน่อกเหนือประกาศของ TCI ใหเ้ป็น บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสาร
ท่ีถูกคดัเลือกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar หรือใน
วารสารนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัยอ่และมีการตีพิมพว์ารสาร
ฉบบัน้ีมานาน เกิน ๑๐ ปี   
ฐานข้อมูลระดบัชาต ิไดแ้ก่ ศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ; 

TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นกลุ่มท่ี ๑ คือวารสารท่ีผา่นการรับรองคุณภาพของ TCI และอยูใ่น
ฐานขอ้มูล ASAEN Citation Index (ACI) และกลุ่มท่ี ๒ คือวารสารท่ีอยูร่ะหว่างการปรับปรุง
คุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยูใ่นฐานขอ้มูลของ TCI  
(เวปไซด ์: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html) 
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ในกรณีท่ีวุฒิบตัร (วว.) ไดรั้บการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลยัฯ แนะว่า 

หา้มใชค้  าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ทา้ยช่ือในคุณวฒิุ หรือวฒิุการศึกษา และหา้มเขียนค าว่า ดร. น าหนา้
ช่ือตนเอง แต่สถาบนัการศึกษา สามารถใชวุ้ฒิบตัรฯ ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ีมาใชเ้ป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรการศึกษา อาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตรการศึกษา อาจารยคุ์มวิทยานิพนธ ์ หรือเป็น
วุฒิการศึกษาประจ าสถานศกึษาได ้โดยสถาบนัการศึกษาจะแสดงวุฒิการศึกษาแยกกนัดงัน้ี   

-  มีอาจารย ์“เทียบเท่าปริญญาเอก” จ  านวนก่ีท่าน จากวุฒิบตัร (วว.)  
-  มีอาจารย ์“Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ  านวนก่ีท่าน  ดงันั้น วฒิุบตัรฯ หรือหนงัสือ 
    อนุมติัฯ ท่ีไดรั้บการรับรองวุฒิการศึกษาน้ีอาจจะมีค าว่า “เทียบเท่า ปริญญาเอก” ต่อทา้ยได้
เท่านั้น  

๖.๔ จ านวนปีการฝึกอบรม จ านวนปีการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี ไม่เกิน ๔ ปี  
 
๖.๕ การบริหารการจดัฝึกอบรม  

๖.๕.๑ การก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบเร่ืองการเข้าร่วมกจิกรรมวชิาการ และการปฏิบัตงิานนอก
เวลาราชการ  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ไดรั้บแต่งตั้งจากภาควชิาฯ มีอ  านาจและหนา้ท่ีใน การ

บริหารจดัการ ก  ากบัดูแลในแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม ประสานงาน และประเมิน ผลหลกัสูตร 
โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ มคุีณสมบติัเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสือ
อนุมติัเพื่อแสดง ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวนิิจฉยั และได้
ปฏิบติังานดา้นรังสีวิทยาวินิจฉยัมาไมต่  ่ากว่า ๕ ปี ภายหลงัไดรั้บวุฒิบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ มกีารประชุมปรึกษาหารือกนัอยา่งสม ่าเสมอและจดัท ารายงานการ
ประชุมทุกคร้ัง ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปัจจยัคุณภาพต่างๆ เพื่อปรับปรุงแผนการ
ฝึกอบรมส าหรับการฝึกอบรมในรุ่นต่อๆไป และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะ 
กรรมการบริหารภาควิชา ทุกปีการศึกษา    

สภาวะการปฏิบัตงิานภาควชิาฯ มีการก าหนดการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี  
- การเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีจดัข้ึน (ภายในภาควิชา) และมีการบนัทึกการเขา้ร่วม  
- มีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบเร่ืองการปฏิบติังานงานนอกเวลาราชการ  
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๖.๕.๒ การก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมกีารลาพกั  
เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง 

การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นท่ีจ  าเป็นตอ้งลาขอให้ด าเนิน 
การตามขั้นตอนการลาของภาควชิาและคณะฯ และเมื่อครบ ๓ ปี ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
ตอ้งมีเวลาเรียนหรือปฏิบติังานไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 

- แพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเองไดจ้ากระบบทรัพยากรการศึกษา 
ท่ีเตรียมไว ้

- หากแพทยป์ระจ าบา้นมีความจ าเป็นตอ้งลาแลว้มีเวลาการฝึกอบรม นอ้ยกว่าร้อยละ 
๘๐ เมื่อครบ ๓ ปี หากตอ้งการศกึษาต่อสามารถท าได ้โดยยืน่เร่ืองแจง้ราชวิทยาลยัฯ เพื่อมา
เรียนชดเชยไดใ้นระยะเวลาไม่เกินอีก ๑ ปี (ไม่เกิน ๔ ปีของระยะเวลาทั้งหมดในการฝึกอบรม) 
แต่หากลาป่วยเป็นเวลานาน อาจยืน่เร่ืองใหร้าชวิทยาลยัฯ พิจารณาการหยดุพกั (Drop) เป็น
กรณี โดยราชวิทยาลยัฯพิจารณา 
๖.๕.๓ การจดัให้มค่ีาตอบแทนเป็นเงินเดือนตามระเบยีบ  

หากไม่มีตน้สงักดั หรือรับเงินเดือนจากตน้สงักดั นอกจากน้ีแพทยป์ระจ าบา้นจะ
ไดรั้บเงินค่าเวรจากการปฏิบติังานนอกเวลาแพทยป์ระจ าบา้นจะไดรั้บค่าตอบแทนการอยูเ่วร
นอกเวลาราชการ ของภาควิชารังสีวิทยาเป็นเงินจ านวน ๕,๐๐.๐๐ บาทต่อเดือน และไดรั้บ
ค่าตอบแทนการอยูเ่วรหอ้งแพทยเ์วรฉุกเฉินเวรละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
๖.๕.๔ การก าหนดช่ัวโมงการจดัการเรียนการสอน และการท างานทั้งในและนอกเวลาราชการ  

จะเร่ิมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น โดยประมาณ  
- ก  าหนดช่วงเวลาท างานในเวลาราชการ ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
- ก  าหนดช่วงเวลาท างานนอกเวลาราชการ ในวนัราชการ ตั้งแต่ ๑๖.๐๐ น. เป็นตน้ไป  
   ถึงเวลา ๐๘.๐๐ น ในวนัรุ่งข้ึน, และ ๒๔ ชัว่โมงในวนัหยดุราชการหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
- ก าหนดการอยูเ่วรนอกเวลาราชการ ท่ีตอ้งปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาล ท่ีไม่ใช่เวรรับปรึกษา 
ไม่ใหป้ฏิบติังานเกิน  ๗ เวรต่อเดือน 
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๖.๖ การวดัและประเมนิผลการฝึกอบรม  
๖.๖.๑ ได้มกีารแจ้งกระบวนการวดัและประเมนิผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ  

โดยมีระบุในคู่มือแพทยป์ระจ าบา้นถึงหลกัการและวตัถุประสงคข์องการวดั และประเมิน 
ผลการฝึกอบรม การวดัและประเมนิผลการฝึกอบรมเป็นการติดตามการเรียนรู้ของแพทยป์ระจ าบา้น
ในแต่ละช่วงของการอบรม ทั้งในดา้นของความรู้ทกัษะเจตคติและพฤตินิสยั ว่าเป็นไปตามเป้า 
ประสงคห์รือไม่และเพื่อการใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) แก่แพทยป์ระจ าบา้น เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า
แพทยป์ระจ าบา้นมกีารพฒันาแต่ละระยะตามความเหมาะสมและสามารถส าเร็จการฝึกอบรมไดต้าม
เวลา โดยแพทยป์ระจ าบา้นท่ีส าเร็จการฝึกอบรมจะมีสมรรถนะ (Competencies) และ มี Entrustable 
professional activity (EPA) ทางรังสีวิทยาวินิจฉยัครบถว้น   แพทยป์ระจ าบา้นสามารถอุทธรณ์ใน
เร่ืองเก่ียวกบัการสอบและผลการสอบได ้ ภายใตก้ฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาค า
อุทธรณ์ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
๖.๖.๒ วธิีการประเมนิระหว่างการฝึกอบรม  

ทางสภาบนัด าเนินการวิธีการปฏิบติัในการวดัและประเมินผล และการทดสอบความ
เช่ียวชาญตามท่ีหลกัสูตรก าหนดเป้าหมาย (Milestones) ของระดบัความรู้และทกัษะของ
ความสามารถของแพทยป์ระจ าบา้นท่ีพึงมีเพ่ิมข้ึนในแต่ละรอบการหมุนเวียน ตามระบบทางรังสี
วิทยาวินิจฉยั ในแต่ละระบบจะมี Milestones ของเน้ือหาความรู้ ประเภทและจ านวนการตรวจหรือ
หตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งท าการตรวจและ/หรือ แปลผลการตรวจในแต่ละรอบการ
หมุนเวียนรวมถึงเป้าหมายทางดา้นเจตคติหลกัสูตรไดก้  าหนดวิธีการและวิธีการปฏิบติัในการวดัและ 
ประเมินผลรวมถึงการทดสอบ ระดบัสมรรถนะการเรียนรู้ ดงัน้ี 
- มิติและรูปแบบการประเมินผล 

๖.๖.๒.๑ การประเมินศกัยภาพในแต่ละรอบการหมนุเวียนฝึกอบรมในภาคปฏิบติั ดว้ยแบบ
ประเมิน EPA และแบบประเมินโดยผูร่้วมงาน (ภาคผนวกท่ี ๕)  อาจารยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินพฤติ
นิสยั ทกัษะการส่ือสาร การยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง และเจตคติ  โดยการสงัเกตจากการปฏิบติังาน 
(Direct observation และ end-of-rotation global assessment) ประเมิน ความรู้และทกัษะการแปลผล
ภาพรังสีโดยตรวจสอบใบรายงานผล ประเมินทกัษะในการท าหตัถการจากการสงัเกตการปฏิบติังาน
และการสอบ(Radiology-direct observation of procedural skills) ซ่ึงจะท าการประเมินในแต่ละรอบ
ของการหมุนเวยีนตามระบบนอก จากการประเมินโดยอาจารยผ์ูส้อนแลว้ยงัใหผู้ร่้วมงานและผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้งประเมินแพทย ์ประจ าบา้นดว้ย 
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ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการประเมนิระหว่างการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทกัษะ เจตคต ิและ
กจิกรรมทางการแพทย์ ในมติต่ิาง ๆ ซ่ึงสอบคล้องกบั competency ที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

มติแิละรูปแบบการประเมนิ 
Competency*  
ที่ได้รับการตรวจสอบ 

มติทิี่ ๑ : ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรมท่ีก  าหนดในหลกัสูตร 

ความรู้ ทกัษะ 

และเจตคติ 
Competency 
A, B, C, D, E, F 

มติทิี่ ๒ : ผลการสอบของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปีท่ี ๑ และ ๒ ตามหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานการแพทยค์ลินิก 
สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั (หลกัสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑) เป็นไปตามเกณฑ ์
ท่ีก  าหนดผลการสอบภายในซ่ึงจดัโดยภาควิชาฯของแพทยป์ระจ าบา้น 

แต่ละชั้นปีท่ี ๓ 

วดัความรู้และทกัษะ 
Competency B 

มติทิี่ ๓ : การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย : Portfolio 
วดัทกัษะ และเจตคติ 
Competency 
A, C, D, E, F 

มติทิี่ ๔ : การรายงานประสบการณ์วิจยัและความกา้วหนา้ของงานวิจยั 
วดัทกัษะ และเจตคติ 
Competency C, F 

มติทิี่ ๕ : การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา 
วดัทกัษะ และเจตคติ 
Competency 
A, B, C, D, E, F 

มติทิี่ ๖ : การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, non-technical skills 
               และ workshop 

วดัทกัษะ และเจตคติ 
Competency 
A, B, C, D, E 

มติทิี่ ๗ : การประเมินสมรรถนะดา้น Professionalism และ Interpersonal and 
               communication skills โดยอาจารยแ์ละผูร่้วมงาน 

วดัทกัษะ และเจตคติ 
Competency D, E 
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*Competency 

A   ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care) 
B   ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วย และ 
  สงัคมรอบดา้น (Medical knowledge and technical skills) 
C  การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning and improvement) 
D   ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 
E  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
F  การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 

 
๖.๖.๒.๒ การสอบข้อเขียนปรนยั อตันัย หรือการสอบปากเปล่าส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

แต่ละช้ันปี และการสอบหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานการแพทย์
คลินิกสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉยั (หลกัสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑) ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล (ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑ และ ๒) 

เกณฑ์การตดัสินผล ในรายวิชาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานการแพทยค์ลินิกสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉยั (หลกัสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑) จากมติท่ีประชุม
กรรมการพฒันาการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ธ.ค.๒๕๕๕ ไดก้  าหนดใหต้ั้งเกณฑต์ดัสินคะแนน 
โดยใชข้อ้มูลการตดัสินเกรดยอ้นหลงัไป ๗ ปีการศึกษาเป็นแนวทางในการก าหนดช่วงคะแนนท่ี
แพทยป์ระจ าบา้นจะไดเ้กรดใด ซ่ึงจากการวิเคราะห์เกรด ปีการศึกษา ๒๕๔๘ - ๒๕๕๔ ในรายวิชา
น้ี ซ่ึงมีขอ้มูลของแพทยป์ระจ าบา้นจ านวนทั้งส้ิน ๑,๖๐๔ คน ไดข้อ้สรุปเกณฑก์ารตดัสินเกรดดงัน้ี 

  Grade  A  ไดค้ะแนนตั้งแต่  ร้อยละ  ๖๕ ข้ึนไป 
  Grade  B+  ไดค้ะแนนตั้งแต่  ร้อยละ  ๕๕  ข้ึนไป 
  Grade  B  ไดค้ะแนนตั้งแต่  ร้อยละ  ๕๐ ข้ึนไป 
  Grade  C+  ไดค้ะแนนตั้งแต่  ร้อยละ  ๔๐ ข้ึนไป 
  Grade  C  ไดค้ะแนนตั้งแต่  ร้อยละ  ๓๕ ข้ึนไป 

โดยก าหนดให้ผู้สอบผ่าน คือ ผู้ที่ได้เกรด B ขึน้ไป 
๑. ผูส้อบไม่ผ่าน (ได้เกรดต า่กว่า B) จะมโีอกาสสอบแก้ตวัหนึ่งคร้ัง หากสอบผา่นในการสอบแก้

ตวัจะไดรั้บการปรับเกรดเป็น B แต่หากยงัสอบไม่ผา่นจะไดรั้บการปรับเกรดเป็น F  
๒. ผูท่ี้มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ จะไม่มสิีทธิเข้าสอบ (ตามระเบียบของมหาวิทยาลยัมหิดล) จะ

ไดรั้บเกรด F 
๓. ผูท่ี้ไดรั้บเกรด F จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในปีการศึกษาถัดไป 
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เกณฑ์การตดัสินผล ในรายวชิารังสีวทิยาวนิิจฉัยเพ่ือการเล่ือนช้ัน 
๑. ยดึหลกัการค านวณ ค่า Minimal passing level ในชุดข้อสอบ เพ่ือ “ผ่าน” และสามารถจบชั้นปีนั้น 

เพื่อเล่ือนชั้นปีได ้ 
๒. ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี ๑ ในการหมุนเวียนปฏิบติังานในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์และ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จะตอ้งไดรั้บการประเมนิการปฏิบัตงิานและความรู้ “ผ่าน” หากไม่ผา่น
อาจตอ้งมีการปฏิบติังานเพ่ิมหรือท ารายงานหรือตามการพิจารณาของอาจารยป์ระจ าสาขานั้นๆ 

 
๖.๖.๒.๓ การประเมนิการเพิม่ประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้ป่วย การเข้าร่วมกจิกรรม

การศึกษาด้วยตนเองจากระบบคอมพวิเตอร์ที่สาขาจดัไว้ โดยตรวจสอบจากบนัทึกใน E-portfolio ท า
การประเมินทุกรอบการหมุนเวียนปฏิบติังานโดยอาจารยผ์ูส้อน และอาจารยท่ี์ปรึกษา 

๖.๖.๒.๔ การประเมนิความสามารถในการท าวจิยัและผลสัมฤทธิ์ของงานวจิยั  การประเมิน
ใชแ้บบประเมินเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานตามเง่ือนเวลา (Timeline)  การน าเสนอในท่ีประชุมวจิยั
ของสาขารังสีวิทยาวนิิจฉยั และการน าเสนอผลงานในการประชุมก่อนการสอบวุฒิบตัร  
(ค าจ ากดัความ : ผลสมัฤทธ์ิของงานวิจยั คือมีบทความงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์หรือในรูปแบบท่ีพร้อมส่ง
ตีพิมพ ์ (Manuscript) ท่ีมีใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษยแ์ละไดน้ าเสนอผลงาน 
วิจยัในการประชุมท่ีภาควิชาเห็นสมควรหรือในการประชุมท่ีไดรั้บแจง้จาก ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย ก่อนการสอบวุฒิบตัร)  
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๖.๖.๓ เกณฑ์การการเล่ือนชั้นปีและส าเร็จการฝึกอบรม และแนวทางการด าเนินการ   
๖.๖.๓.๑ เกณฑ์การเล่ือนช้ันปีและส าเร็จการอบรม ประกอบด้วยผลการประเมนิในมติิท่ี ๑-๗  

(ภาคผนวกท่ี ๔)   
๖.๖.๓.๒ การบันทกึข้อมูลและการรายงานข้อมูลการประเมนิแพทย์ประจ าบ้าน 

๑. วิธีการประเมินผลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงานผลการประเมินประกอบดว้ย 

วิธีการประเมิน 
ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงานผล 

การประเมิน 

๑.๑ การสงัเกตพฤติกรรมและเจตคติ 
การประเมินผลออนไลน์และ 
แบบประเมินสมรรถนะ EPA 
แบบประเมิน performance 6 ดา้น 
แบบประเมิน 360 องศา 

๑.๒ การซกัถามระหว่างเรียน 

๑.๓ การทดสอบความรู้หรือทกัษะ ขอ้สอบ/Quiz/pre-test & post-test 
๑.๔ การตรวจผลรายงานการตรวจทางรังสีวิทยา Portfolio / E-portfolio 
๑.๕ การตรวจสอบสถิติจ  านวน Case E-portfolio / logbook 
๑.๖ การตรวจสอบสถิติการเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ E-portfolio 
๑.๗ การตรวจสอบสถิติและรายงานอ่ืน ๆ E-portfolio 
๑.๘ การประเมินตนเอง (Self-assessment and reflection) E-portfolio 
๒.หลกัเกณฑก์ารประเมินผล  
๓.เกณฑก์ารประเมินระหว่างปีการศึกษา 
๔.เกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี 

 
เกณฑ์การเล่ือนช้ันปีตามเกณฑ์หลกัสูตรโดยราชวทิยาลยัรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ทางภาควชิาฯ ได้
ด าเนนิการ ประกอบด้วย 

๑.๑ การบนัทึกขอ้มูล E-portfolio ในแต่ละการหมุนปฏิบติังาน (rotation) เป็นไปตามท่ีราชวิทยาลยัฯ  
๑.๒ ผลการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในมิติ ๑-๖ เป็นไปตามท่ีราชวิทยาลยัฯ ก  าหนดส่วนผลการ

ประเมินในมิติท่ี ๗ ข้ึนกบัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อาจร้องขอเพื่อประกอบการพจิารณาหรือไม่ก็
ได ้ (เอกสารอา้งอิง : เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นราชวิทยาลยัฯ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) 

๑.๓ เกณฑค์ะแนนความประพฤติผูรั้บการฝึกอบรมท่ีมีคะแนนความประพฤติ ต ่ากว่าเกณฑท่ี์
ก าหนด โดยภาควิชาฯ จะถูกพจิารณาบทลงโทษโดยคณะกรรมการการศกึษาหรือคณะกรรมการการศึกษา 
ร่วมกบัคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเพ่ิมเติม บทลงโทษเป็นไปตามระดบัความร้ายแรงของความ
ประพฤติท่ีไม่เหมาะสมและอาจถึงขั้นใหพ้กัหรือออกจากการฝึกอบรม หรือไม่ส่งช่ือเขา้สอบเพ่ือขออนุมติั
วุฒิบตัรฯ หรือด าเนินคดีทางกฎหมาย 
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๖.๖.๓.๓ อ านาจและหน้าทีใ่นการวดัและประเมนิผลให้ผู้รับการฝึกอบรม   
กรรมการหลกัสูตรฯ มีหนา้ท่ีท าการติดตามตรวจสอบ ก ากบัดูแล (Supervision) และสรุปผล การวดัและ
ประเมินผลใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร โดยหลกัสูตรก าหนดให ้ 

๖.๖.๓.๔ การวดัและประเมนิผลการฝึกอบรมของแพทย์ประจ าบ้านรวมถึงการให้ข้อมูล 
ป้อนกลบั (feedback) กระท าทุกรอบการหมุนเวยีนปฏิบติังานและเมื่อมีงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นอ านาจ
และหนา้ท่ีของอาจารยผสู์อ้นแต่ละระบบ  

๖.๖.๓.๕ การวดัและประเมนิผลของ portfolio เป็นอ านาจและหน้าทีข่องอาจารย์ผู้สอนแต่ละระบบ  
๖.๖.๓.๖ การวดัและประเมนิผล ของงานวจิยัเป็นอ  านาจและหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั 

และอาจารยท่ี์ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระเมินผลงานวิจยั 
๖.๖.๓.๗ แพทยป์ระจ าบา้นผูท่ี้ไม่ผา่นตามเกณฑใ์นแต่ละชั้นปี ใหพิ้จารณาในแต่ละมิติ   

การประเมินถึงวิธีการปฏิบติัตามภาคผนวกท่ี ๕  
 

๖.๖.๔ การประเมนิเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ 
  ๖.๖.๔.๑ ผูเ้ขา้รับการประเมินการสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ   
     การวดัและประเมินผลเพื่อวุฒิบตัรฯ  เป็นอ  านาจและหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการ 

 ฝึกอบรมและสอบฯ ของแพทยสภา  ในการประเมนิวุฒิบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวนิิจฉยันั้น ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.๒๕๒๕ และจะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นดงัต่อไปน้ี  
๑. คุณสมบัตผิู้มสิีทธิ์เข้าสอบ  

ผา่นการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรของสถาบนัฯ และมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ  
 
๒. เอกสารประกอบ 

  ๒.๑ เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบติัจากสถาบนัฝึกอบรมตามท่ีก  าหนด  
๒.๒ บทความงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์หรือในรูปแบบท่ีพร้อมส่งตีพิมพ ์(Manuscript) 

 และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์  
๒.๓ เอกสารรับรองการปฏิบติังานตามแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
๒.๔ ใบรับรองการสอบผา่นหลกัสูตร Medical radiation physics และ Radiobiology ของ

ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
๒.๕ เอกสารผา่นการเรียนหรือไดรั้บการอบรมดา้นความรู้บูรณาการทัว่ไป ของ 

ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยในระหว่างท่ีรับการฝึกอบรมปีท่ี ๑-๓ ท่ีรับรองโดยสถาบนั 
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เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมฯ สถาบนัฝึกอบรมจะส่งรายช่ือแพทยป์ระจ าบา้นท่ีส าเร็จการฝึก 
อบรมท่ีสถาบนัเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรฯพร้อมเอกสารประกอบใหร้าชวิทยาลยัรังสีแพทย ์
แห่งประเทศไทย ทราบเพ่ือด าเนินการในขั้นต่อไป   

 
๖.๖.๔.๒ วิธีการประเมิน 

     ผูเ้ขา้รับการประเมิน จะตอ้งผา่นการทดสอบความรู้ ดงัต่อไปน้ี  
๑. การสอบขอ้เขียน  
๒. การสอบปากเปล่า   
๓. การสอบเพื่อประเมินทกัษะทางคลินิก (OSCE) 

ก. เกณฑ์การสอบผ่าน  
เกณฑก์ารสอบผา่น ตอ้งสอบผา่นเกณฑข์ั้นต ่าตามเกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ สาขารังสีวิทยาวนิิจฉยัก  าหนด ทั้งน้ีคุณสมบติัของผูมี้สิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑก์าร
ตดัสินตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติัและวุฒิบตัร
เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผูผ้า่นการประเมินตอ้งสอบผา่นเกณฑข์ั้นต ่าทั้งการสอบขอ้เขียน และการสอบปากเปล่า 
และการสอบเพื่อประเมินทกัษะทางคลินิก (OSCE) จึงจะมีสิทธิไดรั้บวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวนิิจฉยัจากแพทยสภา 
ข. ในกรณทีี่ผู้เข้ารับการประเมนิสอบไม่ผ่านการประเมินในประเภทใด ใหส้อบซ่อมเฉพาะการประเมิน  
ในประเภทนั้นๆ ตามการเปิดสอบของราชวิทยาลยัฯ เป็นกรณีๆไป 

 
 ๖.๖.๕ การประเมนิเพ่ือหนังสืออนุมตัฯิ   

ในการประเมินหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม  
สาขารังสีวิทยาวินิจฉยั ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ และตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 ๑. เป็นผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัร สาขารังสีวิทยาวินิจฉยัหรือเทียบเท่า จากสถาบนั
ในต่างประเทศท่ีราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา 

๒. เป็นผูท่ี้ไดป้ฏิบติังานในสาขารังสีวทิยาวินิจฉยัมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๕ ปี ตามเง่ือนไข
ท่ีราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  ทั้งน้ีสถานท่ีปฏิบติังาน ลกัษณะและปริมาณงาน
ท่ีปฏิบติั เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยสถานบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีสามารถเป็น
สถานท่ีปฏิบติังานจะตอ้งมีคุณสมบติั และมีภาระงานของสาขารังสีวิทยาวินิจฉยัอนุโลมตามเกณฑ์
ทัว่ไปและเกณฑเ์ฉพาะส าหรับสถาบนัฝึกอบรม ท่ีราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
ในเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรับสาขารังสีวิทยาวนิิจฉยัและไดรั้บการรับรองจากราชวิทยาลยั
รังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
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 ส าหรับการสอบเพื่อหนงัสืออนุมติั คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มีสิทธิพิจารณา

ยกเวน้การสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บหนงัสืออนุมติั หรือวุฒิบตัรสาขารังสีวิทยา
วินิจฉยัหรือเทียบเท่าจากสถาบนัในต่างประเทศ ท่ีราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย รับรอง
โดยความเห็นชอบจากแพทยสภา    และอาจพิจารณายกเวน้การสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดเป็นการ
เฉพาะรายใหแ้ก่ผูท่ี้ปฏิบติังานในสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั มาแลว้เกิน ๑๐ ปี ทั้งน้ีตอ้งเป็นการ
ปฏิบติังานในสาขาฯ ต่อเน่ืองกนัมาตลอดจนถึงวนัท่ียืน่ค  าขอสอบ นอกจากน้ีอาจตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืน
เพ่ิมเติมตามเกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉยัก  าหนด   

 ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งผา่นการทดสอบความรู้ โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั โดยการทดสอบความรู้เป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ อนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ ก  าหนด ทั้งน้ีคุณสมบติัของผูมี้สิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑก์ารตดัสินตอ้งสอดคลอ้ง
กบัขอ้บงัคบั แพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติัและวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผูผ้า่นการประเมนิจะมีสิทธิไดรั้บหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉยั จากแพทยสภา 
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๗. การรับและคดัเลือกผู้รับการฝึกอบรม 

๗.๑ คุณสมบัตขิองผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรม 
๗.๑.๑ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี   

- ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรองไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ 

- ผา่นการอบรมแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะเป็นเวลา ๑ ปี 
      ๗.๑.๒ มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 

๗.๒ การคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๗.๒.๑ สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้ีการคณะกรรมการและเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
๗.๒.๒ โดยยดึหลกัความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 

๗.๓ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก  าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดใ้น
สดัส่วนปีละ ๑ คน ต่ออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ๒ คน 
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๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 ๘.๑.  คุณสมบัตขิองคณะกรรมการก ากบัดูแลการฝึกอบรม 

- ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวุฒิบตัร หรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรังสีวินิจฉยัหรือ รังสีวทิยาทัว่ไป       

- ประธานคณะกรรมการตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นรังสีวินิจฉยั  อย่างน้อย ๕ ปี ภายหลงั
ไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติั ฯ (ภาคผนวกท่ี ๑) 

๘.๒.  คุณสมบัตแิละจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
  ๘.๒.๑  คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวุฒิบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยา  และปฏิบติังานดา้นรังสีวินิจฉยั  อย่างน้อย ๒ ปี 
ภายหลงัไดรั้บวุฒิบตัรหรือหนงัสืออนุมติั ฯ 

๘.๒.๒  จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
ตอ้งมีจ  านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมปฏิบติังานเต็มเวลาอยา่งนอ้ย ๒ คน/จ านวน

ผูเ้ขา้รับการอบรม ๑ คน หากมีจ  านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พออาจใหม้ีอาจารยแ์บบ
ไม่เต็มเวลาได ้โดยมีขอ้ก  าหนดดงัน้ี 

๘.๒.๒.๑ จ  านวนอาจารยแ์บบไม่เต็มเวลาตอ้งไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวน
อาจารยเ์ต็มเวลา 

 ๘.๒.๒.๒ ภาระงานของอาจารยแ์บบไม่เต็มเวลาแต่ละคนตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
๕๐ ของภาระงานอาจารยเ์ต็มเวลา 

  ๘.๒.๓ ก าหนดและนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
สถาบนัฯ ตอ้งก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรระบุคุณสมบติัของอาจารย ์ ผูใ้ห้
การฝึกอบรมท่ีชดัเจน โดยครอบคลุมความช านาญท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ คุณสมบติัทางวิชาการ ความเป็น
ครู และความช านาญทางคลินิก 

๘.๒.๔ การระบุหน้าที่ความรับผดิชอบ ภาระงานของอาจารย์ 
สถาบนัฯไดร้ะบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ภาระงานของอาจารย ์ และสมดุลระหว่าง

งานดา้นการศึกษา การวิจยั และการบริการ โดยมีจ  านวนอาจารยต่์อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์แพทยสภาก าหนดไว ้อาจารยจ์ะตอ้งมีเวลาเพียงพอส าหรับการใหก้ารฝึกอบรม ใหค้  าปรึกษา 
และก ากบัดูแล  

โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมมีหนา้ท่ีหลกั 3 ดา้น ดงัน้ี  
1)  หนา้ท่ีดา้นการเรียนการสอนในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขารังสีวิทยา

วินิจฉยั ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
2)  หนา้ท่ีดา้นการวิจยัและการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท าวิจยัของผูเ้ขา้รับการ
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ฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง  
3)  หนา้ท่ีดา้นการบริการวิชาการ การใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัและรักษาโรค และให้

ค  าแนะน าต่างๆ แก่ผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการในสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั  
ทั้งน้ีภาระงานในหนา้ท่ีทั้ง 3 ขอ้ดงักล่าว ต่ออาจารย ์ 1 ท่าน ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 35 

ชัว่โมงต่อสปัดาห์  โดยจะมีสดัส่วนภาระงานดา้นการเรียนการสอนไม่นอ้ยกว่า 7 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
ดา้นการวิจยัไมน่อ้ยกว่า 3.5 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ และดา้นการบริการวิชาการไม่นอ้ยกว่า 7 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์  

นอกจากน้ีแลว้อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมในหลกัสูตรรังสีวทิยาวินิจฉยั ยงัมีหนา้ท่ี
อ่ืนๆตามแต่ท่ีจะไดรั้บมอบหมาย เช่น   

1)  หนา้ท่ีดา้นการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศกึษาแพทย ์และแพทยป์ระจ าบา้น  
2)  เป็นอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมฯ ในหลกัสูตรรังสีวิทยาวนิิจฉยั 
3)  หนา้ท่ีดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
4) หนา้ท่ีการใหบ้ริการแก่สงัคมตามนโยบายคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
5)  ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา  
โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะมีการประเมินผลการปฏิบติังานของ

อาจารยปี์ละ 2 คร้ัง ตามภาระงานท่ีก  าหนด   
๘.๒.๕ ระบบพฒันาอาจารย์ 
           สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมีระบบพฒันาอาจารยอ์ยา่งเป็นระบบทั้งทางดา้นการแพทยแ์ละ

แพทยศาสตรศึกษา  และมีการประเมนิอาจารยเ์ป็นระยะ 
 
๘.๒.๖ การคงสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ในกรณีท่ีสดัส่วนของอาจารยต่์อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลดลงกว่าท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้
สถาบนัควรพิจารณาลดจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการ
ฝึกอบรมไว ้
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๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
สถาบนัฯ ตอ้งก าหนดและด าเนินนโยบายเก่ียวกบัทรัพยากรการศึกษาใหค้รอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
๑. สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  
๒. การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวิชาการท่ีทนัสมยั สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสารไดอ้ยา่งเพียงพอ มีอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบติัและมีส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาท่ี
ปลอดภยั   

๓. การคดัเลือกและรับรองการเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม จ านวนผูป่้วยเพียงพอและชนิดของ
ผูป่้วยหลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธข์องการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ทั้งผูป่้วยนอกและในเวลา
ราชการและผูป่้วยวิกฤตฉุกเฉิน การเขา้ถึงส่ิงอ  านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียน
ภาคปฏิบติัท่ีพอเพียงส าหรับสนบัสนุนการเรียนรู้ 

๔. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงได  ้ มีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารให้เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกหลกั
จริยธรรม 

๕. การจดัประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบัผูร่้วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
๖. ความรู้และการประยกุตค์วามรู้พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีฝึกอบรม 

มีการบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกบัการวจิยัอยา่งเพียงพอ 
๗. การน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศกึษามาใชใ้นการจดัท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการ

ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 
๘. การฝึกอบรมในสถาบนัสมทบอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร ตลอดจน

ระบบการโอนผลการฝึกอบรม 
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๑๐. การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
เพื่อใหก้ารด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเพื่อใหก้ารแกปั้ญหาเป็นไปอยา่ง

ทนัท่วงที ทางสาขารังสีวทิยาวินิจฉยัคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล จึงไดม้ีกลไก
ก ากบัการฝึกอบรม โดยอาศยัขอ้มูลป้อนกลบัจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแต่ละชั้นปีในปัจจุบนั คณาจารย ์ และ
เจา้หนา้ท่ีในสาขารังสีวิทยาวนิิจฉยัรวมถึงหน่วยอ่ืนในภาควิชารังสีวิทยา ผูป่้วยและแพทยใ์นแผนกอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีแลว้ยงัไดอ้าศยัขอ้มูลการประเมินแผนการฝึกอบรมจากขอ้มูลป้อนกลบัของบณัฑิต ผูใ้ช้
บณัฑิต โดยคณะอนุกรรมการบริหารหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ไดม้กีลไกการประเมิน
แผนการฝึกอบรมตามระเบียบและขอ้ปฏิบติัของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล  (ภาคผนวก ๖) การประเมนิแผนการฝึกอบรม จะมีการด าเนินการโดยครอบคลุมหวัขอ้
ต่างๆ ดงัน้ี 

๑. พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
๒. ผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์
๓. แผนการฝึกอบรม 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
๕. การวดัและประเมินผล 
๖. พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม 
๗. ทรัพยากรทางการศกึษา 
๘. คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
๙. ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ 
๑๐. สถาบนัฯร่วม 
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๑๑. การทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 

สถาบนัฯ ตอ้งจดัใหม้ีการทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่ง
นอ้ยทุก ๕ ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เน้ือหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม 
รวมถึงการวดัและการประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแก้
ขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบมขีอ้มูลอา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ ราชวิทยาลยั 
รังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการฝึกอบรม และทบทวน / พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม
เป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี และแจง้ผลการทบทวน / พฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ 
 
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 

๑. สถาบนัฯ ตอ้งบริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก  าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
การรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การ
วดัและประเมินผล และผลลพัธข์องการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จ
การฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรือหลกัฐานอยา่งเป็นทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดง
การผา่นการฝึกอบรมในระดบันั้นไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๒. สถาบนัฯ ตอ้งก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการฝึก 
อบรม/หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม 

๓. สถาบนัฯ ตอ้งมีบุคลากรท่ีปฏิบติังานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการ
ของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

๔. สถาบนัฯ ตอ้งจดัใหม้ีใหม้ีจ  านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุนดา้น
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 
๑๓. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 

ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก  าหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมท่ีจะไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดัการ
ฝึกอบรม จะตอ้งผา่นการประเมนิความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้
มีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 
 ๑. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้ีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการฝึกอบรมภายใน อยา่งนอ้ยทุก ๒ ปี 
 ๒.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ อยา่งนอ้ยทุก ๕ ปี 
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ภาคผนวกท่ี  ๑ 
 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดท าเกณฑ์หลกัสูตร 
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวนิิจฉัย 
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ค าส่ังภาควชิารังสีวทิยา 
ที่ ศธ.๐๕๑๗.๐๗๑๕ / ๖๖๘ / ๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานร่างหลกัสูตรใหม่ตามเกณฑ์ WFME 
สาขาวชิารังสีวนิิจฉัย  ภาควชิารังสีวทิยา 
------------------------------------------------- 

  เพื่อใหก้ารด าเนินงานร่างหลกัสูตรใหม่ ตามเกณฑ ์ WFME สาขาวิชารังสีวนิิจฉยั 
ภาควิชารังสีวิทยา เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุ นโยบาย พนัธกิจ วิสยัทศัน์ ภาควิชา
รังสีวิทยา สอดคลอ้งนโยบาย ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงแต่งตั้งคณะท างานดงัน้ี 

๑. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวรรณี    สุรเศรณีวงศ ์  ท่ีปรึกษา 
๒. ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์รพรหม  เมืองแมน  ท่ีปรึกษา 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรพิมพ ์ กอแพร่พงศ ์  ประธานคณะกรรมการท างาน 

หมวดที่ ๑ พนัธกจิ 
๑. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงอญัชลี ชูโรจน ์   หวัหนา้หมวด 
๒. อาจารย ์นายแพทยภ์ทัรวิทย ์  วิทยาสุข  กรรมการ 
๓. อาจารย ์นายแพทยบุ์ญฤกษ ์  แสงเพชรงาม  กรรมการ 
๔. นางพชัรา  จ าปาเงิน    เลขานุการ 

หมวดที่ ๒ แผนการฝึกอบรม / หลกัสูตรการฝึกอบรม 
๑. อาจารย ์แพทยห์ญิงสิริอร   ตริตระการ  หวัหนา้หมวด 
๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกอบกุล เมืองสมบูรณ์  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยารัตน ์ โตธนะรุ่งโรจน ์  กรรมการ 
๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิธิดา ณ สงขลา  กรรมการ 
๕. นางพชัรา  จ าปาเงิน    เลขานุการ 
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หมวดที่ ๓ ประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวรรณวรางค ์ ตีรสมิทธ ์  หวัหนา้หมวด 
กลุ่มย่อยที่ 1 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวรรณวรางค ์ ตีรสมิทธ ์  หวัหนา้กลุ่ม 
๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิศา   เมืองแมน  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรณิษฐา  ทองดี   กรรมการ 
๔. อาจารย ์นายแพทยภ์ทัรวิทย ์   วิทยาสุข  กรรมการ 
๕. อาจารย ์นายแพทยบุ์ญฤกษ ์   แสงเพชรงาม  กรรมการ 
๖. นางพชัรา  จ าปาเงิน     เลขานุการ 
กลุ่มย่อยที่ ๒ ประเมนิ Formative Assessment 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มราช  ธรรมธรวฒัน ์  หวัหนา้กลุ่ม 
๒. อาจารย ์แพทยห์ญิงศิริวรรณ   ปิยพิทยานนัต ์  กรรมการ 
๓. อาจารย ์นายแพทยส์าธิต    โรจน์วชัราภิบาล  กรรมการ 
๔. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  กรรมการ 
๕. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิรวดี    ยอดยิง่   กรรมการ 
๖. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน   ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 
๗. นางพชัรา  จ าปาเงิน     เลขานุการ 

หมวดที่ ๔  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวิมล  วงศล์กัษณะพิมล  หวัหนา้หมวด 
๒. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพ์พิฒัน ์  เช่ียววิทย ์  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงโสภา  พงศพ์รทรัพย ์  กรรมการ 
๔. นางพชัรา  จ าปาเงิน     เลขานุการ 

หมวดที่ ๕ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวิมล  วงศล์กัษณะพิมล  หวัหนา้หมวด 
๒. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพ์พิฒัน ์  เช่ียววิทย ์  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงโสภา  พงศพ์รทรัพย ์  กรรมการ 
๔. นางพชัรา  จ าปาเงิน     เลขานุการ 
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๑. รองศาสตราจารย ์นายแพทยฑิ์ตพงษ ์   ส่งแสง   หวัหนา้หมวด 
๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรพิมพ ์  กอแพร่พงศ ์  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงโสภา  พงศพ์รทรัพย ์  กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสิ์ทธิพงศ ์  ศรีสจัจากุล  กรรมการ 
๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กรียงไกร  เอ่ียมสวสัดิกุล  กรรมการ 
๖. อาจารย ์นายแพทยภ์าคภูม ิ  ธิราวิทย ์    กรรมการ 
๗. อาจารย ์แพทยห์ญิงวรปารี  สุวรรณฤกษ ์   กรรมการ 
๘. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตสุภา  วงศศ์รีภูมิเทศ   กรรมการ 
๙. อาจารย ์นายแพทยช์นน   งามสมบติั   กรรมการ 
๑๐. อาจารย ์แพทยห์ญิงชนิกานต ์  ธิราวิทย ์   กรรมการ 
๑๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์  ศิริวนารังสรรค ์   กรรมการ 
๑๒. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน  ภทัรธีรนาถ   กรรมการ 
๑๓. อาจารย ์แพทยห์ญิงวิภาวรรณ  อภิวาท    กรรมการ 
๑๔. อาจารย ์แพทยห์ญิงทิชากร  ศรีอนุชาต   กรรมการ 
๑๕. นางพชัรา  จ าปาเงิน     เลขานุการ 
กลุ่มย่อยที่ ๒ พฒันา E-learning Application 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กรียงไกร  เอ่ียมสวสัดิกุล  หวัหนา้กลุ่ม 
๒. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน   ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 
๓. นายเฉลิมพล  เตชะวิเศษ     ผูป้ระสานงาน   

หมวดที่ ๗ ประเมนิหลกัสูตร 
๑. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดัดา  วะศินรัตน ์  หวัหนา้หมวด 
๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิศา   เมืองแมน  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรณิษฐา  ทองดี   กรรมการ 
๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวรรณวรางค ์ ตีรสมิทธ ์  กรรมการ 
๕. นางพชัรา  จ าปาเงิน     เลขานุการ 

หมวดที่ ๘ ธรรมภิบาล และการบริหารจดัการ 
๑. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงปิยาภรณ์   อภิสารธนรักษ ์  หวัหนา้หมวด 
๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวลยัลกัษณ์  ชยัสูตร   กรรมการ 
๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจนัทิมา  รองวิริยะพานิช  กรรมการ 
๔. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิรวดี    ยอดยิง่   กรรมการ 
๕. นางพชัรา  จ าปาเงิน     เลขานุการ 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรการศึกษา 
        กลุ่มย่อยที่ ๑ 
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หมวดที่ ๙ การทบทวนและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
๑. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงปิยาภรณ์   อภิสารธนรักษ ์  หวัหนา้หมวด 
๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวลยัลกัษณ์  ชยัสูตร   กรรมการ 
๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจนัทิมา  รองวิริยะพานิช  กรรมการ 
๔. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิรวดี    ยอดยิง่   กรรมการ 
๕. นางพชัรา  จ าปาเงิน     เลขานุการ 
ทีมพฒันางานวจิยั (Research forum) 
๑. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงอรสา   ชวาลภาฤทธ์ิ  หวัหนา้กลุ่ม 
๒. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช   สายวิรุณพร  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรพิมพ ์  กอแพร่พงศ ์  กรรมการ 
๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยก์ุลธร  เทพมงคล  กรรมการ 
๕. นางพชัรา  จ าปาเงิน     เลขานุการ 
ทีมพฒันา E-Portfolio 
๑. ศาสตราจารย ์นายแพทยท์นงชยั     สิริอภิสิทธ์ิ  หวัหนา้กลุ่ม 
๒. รองศาสตราจารย ์นายแพทยต์รงธรรม  ทองดี   กรรมการ 
๓. นางพชัรา จ าปาเงิน      เลขานุการ 
๔. นายชูเกียรติ   โสมทองมี      ผูช่้วยเลขานุการ 
ทีมผู้ท า Web site และประสานงานด้านสารสนเทศ 
๑. ดร.เอนก  สุวรรณบณัฑิต     หวัหนา้กลุ่ม 
๒. นายเฉลิมพล  เตชะวิเศษ     ผูป้ระสานงาน   
๓. นางพชัรา  จ าปาเงิน     เลขานุการ 
ทีมเลขานุการคณะกรรมการท างาน 
๑. อาจารย ์นายแพทยส์าธิต  โรจน์วชัราภิบาล  กรรมการและเลขานุการ 
๒. อาจารย ์นายแพทยภ์ทัรวิทย ์ วิทยาสุข  กรรมการและเลขานุการ 
๓. อาจารย ์นายแพทยบุ์ญฤกษ ์ แสงเพชรงาม  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางพชัรา จ าปาเงิน    ผูช่้วยเลขานุการ 
๕. นายชูเกียรติ   โสมทองมี    ผูช่้วยเลขานุการ 

 
ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป สัง่ ณ วนัท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  
     (รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ิพฒัน์ เช่ียวิทย)์ 
       หวัหนา้ภาควิชารังสีวิทยา 
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ภาคผนวกท่ี  ๒ 
 

เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรมหลกัสูตร 
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือหนังสือวุฒบิัตร  สาขารังสีวนิิจฉัย 
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เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือหนังสือวุฒบิัตร  สาขารังสีวนิิจฉัย 
จะตอ้งครอบคลุมเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 
แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ 

๑. ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัทางรังสี  
๑.๑ Medical radiation physics   
๑.๒ Radiobiology 

๒. ความรู้ดา้นรังสีวนิิจฉยั, nuclear medicine และ radiation oncology   
๓. ความรู้ดา้นการบูรณาการทัว่ไป  

  
๑. ความรู้พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์การแพทย์ที่เกีย่วข้องกบัทางรังสี 

1.1 MEDICAL RADIATION PHYSICS  
1.1.1 Basic Radiation Physics  

B1 Basic Nuclear Physics  
1. Atomic mass and energy units: Electron volt (eV) and atomic mass unit (amu)  
2. Electromagnetic radiation 
3. Organization of the atom:  

3.1 Composition and structure  
3.2 Electron binding energy and Quantum energy levels  
3.3 Atomic emissions and nuclear emissions  

4. Structure of nucleus:  
4.1 Nuclear particles and nuclear energy levels  
4.2 Nuclear force, binding energy and mass deficit  
4.3 Nuclear stability (Neutron-proton ratio : line of stability), even-odd nucleon 

relationships  
5. Nomenclature: Nuclides, isobars, isotopes, isotones, isomers  
6. Radioactive decay:  

6.1 Decay schemes  
6.2 Decay characteristics and symbols 

7. Mathematics of radioactive decay:  
7.1 Physical half-life biological half-life, effective half-life  
7.2 Average life  
7.3 Parent-daughter relationship 

8. Units of activity: Curie and Becquerel, specific activity  
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B2 Interaction of photon & electron with matter  
1. Photon interactions  

1.1 Photoelectric interaction  
1.2 Compton interaction  
1.3 Pair Production  

2. Probability for each interaction  
2.1 Cross section  
2.2 Factors affected each interaction  

3. Importance of interaction related to radiation works  
3.1 Radiation diagnostic  
3.2 Radiation Therapy  
3.3 Nuclear medicine 

4. Ionizing Radiation  
5. Interaction of electron with matter  
6. Parameter related to particle energy loss  

B3 Radiation quantities and units  
1. Ionization  
2. Ionizing radiation  
3. Nuclide  
4. Energy deposition event  
5. Measurement of radiation  
6. Exposure  
7. Kerma  
8. Quantities of dose using in radiation protection  
9. Radioactivity  
10. Exposure rate from gamma emitters 

B4 Production of X-rays  
1. Bremsstrahlung  
2. X – ray spectra  
3. Characteristic x-rays 
4. X-ray beam quality and quantity  
5. Half value layer(HVL) of x-ray beam 
6. Calculation of HVL and inverse square law  
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7. Anode materials and filtration  
8. X-ray circuit waveform  

B5 Quality of X- rays  
1. The quality of x rays  
2. Half value layer  
3. Spectral distribution of x rays  
4. Effect of filters on x ray beam  
5. Measurement of half-value layer    
6. Exponential attenuation   
7. Equivalent photon energy  
8. Energy and wave length of x rays  
9. Hard and soft x rays  

B6 Radiation dosimetry system  
1. Ionization chamber  

1.1 Ionization method  
1.2 Free air chamber  
1.3 Thimble chamber  

1.3.1 Condenser chamber  
1.3.2 Farmer chamber  
1.3.3 Special chamber  

- Extrapolation chamber  
- Parallel plate chamber 

1.4 Environmental conditions  
1.5 Type of ionization chambers   

1.5.1 Pulse type ionization chamber  
1.5.2 Current type ionization chamber  

- Ionization chamber  
- Proportional counter  
- Geiger Mueller counter  

2. Colorimetry 
3. Chemical dosimetry   
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4. Film dosimeter  
4.1 Film components 
4.2 Latent image  
4.3 Optical density  
4.4 Advantage  
4.5 Disadvantage  

5. Thermoluminescence dosimetry  
5.1 Thermoluminescence fluorescence  
5.2 Type of TLD  
5.3 Apparatus for measuring thermoluminescence  
5.4 Glow curve  
5.5 Advantage  
5.6 Disadvantage  

6. Scintillation dosimeter  
7. Semiconductor detector 

B7 Basic knowledge of medical computer & application  
1. Definition  
2. Digital data  
3. Components of computer  

-  Central processing unit  
-  Input / Output devices  
-  Storage devices 
-  Communication network (bus) 
-  Digital images  

4. Computer vision  
-  Mammography  
-  Chest x-rays  

5. Computer assisted radiation therapy 
- Treatment planning system 
- Digital reconstructed radiographs 
- Online portal images  
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B8 Diagnostic X-ray equipment  
1. Direct and alternation current  
2. Single-phase and three-phase circuits  
3. High voltage circuit  
4. Control panel components  
5. Backup timer  
6. High voltage components  
7. High frequency circuits   
8. Tube housing and envelope  
9. Cathode  
10. Grid controlled tubes  
11. Tube and filament current  
12. Anode  
13. Line focus principle  
14. Heel effect  
15. Off-focus radiation   
16. Focal spot blooming  
17. Heat units    
18. Heat Limit curve  
19. Anode heat monitors  
20. Tube life and warm-up procedures  

B9 Screen film radiograph  
1. Radiographic film  
2. X-ray film processing  
3. Intensifying screen and fluorescence screen  

B10 Fluoroscopy  
1. Introduction to fluoroscopy and radiography.  

1.1 Meaning  
1.2 Basic principle of the production of fluoroscopic and  

   radiographic imaging  
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2. X-ray machines  
2.1 Composition of general or conventional radiographic machine  

- X-ray tube  
- Beam limiting devices  
- Tube support  
- High tension cable 
- High tension generator and circuit 
- Control tube or panel  
- X-ray table   

2.2 Composition of general or conventional fluoroscopic machine. 
 - X-ray tube 
 - X-ray tube carriage and screen holder  
 - Fluorescent screen - Serial changer or spot film device 
 - Additional accessories    

2.3 Image intensifier.  
- Principle and construction of x-ray image intensifier tube  
- Optical viewer and image distributor  
- Closed circuit television system, video tape recorder, cine  
   camera, photospot camera  
- Care and maintenance of x-ray machines  
- Radiation protection during the fluoroscopic and radiographic 

examination  
B11 Computerized tomography  

1. Components of a CT scanner  
1.1 The gantry  
1.2 X-ray circuit  
1.3 X-ray tube  
1.4 Radiation detectors   
1.5 Patient support table  
1.6 Computer system  
1.7 Operator’s console  

2. CT Numbers  
3. Contrast resolution  
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4. Spiral CT scanning  
5. Radiation dose from CT scanning  
6. Radiation safety for radiation personals  

B12 MRI  
1. Principle of MRI  
2. MR instrumentation  
3. Basic MR pulse sequences (spin echo and gradient echo)  
4. Type of MR images (T1w, T2w, PDw images)  
5. Suppression and cancellation techniques  
6. Safety    

B13 Radiotherapy equipment  
Basic principles and operations of radiotherapy equipment   

1. Kilovoltage units  
2. Co-60  
3. Linear accelerator 
4. Simulator  
5. CT simulator  
6. Treatment planning system 
7. Fabrication of treatment aids  
8. Respiratory gating  
9. Portal imaging    

B14 Introduction in radiopharmaceuticals  
1. Design and production   

1.1 Design characteristics of radiopharmaceuticals  
1.2 Production of radionuclides  
1.3 Radionuclide generators  
1.4 Molybdenum-99 / Technetium-99m generator system  
1.5 Technetium radiopharmaceuticals  
1.6 Other single photon agents  
1.7 Radiopharmaceuticals for positron emission tomography  
1.8 Mechanism of localization  
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B15 Radionuclide imaging: SPECT, Digital imaging system, In vivo study  
1. Gamma camera  

1.1 Components of gamma camera  
1.2 Principles of operation  
1.3 Digital camera  
1.4 Performance parameters of gamma camera  
1.5 Quality control of gamma camera  

2. Digital imaging system, SPECT, PET, and QC  
2.1 Computing terminology and the function of major hardware 

components of digital computer used in nuclear medicine  
2.2 The representation and storage of numbers and images in digital computer  
2.3 The capabilities and operation of the gamma camera/computer 

interface (A/D converter)  
2.4 Digital imaging in NM system  
2.5 Matrix mode of SPECT  
2.6 Physical basis of SPECT  
2.7 SPECT acquisition and reconstruction  technique  
2.8 SPECT filters  
2.9 SPECT quality assurance  
2.10 Basic principle of PET and cyclotron  
2.11 PET instrumentation  
2.12 Clinical and research application of PET   

3. In vivo studies   
3.1 Tracer principles  
3.2 Compartment modeling  
3.3 Static system (tracer dilution principle)  
3.4 Kinetic systems   

B16 Bone density measurement  
1. Basic principles of bone mineral density (BMD) equipment  
2. Application of BMD for diagnosis  
3. Simple circuits  
4. Photon absorption techniques  
5. Bone density measurements   
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6. Advantage of DPA over SPA  
7. Patient Radiation dose  
8. Dual photon energies  
9. Comparison between DXA and DPA  
10. Filtration systems  
11. Electronic systems and scintillation detectors   
12. Display unit  

B17 Radiation protection in diagnostic radiology  
1. Basic principles of radiation protection   
2. Reduction of radiation exposure of the staff: time, distance, shielding  
3. Reduction of radiation dose to the patient  
4. Effective dose  
5. Regulations, equipment regulations  
6. Radiation detectors  
7. Natural background radiation  
8. Proper radiological technique in diagnostic imaging   

B18 Radiation protection in Nuclear Medicine  
1. Hazards from radioactive unsealed source  
2. Maximum permissible body burden, MPBB  
3. Maximum permissible concentration, MPC  
4. Hot lab design  
5. Rules and regulation in the hot lab  
6. Hot lab monitoring  
7. Storage of radioactive materials  
8. Accidents  
9. Contamination and decontamination  
10. Radioactive waste disposal and control  
11. Transportation of radioactive materials   
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B19 Radiation protection in radiotherapy  
1. Treatment in radiation oncology   
2. Dose limit for radiation workers and for publics  
3. Radiation Protection for teletherapy  

3.1 Design and calculation on for barrier thickness against primary 
radiation, secondary radiation and leakage radiation  

3.2 Neutron protection from linear accelerator      
4. Radiation hazard and legal aspect of radiation protection  

4.1 Storage, preparations transportation of radiation source  
4.2 Test for Leakage radiation  
4.3 Radiation monitoring    

B20 Legal aspect of radiation protection establishments  
Radiation hazard and legal aspect of radiation protection   

1. Laws and Criteria concerned radiation workers, i.e. atomic energy for peace 
act, labor protection act for BE 2541  

2. Responsibility of the Head of Department   
3. Responsibility of the technical officer  
4. Radiation application for radiation worker, step for application and the use of 

standard forms    
 

1.2 Physics of Diagnostic Radiology  
D1 Introduction to radiographic technique :  
Parameters related to radiographic image quality (e.g. KV, mAs, FFD, OFD,  FOV, Object thickness)  
D2 Digital Imaging :  
Basic principle of digital imaging  

1. CR   
2. DR  
3. DSA  
4. DSI    

D3 Quality assurance in diagnostic X-ray instruments : 
Basic principle of quality control and quality assurance of radiographs and diagnostic x-ray instruments    
D4 Mammography : Mammography     
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D5 Advanced computed tomography  
1. HRCT 
2. CT Fluoroscopy  
3. CT Angiography  
4. Post processing  
5. Quality control for CT    

D6 Ultrasound  
1. Physical properties of ultrasound 
2. Ultrasound transducer  
3. Acoustic impedance  
4. Axial and lateral resolution  
5. Ultrasound instrument  
6. Doppler ultrasound    
7. Tissue Harmonic  
8. Quality assurance and preventive maintenance   

D7 Advanced MRI  
1. Fast MR pulse sequences  
2. MR spectroscopy 
3. MR angiography (TOF, PC and CE)  
4. Techniques of cardiac MRI  
5. Methods in functional brain MRI (Diffusion, Perfusion, BOLD)   

D8 PACS  
1. Basic Principle in PACS  
2. PACS connection  
3. DICOM Format  
4. Storage  

D9 Concepts of image quality  
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1.3  Physics of Nuclear Medicine (N1-N5)  
N1 Radiopharmaceuticals  
N2 Radiation detection systems in nuclear medicine  
N3 Radionuclide counting statistics  
N4 Internal radiation medicine  
N5 Radioimmunoassay and related procedures  

1.4  Physics of Radiation Therapy (T1 – T7)  
T1 Photon beams  
T2 Electron and particle beams  
T3 Radiation therapy treatment planning  
T4 Brachytherapy  
T5 Advanced in radiotherapy  
T6 Quality assurance/quality control in radiotherapy  
T7 image guided radiotherapy  

1.2. RADIOBIOLOGY  
A.  Basic Molecular Cell Biology                  

- Basic concepts in molecular cell biology          
- Molecular techniques in Radiobiology           

 B.  1. Basic Radiation Biology                 
- Molecular aspects of radiobiology   
- Action of ionizing radiation on cells   
- Molecular response to radiation action   

2. Biological basis of radiotherapy   
- Proliferation kinetics and normal organ response   
- Tumor growth kinetics and tumor organ response    
- Analysis of cell survival curve                 
- Five R’s in radiotherapy   

C.  Health Effects of Ionizing Radiations               
- Acute effects of total body irradiation               
- Radiation carcinogenesis    
- Effects of ionizing radiations on embryo and fetus      
- Genetics effects of ionizing radiation                     
- Radiation cataractogenesis    
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๒. เน้ือหาความรู้ทางรังสีวทิยาของระบบต่างๆ 
2.1 DIAGNOSTIC IMAGING AND INTERVENTION  

2.1.1 Neuroradiology  ประกอบดว้ย Neuroimaging, Haed and Neck imaging, Interventional 
และ Neuroradiology 

Basic and Advanced Instrumentation   
Must know 1. Plain films   

                             2. Computed tomography (CT)  
- Basic techniques  
- Multidetector CT (MDCT)  
- CT dose reduction technique  
- CT angiography (CTA)  
- CT perfusion imaging   

3. Magnetic resonance imaging (MRI)  
- Spin echo - Gradient echo  
- Inversion recovery  
- Chemical shift imaging  
- Suppression techniques  
- Fast imaging techniques  
- Diffusion/perfusion imaging  
- MR angiography (MRA)  
- MR spectroscopy  
- Functional MRI   

4. Angiography   
- Catheters  
- Injection rates 
- Projections  
- Filming sequences  
- Complications    
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         Brain Imaging and Coverings  
A.  Normal anatomy  

Must know  1. Skull, sutures  
2. Major apertures  
3. Hemispheres, cortex, gyri, sulci  
4. Normal myelination  
5. Fissures and cisterns  
6. Basal ganglia, thalamus, hypothalamus, pituitary gland, pineal gland  
7. Brain stem and cerebellum  
8. Ventricles, choroid plexus  
9. Vessels and major branches  

B.  Congenital CNS lesions             
1. Embryology of brain development  
2. Normal variants  
3. Disorders of organogenesis Must know  
Must know  - Anencephaly  

- Cephaloceles  
- Chiari malformations (I-IV)  
- Corpus callosum anomalies: agenesis, dysgenesis, lipomas  
- Hydranencephaly  
- Porencephaly  

4. Disorders of neuronal migration and sulcation  
Must know   - Lissencephaly  

- Cortical dysgenesis: agyria-pachygyria, polymicrogyria  
- Heterotopia  
- Schizencephaly  

5. Disorders of diverticulation and cleavage  
Must know   - Holoprosencephaly (alobar, semilobar, lobar)  

- Septo-optic dysplasia  
- Absent septum pellucidum    
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6. Posterior fossa cystic disorders  
Must know    - Dandy-walker complex  

- Mega cisterna magna  
- Arachnoid cyst  

7. Disorders of histogenesis (phakomatoses)  
Must know   - Neurofibromatosis type I and type II  

- Tuberous sclerosis  
- Sturge-Weber syndrome  
- Von Hippel-Lindau syndrome  

Should know  - Ataxia-telangiectasia (Louis-Bar syndrome)  
- Rendu-Osler syndrome  
- Basal cell nevus syndrome  

C.  CNS Infections    
1. Pyogenic infections  
Must know  - Meningitis  

- Cerebritis  
- Abscess  
- Subdural and epidural empyema   

2. Encephalitis  
Must know   - Herpes simplex (HSV I & II)  

- Human immunodeficiency virus (HIV)  
Should know  - Sporadic and epidemic prion disease (Creutzfeldt–Jakob disease) 

- Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) 
3. Granulomatous infections  
Must know   - Tuberculosis   

- Fungal infection  
- Parasite infection Should know  
-  Sarcoidosis  

4. Infections in the immunocompromised host and patients with AIDS  
Must know   - Toxoplasmosis  

- Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML)  
- Cytomegalovirus infection  
- Cryptococcal infection  
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D.  Intracranial tumor  
1. Glial tumors (gliomas)  
Must know   - Astrocytomas  

- Glioblastoma multiforme (GBM)  
- Oligodendroglioma  
- Ependymoma  
- Subependymoma  
- Choroid plexus papilloma  
- Subependymal giant cell astrocytoma   
- Pleomorphic xanthoastrocytoma  

2. Neuronal and mixed neuronal-glial tumors  
Must know   - Ganglioglioma  
   - Gangliocytoma  

- Lhermitte-Duclos disease  
- Dysembryoplastic neuroepithelial tumors (DNETs)  
- Central neurocytoma  
- Olfactory neuroblastoma (esthesioneuroblastoma)  

3. Meningeal and mesenchymal tumors  
Must know   - Meningioma   

- Hemangiopericytoma  
- Hemangioblastoma  
- Osteocartilagenous tumors  

Should know  - Fibrous histiocytoma  
- Malignant mesenchymal tumors   
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4. Pineal region tumors  
Must know   - Germinoma  

- Teratoma         
- Pineoblastoma  
- Pineocytoma   
- Primitive neuroectodermal tumors (PNET)  
- Pineal cysts  

Should know  - Embryonal carcinoma  
- Yolk sac (endodermal sinus) tumors  
- Choriocarcinoma   
- Retinoblastoma  

5. Sellar and parasellar tumors 
Must know   - Pituitary adenoma  

- Craniopharyngioma  
- Rathke’s cleft cyst  
- Meningioma  
- Arachnoid cyst  
- Hypothalamic glioma  
- Hamartoma  
- Chordoma  
- Pituitary hypoplasia with ectopic posterior bright spot,  

      pituitary apoplexy, pituitary abscess  
6. Cerebellopontine angle tumor  
Must know   - Nerve sheath tumor 

- Meningioma  
- Epidermoid  
- Arachnoid cyst  
- Metastasis  
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7. Intraventricular tumors  
Must know   - Choroid plexus papilloma  

- Choroid plexus carcinoma  
- Colloid cyst  
- Giant cell astrocytma  
- Central neurocytoma  

8. Infratentorial tumors  
Must know - Medulloblastoma  

- Ependymoma  
- Brainstem glioma  
- Juvenile pilocytic astrocytoma  
- Hemangioblastoma  

9. Hemopoetic neoplasms  
Must know  - Lymphoma  

- Leukemia   
- Multiple myeloma and its variant Must know  

10. Metastatic tumors    
 

E. Neoplasm of scalp or skull  
Must know   - Osteoma  

- Fibrous dysplasia  
- Hemangioma  
- Chondrosarcoma  
- Osteosarcoma  
- Chordoma  
- Metastasis  
- Histiocytosis  
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F. Trauma    
1. Primary lesions 
Must know    - Skull fracture, scalp hematoma/laceration  

- Extracerebral hemorrhage  
- Epidural hematoma  
- Subdural hematoma  
- Subarachnoid hemorrhage  
- Intracerebral lesions  
- Cortical contusion  
- Intraventricular hemorrhage  
- Brainstem injury  
- Deep cerebral gray matter injury  
- Diffuse axonal injury  

2. Secondary lesions  
Must know          - Cerebral herniations  

- Traumatic ischemia, infarction  
- Diffuse cerebral edema  
- Hypoxic injury  

3. Vascular injuries 
  Must know    - Dissection  

- Pseudoaneurysm  
- Carotid-cavernous fistula  

 
G. White matter diseases   

Must know   1. Multiple sclerosis  
2. Acute dissiminated encephalomyelitis (ADEM)  
3. Small vessel ischemic disease, hypertension  
4. White matter change in elderly  
5. Radiation/chemotherapy changes  
6. Osmotic myelinolysis  

 
 
 



 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๖๔ 
 

Should know   7. Dysmyelinating disorders  
- Adrenoleukodystrophy  
- Krabbe’s  
- Metachromatic leukodystrophy (MLD)  
- Alexander  
- Canavan’s 

8. Neurodegenerative disorders  
- Alzheimer disease and other cortical dementias  
- Extrapyramidal disorders and subcortical dementias  
- Parkinson disease   
- Cerebellar degenerations  

H. Cerebrovascular disease  
1. Ischemic and infarction  
Must know  - Strategies for imaging  
Must know   - Etiology  

- Occlusions large/small vessel  
- Embolic  
- Watershed (hypoperfusion)  
- Hypoxia/anoxia  
- Dissection 
- Fibromuscular dysplasia (FMD)  

     - Vasculitis  
- Venous thrombosis  
- Vasospasm  
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2. Non-traumatic intracranial hemorrhage   
Must know   - Etiologies  

- Aneurysm  
- Arteriovenous malformation  
- Tumor  
- Hematologic causes  
- Drugs  
- Infarction  
- Amyloid angiopathy  
- Hypertension  

       3. Aneurysms  
Must know   - Types  

-  Berry aneurysm 
-  Giant aneurysm  
-  Fusiform aneurysm  
-  Dissecting aneurysm  
-  Mycotic aneurysm  

    -  Complication: rupture, mass effect, hydrocephalus, spasm  
4. Cerebrovascular malformations  
Must know   -  Capillary telangiectasia  

-  Cavernous malformation  
-  Developmental venous anomaly (DVA)  
-  Arteriovenous malformations (AVMs): brain and dural  
-  Vein of Galen aneurysmal malformation  
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I.  Metabolic, endocrine, toxic and systemic disorders    
Should know   -  Hypoglycemia   

-  Alcoholic encephalopathy  
-  Hepatic encephalopathy 
-  Acute hypertensive encephalopathy  

     -  Chronic hypertensive encephalopathy  
-  Idiopathic intracranial hypertension  
-  Carbon monoxide poisoning  
-  Osmotic demyelination syndrome  
-  Radiation and chemotherapy  
-  Mesial temporal sclerosis  
-  Status epilepticus  

   -  Kernicterus 
-  Drug abuse  
-  Hypothyroidism  
-  Fahr disease    

J. Hydrocephalus   
Must know  : Intraventricular obstructive hydrocephalus  

-  Extraventricular obstructive hydrocephalus  
-  Aqueductal stenosis  
-  Normal pressure hydrocephalus  
-  CSF shunts and complication  

K. Cognitive imaging           
Should know  : Role of advanced imaging in   

-  Epilepsy  
-  Dementia  
-  Psychogenic disorders   
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L. Angiography and interventional neuroradiology  
Must know   

1. Technique of basic catheterization incerebral angiogram   
2. Indications: elective and emergency 
3. Risks, complications and management  
4. Iodine contrast media: types and pharmacological properties, contrast reaction and management  
5. Interpretations of basic neuro- vascular diseases   

-  Aneurysms (rupture/nonrupture, berry/pseudoaneurysm, giant)  
-  Arteriovenous malformation (AVM)  
-  Dural AV shunts / arteriovenous fistula (AVF)  
- Stenosis/occlusion (atheroscleortic, thromboembolic, spontaneous dissection, 

arteritis, Moya Moya, Takayasu, FMD)  
- Trauma (dissection, pseudoaneurysm, AVF, carotid-cavernous fistula)   
- Common vascular neoplasms (meningioma, juvenile angiofibromas, aragangliomas, 

hemangioblastomas)  
-  Venous or dural sinus thrombosis   
-  Spinal vascular diseases (including normal spinal angiogram)  
-  Variations and collateral anastomosis   

6. Indications, risks and benefits of neurointerventional procedures including embolization, 
angioplasty and stenting  
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Head and neck Imaging   
A. Paranasal sinuses and Nasal cavity  

1. Anatomy   
2. Congenital disease  
Must know   - Encephalocele  
Should know   - Dermal sin’us tract  

- Choanal atresia  
- Dacrocystocele   

3. Inflammatory diseases  
Must know   - Sinusitis and its complication  

-  Acute sinusitis   
-  Polyposis  
-  Mucocele  

4. Benign sinus tumors  
Must know  - Osteoma  

-  Antrochoanal polyp  
-  Juvenile angiofibroma  
-  Inverted papilloma  

5.  Malignant sinus tumors  
 
B. Orbit and visual pathways  

1. Anatomy    
Must know   -  Ocular structures  

-  Bony orbit  
-  Extraocular muscles  
-  Optic nerve  sheath complex  
-  Visual pathway   
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2. Intra-ocular lesions  
Must know   -  Retinoblastoma  

-  Melanoma  
-  Retinal detachment  
-  Metastases 
-  Infection and inflammation 
-  Drusen  
-  Phthsis bulbi Should know  
-  Retrolental fibroplasias  
-  Coat’ disease  
-  Primary hypertrophuic persistent vitreous (PHPV)  

3. Intraconal lesions  
Must know   -  Optic nerve glioma  

-  Optic nerve meningioma  
-  Lymphoma  
-  Pseudotumor  
-  Graves’ disease  
-  Vascular anomaly  
-  Neurofibroma/schwannoma  
-  Infection  
-  Metastasis  

4. Extraconal lesions  
Must know   -  Infection and inflammation:   

-  Metastasis  
-  Rhabdomyosarcma  
-  Vascular anomaly  
-  Lymphoma/leukemia/myeloma  

  5. Trauma  
Must know   -  Fracture of orbital walls  

-  Extraocular muscle entrapment  
-  Injury of the globe and optic nerve  
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C.  Skull base  
1. Anatomy 
2. Nonneoplastic disorders  
Must know  -  Cephaloceles  

-  Dysplasias   
-  Inflammation / infection and obstruction of sphenoid sinus  

Should know   -  Variation of sphenoid bone  
-  Vascular variants  

3. Tumors and tumorlike conditions 
Must know   -  Fibrous dysplasia  

-  Chordomas  
-  Chondroid tumor  
-  Meningiomas  
-  Craniopharyngimas and Rathke’s cleft cysts  
-  Juvenile angiofibromas  
-  Pituitary adenomas  
-  Neurogenic tumors  
-  Mucoceles  
-  Aneurysms  

Should know   -  Giant cell lesions  
-  Aneurysmal bone cysts  

 4. Secondary tumor involvement of the skull base  
Must know  -  Direct encroachment  

-  Perineural spead 
-  Hematogenous metastasis  

5. Trauma  
6. Cerebrospinal fluid leak  
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D. Temporal bone  
  1. Anatomy  
   2. Congenital anomalies  

 Must know   -  Anomalies of external ear  
-  Anomalies of middle ear  
-  Anomalies of inner ear  
-  Vascular anomalies: internal carotid artery and high jugular bulb  

3. Inflammatory disease  
Must know  - Otitis media, mastoiditis and complications 

- Cholesteatoma  
- Malignant otitis  externa  
- Petrous apex: petrositis, mucocele, chlolesterolgranuloma  

Should know   - Labyrinthitis  
- Labyrinthitis ossificans  
- Postoperative temporal bone   
- Autoimmune inner ear disease  

4. Trauma  
Must know   -  Fractures and ossicular dislocation  

-  Dysequilibrium and Facial nerve dysfunction  
5. Otosclerosis 
6. Pulsatile tinnitus  
Must know        -  Paraganglioma  

-  Dural AVMs  
-  Arteriovenous fistula or AVM of head and neck  
-  Aberrant internal carotid artery  
-  High riding/dehiscent jugular vein  
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E. Oral cavity  
1. Anatomy  
Must know   -  Tongue  

-  Floor of mouth  
-  Sublingual space  
-  Submandibular space  

2. Benign lesions  
  Must know   -  Pleomorphic adenoma  

-  Nerve sheath tumor  
-  Fibrooseous diseases  
-  Lipoma  
-  Exostoses  

Should know   -  Aggressive fibromatosis 
-  Rhabdomyoma  
-  Miscellaneous benign lesions  

3. Malignant lesions  
Must know   -  Squamous cell carcinoma 

-  Lymphoma 
-  Adenoid cystic carcinoma  

Should know   -  Mucoepidermoid carcinoma 
-  Liposarcoma  
-  Rhabdomyosarcoma  

4. Infection and inflammation  
Must know   -  Abscess, cellulitis, sialolith  

-  Ludwig’s angina  
-  Ranula  

5. Vascular malformations  
Must know   -  AVM/ capillary malformation/venous malformation  

-  Lymphatic malformation  
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F. Neck   
1. Fascias and spaces of the neck  
Must know         -  Pharyngeal mucosal space  

-  Parapharyngeal space  
-  Masticator space 
-  Parotid space  
-  Posterior cervical space  
-  Prevertebral space   
-  Visceral space  

2. The spaces of the neck as a basis for differential diagnosis  
3. Pharyngeal mucosal space  
Must know   -  Congenital Lesions  

-  Tornwaldt cyst  
-  Infectious and Inflammatory Lesions  
-  Retention cyst of pharyngeal mucosal space  
-  Tonsillar inflammation  
-  Tonsillar / Peritonsillar abscess  
-  Benign and malignant tumors  
-  Benign mixed tumor of pharyngeal mucosal space  
-  Minor salivary gland malignancy of pharyngeal mucosal space  
-  Non-Hodgkin lymphoma of pharyngeal mucosal space   

4. Parapharyngeal space  
Must know           -  Prestyloid compartment (as an important landmark)  

-  Post styloid compartment or carotid space. 
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5. Carotid space  
Must know   -  Normal variants   

-  Tortuous carotid artery in neck   
-  Vascular lesions  
 -  Carotid artery pseudoaneurysm   
-  Fibromuscular dysplasia   
-  Acute idiopathic carotidynia  
-  Jugular vein thrombosis  
-  Post-pharyngitis venous thrombosis (Lemierre)  
-  Benign tumors   
-  Paraganglioma  
-  Nerve sheath tumor  
-  meningioma  

6. Masticator Space  
Must know   -  Pseudolesions   

-  Pterygoid venous plexus asymmetry  
-  Benign masticator muscle hypertrophy 
-  CNV3 motor denervation  
-  Infectious Lesions   
-  Masticator space abscess 
-  Benign tumors    
-  CNV3 schwannoma  
-  Malignant tumors    
-  CNV3 perineural tumor  
-  Chondrosarcoma  
-  Sarcoma  
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7. Parotid space  
Must know   -  Infectious and inflammatory lesions  

-  Acute parotitis   
-  Parotid Sjogren syndrome   
-  Benign lymphoepithelial lesions-HIV  
-  Benign Tumors   
-  Benign mixed tumor   
-  Warthin tumor   
-  Schwannmoma  
-  Malignant tumors   
-  Mucoepidermoid carcinoma   
-  Adenoid cystic carcinoma   
-  Malignant mixed tumor   
-  Non-Hodgkin lymphoma  
-  Metastatic disease of parotid nodes  

8. Retropharyngeal space   
Must know   -  Infectious and inflammatory lesions   

-  Reactive adenopathy    
-  Suppurative adenopathy   
-  Abscess   
-  Edema  
-  Metastatic tumors  
-  Nodal SCCa   
-  Nodal non-Hodgkin lymphoma   
-  Non-SCCa metastatic nodes   
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9. Perivertebral space   
Must know        -  Pseudolesion   

-  Levator scapulae muscle hypertrophy   
-  Infectious and inflammatory lesions   
-  Acute calcific longus colli tendonitis  
-  Infection   
-  Vascular lesions   
-  Vertebral artery dissection    
-  Benign and malignant tumors   
-  Brachial plexus schwannoma    
-  Chordoma   
-  Vertebral body metastasis   

10. Posterior cervical space 
Must know     -  Benign tumors  

-  Schwannoma  
-  Metastatic tumors  
-  SCCa in spinal accessory node  
-  Non-Hodgkin lymphoma in spinal accessory node 

11. Visceral space 
Must know        -  Inflammatory lesions  

-  Chronic lymphocytic thyroiditis (Hashimoto)  
-  Metabolic disease   
-  Multinodular goiter   
-  Benign tumors   
-  Thyroid adenoma   
-  Parathyroid adenoma in visceral space  
-  Malignant tumors   
-  Differentiated thyroid carcinoma   
-  Medullary thyroid carcinoma   
-  Anaplastic thyroid carcinoma   
-  Non-Hodgkin lymphoma   
-  Parathyroid carcinoma   
-  Cervical esophageal carcinoma  
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12. Hypopharynx, larynx, and cervical trachea  
Must know   -  Infectious and inflammatory lesions  

-  Croup  
-  Epiglottitis in a child  
-  Supraglottitis  
-  Trauma  
-  Laryngeal trauma  

Should know   -  Benign and malignant tumors  
-  Upper airway infantile hemangioma  
-  Laryngeal chondrosarcoma  

    -  Treatment - related lesions  
-  Post - radiation larynx  

    -  Laryngocele  
-  Vocal cord paralysis  
-  Acquired subglottic  
- Tracheal stenosis  

13. Lymph nodes  
Must know   1.  Nodal classification: the level system  

2.  Lymphadenitis and etiology  
3.  Criteria for assessing metastatic nodes 

14. Squamous all carcinoma : primary site, perineural tumor spreading and nodes 
15. Post - treatment neck 
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G. Jaw and dental pathology 
Must know   1. Odontogenic cyst  

2. Ameloblastoma  
3. Fibroosseous lesion  
4. Inflammation and infection  
5. Vascular malformations  

Should know   6. Nonodontogenic cyst: bone cyst  
7. Nonodontogenic tumors  
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Spine and spinal cord Imaging 
A. Anatomy and biomechanics   
Must know   -  Vertebral column  

-  Facet joints and transverse processes  
-  Lamina and spinous processes  
-  Support ligaments  
-  Specific characteristics of cervical, thoracic and lumbar segments  
-  Craniovertebral junction  
-  Spinal cord anatomy  
-  Vascular and functional anatomy of spinal cord   
-  Normal stability and motion    

B. Developmental spine disease  
1. Developmental abnormalities  
Must know   -  Myelocele, myelomeningocele  

-  Chiari II malformation  
-  Spinal lipomas, lipomyelocele, lipomyelomeningocele  
-  Tight filum  
-  Sacrocccygeal teratoma  
-  Split notochord syndrome, diastamatomyelia  
-  Meningocele, terminal meningocele, Tarlov cyst  

Should know   -  Dorsal dermal sinus  
-  Fibrolipomas of the filum terminale  
-  Caudal regression  
-  Myelocystocele, terminal myelocystocele  

2. Congenital tumors : teratomas, dermoid, epidermoid, hamartoma  
3. Syringohydromyelia  
4. Neurocutaneous syndromes  
 
Should know  
1. Craniovertebral anomalies: osodontoideum, assimilation of atlas  
2. Dysplasia: achondroplasia, osteogenesis imperfecta  
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C. Inflammatory / infection and demyelinating disease  
Must know   -  Osteomyelitis  

-  Discitis  
-  Epidural and paravertebral abscess  
-  Tuberculous infection  
-  Meningitis/arachnoiditis  
-  Spinal cord lesions: abscess, granuloma, transverse myelitis, multiple 

sclerosis, ADEM  
D. Neoplastic disease : Neoplasm of vertebra 
Must know    -  Primary benign bone tumors:   

-  Intradural extramedullary lesions: meningioma,  
-  schwannoma, neurofibroma, lipoma, dermoid,   
-  epidermoid, epidermal inclusion cyst, metastases,  
-  carcinomatous meningitis, lymphoma,  
-  Intramedullary lesions: ependymoma, astrocytoma,  
-  hemangioblastoma, lymphoma, metastases  

E. Trauma  
1. Biomechanic of injury: flexion, extension, axial loading, compression, distraction, rotation  
2. Fractures and dislocation   
Must know   -  Stable fractures: compression fracture, isolated  

-  anterior column, isolated posterior column, unilateral  
-  locked facet, clay shoveler’s  
-  Unstable fractures: hyperextension teardrop,   
-  Hyperflexion teardrop, hyperflexion ligamentous injury.  
-  bilateral locked facet, odontoid fracture, Hangman’s  
-  fracture, chance, burst Must know  

3. Traumatic disc herniation  
4. Spinal cord contusion  
5. Intraspinal hemorrhage  

-  Epidural hematoma  
-  Subdural hematoma  

6. Post-traumatic abnormalities : syringomyelia, arachnoiditis, pseudomeningocele and root avulsion 
instability with  spondylolistheasis  
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7. Postoperative findings:   
Must know   -  Common spinal procedures and instrumentation  

-  Normal post-therapeutic appearance 
 -  Failed back syndrome  
-  Complications of myelography, vertebroplasty, intervention, surgery 

F. Degenerative disease  
Must know   -  Disc degeneration/ herniation / posterior element  

-  Spinal stenosis  
-  Arthritis  

G. Vascular lesions  
Must know   -  Spinal cord AVM   

-  Spinal dural AVF  
-  Cavernoma   
-  Spinal cord ischemia and infarction  

Should know   -  Paraspinal AVM  
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2.1.2 INTERVENTIONAL RADIOLOGY   
Body Interventional Radiology   
1. Principles, indications and contraindications of the followings   

1.1 Vascular imagings:    
Must know      1. Angiography    

2. CTA    
3. MRA  

1.2 Vascular intervention   
Must know      1. Transarterial embolization   
Should know     2. Angioplasty, venoplasty    

3. Thrombolysis   
4. Transarterial infusion    
5. Transvenous occlusion    
6. Transjugular intrahepatic portosystemic stent (TIPS)    
7. IVC filter placement   
8. Tunnel/ non-tunnel venous catheter placement    
9. Retrieval of foreign body     
10. Aortic stent graft   
11. Hemodialysis access interventions  

1.3 Non-vascular intervention   
Must know     1. Abscess and collection drainage    

2. Percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD)    
3. Percutaneous biopsy and drainage under imaging guidance    

Should know     4. Percutaneous nephrostomy (PCN)    
5. Percutaneous cholecystostomy    
6. Percutaneous injection therapy, eg. Liver, tumor, cyst ablation    
7. Tumor ablation    
8. Removal of foreign body    
9. Dilatation of biliary stricture/ cholangioplasty   
10. Biliary stent placement    
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Should know   
1. Imaging technique, patient preparation and patient care    
2. Catheters, guide wires, needles and equipment    
3. Embolic materials   

  
2.1.3  EMERGENCY RADIOLOGY  
Skills (Techniques and Interpretation, also combined with other systems)  
Knowledge    

1. Clinical prediction rules for emergency imaging   
Must know      

- New Orleans Criteria and Canadian CT Head Rule  
   - Canadian C-spine Rule and NEXUS criteria   

   - PIOPED criteria and Well’s criteria  
2. Appropriateness of imaging in acute conditions   
Must know   

1. Appropriateness criteria for acute traumatic conditions    
- Head, spine, chest (including rib and aorta), abdominal (including renal and lower 

urinary tract), extremity trauma, penetrating neck injury, pediatric head trauma and suspected 
physical abuse   

2. Appropriateness criteria for acute non-traumatic conditions    
- Cardiovascular: acute chest pain (suspected aortic dissection, non-specific chest 

pain, acute coronary syndrome), dyspnea (suspected cardiac origin), suspected pulmonary embolism, 
suspected abdominal aortic aneurysm, sudden cold painful leg, suspected DVT   

- Gastrointestinal : right upper quadrant pain, right lower quadrant pain, left lower 
quadrant pain, suspected small bowel obstruction, acute pancreatitis, suspected abdominal abscess, 
mesenteric ischemia, upper GI bleeding   

- Genitourinary: acute flank pain, acute scrotal pain, acute pyelonephritis, acute 
pelvic pain, abnormal vaginal bleeding, vaginal bleeding in pregnancy (1st, 2nd & 3rd trimesters) 

- Musculoskeletal: suspected osteomyelitis, septic arthritis, and soft tissue infection 
- Neurologic: cerebrovascular disease, focal neurologic deficit, headache, seizures   
- Pediatrics: headache, seizures   
- Thoracic: acute respiratory illness, hemoptysis  

 



 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๘๔ 
 

3. Imaging techniques, patient preparation and patient care   
Must know   

- Conventional radiograph   
- CT (conventional CT, CT angiography, and CT venography)  
- Ultrasound   
- MRI (acute stroke and spinal cord compression)   

Should know    
- CT perfusion, CT cystography  
- MRI, MR angiography and venography (for indications other than above)  

4. Trauma imaging in Advanced Trauma Life Support (ATLS)   
Must know  

- Concepts of trauma imaging   
- Portable radiograph   
- Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) and Extended Focused 

Assessment with Sonography for Trauma (EFAST)   
- CT 

5. Traumatic and non-traumatic conditions Central nervous system  
Must know   

- Trauma of brain, skull, orbit, facial structures and aerodigestive tract   
- Herniation syndromes   
- Non-traumatic hemorrhage   
- Cerebral infarction   
- Non-traumatic neurovascular conditions e.g. posterior reversible encephalopathy 

syndrome (PRES), dural sinus thrombosis   
- CNS infections   
- Infections of paranasal sinuses, neck, ear and orbits  

Should know   
- Penetrating injuries   
- Traumatic neurovascular conditions    
- Pituitary apoplexy  

 
 
 



 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๘๕ 
 

2.1.4 Spine Imaging 
Must know  

- Trauma of cervical, thoracic, lumbosacral spine  
- Osteomyelitis/discitis  
- Epidural abscess  
- Disk herniation  

Should know   
- Acute myelopathy  

 
2.1.5 Chest Imaging 

Must know  
- Chest trauma  
- Acute pulmonary infections  
- Aspiration pneumonia  
- Airway foreign bodies  
- Obstructive airway disease 
- Esophageal rupture  
- Pulmonary embolism and thromboembolic disease  

Should know   
- ARDS: near-drowning, fat embolism syndrome 

 
2.1.6 Cardiovascular  Imaging    
Must know   

- Cardiac trauma and tamponade  
- Aortic and vascular trauma  
- Acute aortic syndrome  
- Acute arterial occlusion  
- Pulmonary edema  

Should know  
- Volume assessment with IVC ultrasound  

 
 
 



 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๘๖ 
 

2.1.7 Abdominal Imaging   
Must know   

- Abdominal trauma  
- Ascites, peritonitis, abdominal abscesses  
- Hepatobiliary infection and jaundice  
- Pancreatitis  
- Urinary tract infection and stone disease  
- Bowel obstruction, hemorrhage, infarction and infection  
- Inflammatory bowel disease  

   
2.1.8 Genitourinary Imaging 
Must know  - Ovarian torsion  

- Pelvic inflammatory disease  
- Pregnancy complications, e.g. ectopic pregnancy, spontaneous abortion, subchorionic hemorrhage  
- Testicular torsion and infection  
- Scrotal and testicular trauma  
- Urethral and penile trauma    

 
2.1.9 Imaging of extremities  
Must know  - Fractures and dislocations of upper and lower extremities 

- Pelvic and acetabular fractures  
- Insufficiency and stress fractures  
- Avascular necrosis  
- Septic arthritis  

 
2.1.10 Pediatric Imaging   
Must know  - Accidental and non-accidental trauma  

- Head, neck, and spine infection  
- Respiratory tract infection, foreign body aspiration, respiratory distress  
- Intraabdominal infection/inflammation, hemorrhage, bowel obstruction  
- Musculoskeletal infection  
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2.1.11 Diagnosis and treatment of acute contrast reaction and extravasation  
Must know  - Recognition of adverse reactions to contrast media (iodinated and gadolinium-based) 

e.g. hypersensitivity and chemotoxic reactions   
- Risk factors for adverse reactions  
- Evaluating the patient before and after contrast medium administration   
- Treatment of adverse reactions  
- Treatment of contrast extravasation    
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2.2 Nuclear Medicine   
A. Basic Sciences ประกอบดว้ย Basic physics เช่นเดียวกบั medical radiation physics and radiobiology  
B. Clinical Studies   

1. Radionuclide imaging studies    
    1.1 Central nervous system     

Must know    - Brain SPECT     
Should know    - CSF scan     

1.2 Musculoskeletal system     
Must know   - Bone scan     

1.3 Cardiovascular system    
  Must know    - Myocardial perfusion scan        

- MUGA scan    
1.4 Pulmonary system     
  Must know    - Ventilation-perfusion lung scan 

1.5 Gastrointestinal and hepatobiliary system     
Must know    - Hepatobiliary system         

- G.I. bleeding      
Should know     - Liver RBC scan     

1.6 Genitourinary system    
Must know    - Renal scan      
Should know    - VUR    

1.7 Endocrine system     
Must know    - Thyroid and total body scan       

- Parathyroid scan             
- Neuroendocrine scan     

1.8 Lymphatic system    
Should know     - Lymphoscintigraphy     

1.9 Oncology     
Must know   - FDG PET/CT      
Should know     - Non-FDG PET/CT   
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2. Bone Mineral Densitometry (Must know)  
3. Radionuclide Therapy     

Should know   - Hyperthyroidism     
- Thyroid cancer    
- Others e.g. bone pain, NET treatment, etc.   
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2.3 RADIATION ONCOLOGY  
A. Basic sciences ประกอบดว้ย Basic physics เช่นเดียวกบั medical radiation physics and radiobiology  
B. Clinical radiation oncology  

1. Principle of radiation therapy    
-  Tumor and tissue radiosensitivity    
-  Factors affecting radiosensitivity    
-  Aim of treatment    
-  Indication of treatment    
-  Result of treatment    
-  Critical organs and organ tolerance dose    
-  Radiation complications    
-  Factors affecting radiation complications    
-  Management of radiation complications  

2. Common cancers-etiology, epidemiology, natural history, pathology, pretreatment/diagnostic 
evaluation, staging, prognostic factors, treatment modalities, result of treatment and treatment 
complications  

3. Radiation therapy in common cancers  
-  Breast cancer  
-  Cervical cancer  
-  Lung cancer  
-  Hepatobiliary cancer 
-  Head and neck cancer  
-  CNS tumor  
-  Colorectal cancer  
-  Prostate cancer  
-  Esophageal cancer  
-  Gastric cancer  
-  Emergency in radiation therapy  
-  Radiation therapy in benign disease  

 
 
 
 



 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๙๑ 
 

4. Radiation equipment  
    1. Teletherapy (External beam radiation therapy)    

1.1 Megavoltage machines     
- Cobalt-60 unit    
- Linear accelerator: photon and electron beam  

1.2 Brachytherapy    
- Low-dose rate brachytherapy    
- Medium-dose rate brachytherapy    
- High-dose rate brachytherapy  

1.3 Simulation machines    
- Conventional simulation    
- CT simulation   
- MRI simulation  

1.4  Accessories     
- Wedge   
- Bolus  

5. Radiation treatment techniques  
    1. Simulation  
    2. Radiation treatment planning   

2.1 Target volume delineation   
2.2 Normal tissue contouring    
2.3 Radiation techniques     

2.3.1 2D radiotherapy     
2.3.2 3D radiotherapy     
2.3.3 Intensity modulated radiation therapy (IMRT)     
2.3.4 Volumetric arc radiation therapy (VMAT)  
2.3.5 Stereotactic radiosurgery     
2.3.6 Stereotactic radiotherapy     
2.3.7 Intraoperative radiotherapy    

2.4 Radiation beam parameter    
2.5 Radiation dose and fractionation  
2.6  Radiation treatment verification  
2.7  Radiation treatment delivery  
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  ๓. ความรู้ด้านบูรณาการทั่วไป  
เน้ือหาวิชาเป็นความรู้ท่ีบูรณาการศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการ

บริการทางการแพทยด์า้นรังสีวิทยา ตลอดจนความรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท่ีเสริมสร้างปัญญา 
เจตคติและความเขา้ใจต่อเพ่ือนมนุษยแ์ละสงัคม ยกตวัอยา่งเน้ือหาวิชา ดงัน้ี  

๑. ความรู้ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพเวชกรรม   
๑.๑ หลกักฎหมายทัว่ไป ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
๑.๒ พระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕   
๑.๓ พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๓   
๑.๔ พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕   
๑.๕ พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ฉบบัท่ี ๒ แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๑   
๑.๖ พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.๒๕๕๑  
๑.๗ พระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย ์พ.ศ.๒๕๕๑  
๑.๘ พระราชบญญัติัสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ ฉบบท่ีั ๒ พ.ศ.๒๕๔๗   
๑.๙ ขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภา   
๑.๑๐ ค าประกาศสิทธิของผูป่้วย สิทธิเด็ก สิทธิของผูพ้ิการและทุพพลภาพ และสิทธิมนุษยชน  

๒. ความรู้ดา้นเวชสารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   
๒.๑ ความรู้พ้ืนฐานดา้นเวชสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังสีวทิยา   
๒.๒ กฎหมายดา้นเวชสารสนเทศ  

๒.๒.๑ พระราชบญัญติัว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ 
๒.๒.๒ พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๓. ความรู้ดา้นความปลอดภยขัองผูป่้วย เน้ือหาหลกัสูตรอา้งอิงจาก WHO patient safety curriculum guide   
๔. ความรู้ดา้นการจดัการดา้นคุณภาพ   

๔.๑ Hospital accreditation   
๔.๒ JCI  

๕. ความรู้ดา้นการจดัการความเส่ียงเมื่อเกิดปัญหาทางการแพทย ์  
๕.๑ Risk management  

๖. ความรู้ดา้นมาตรฐานรหสัทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรังสีวิทยา   
๖.๑ ICD 10-TM  

๗. ความรู้ดา้นมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวกบัรังสีวิทยา  
๗.๑ DICOM  
๗.๒ PACS   
๗.๓  HL7    
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ภาคผนวกท่ี ๓ 
 

Clinical skills in Diagnostic Radiology 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม แพทย์ประจ าบ้านควรมคีวามสามารถแปลผล 

และให้การวนิิจฉัย ดูแลรักษา และท าหัตถการในแต่ละระบบ 
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Clinical skills in Diagnostic Radiology 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  แพทยป์ระจ าบา้นควรมีความสามารถแปลผลและใหก้ารวินิจฉยั ดูแลรักษา 

และท าหตัถการในแต่ละระบบต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
1. Thoracid Imaging rotation  
2. Cardiovascular Imaging rotation  
3. Abdominal Imaging rotation (GI, Hepatobiliary and GU) 
4. Musculoskeletal Imaging rotation  
5. Neuro Imaging rotation  
6. Interventional Neuro Radiology  
7. Pediatric Imaging rotation  
8. Interventional Radiology rotation  
9. Breast Imaging  

 
1. Thoracid Imaging rotation  

  การประเมิน EPA และ Milestones ของ Thoracic Imaging Rotation 
 

Imaging procedures 
Minimum 

requirement 
1st year 

(rotation 1) 
2nd year 

(rotation 2) 
3rd year 

(rotation 3) 
Chest radiographs 500 100-200 100-200 50-200 
Conventional CT of the chest  40 10 15 15 
HRCT of the chest  15 0 5 10 
CT pulmonary angiography (CTPA)  10 0 5 5 
Ultrasound of the chest, pleura or diaphragm 5 0 2 3 
MRI of the chest 5 0 2 3 
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 Thoracic Imaging 
Chest 

radiographs 
CT chest 

HRCT chest/ 
CTPA 

Ultrasound MRI 

ระดบั ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 
Medical           
knowledge           

Rotation 1 
Level          

1          

Rotation 2 
Level Level Level Level Level Level Level Level Level  

2 1 1-2 1 1-2 1 1-2 1-2 1  

Rotation 3 
Level Level Level Level Level Level Level Level Level  

3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2  
หมายเหตุ 
Medical knowledge : 

ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มคีวามส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น ควรตรวจวนิิจฉยั

ไดภ้ายใต ้การควบคุมของอาจารย ์
ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจวินิจฉยัได ้หรือสามารถ 

เรียนรู้โดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรู้โรคในระดบั 
น้ีอยา่งพอเพียง 

การประเมนิระดับศักยภาพโดยรวม 
  Level 0 : ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  Level 1 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ให ้

การวนิิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
  Level  2 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ให ้

การวนิิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
  Level  3 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ให ้

การวนิิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์
  Level  4 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั   

      หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และใหก้ารวินิจฉยัหรือ 
วินิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่าได ้
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แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ Rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบตังิานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้ 
Rotation 1 : Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ (มีความส าคญัและพบบ่อย) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถ 

ตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
Rotation 2 : Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ (โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั) 

ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวินิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
Rotation 3 : Medical knowledge ต่างๆ มากข้ึน ทั้งระดบัท่ี ๑, ระดบัท่ี ๒, และระดบัท่ี ๓   

(โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น อาจตรวจวินิจฉยัได ้หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรู้โรค
ในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง) 

 
Skills and Medical Knowledge 
 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 
Skills    
Imaging procedure 1. Chest Radiolography 1. HRCT of the chest 1. Ultrasound of the chest, 
 2. CT of the chest 2. CT pulmonary angiography     pleura or diaphragm 
   2. MRI of the chest 
 
Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
1. Imaging methods and 1. Conventional chest 1. Ultrasonography 1. MRI 
    positioning     radiograph including   
     technique for    
     posteroanterior,   
     lateral, lateral   
 decubitus, oblique,   
 apical lordotic,   
 supine, expiration)   
 2. CT (conventional CT,   
 HRCT, CT angiography)   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
2. Normal anatomy and 1. Airway (trachea, 1. Lymphatic system  
    physiology carina, main bronchi)   
 2. Bronchopulmonary   
 segments, lobe,   
 second pulmonary   
 lobule, acinus   
 3. Pleura, fussures, lines,   
 recess and stripes   
 4. Mediastinum, hilum   
 and esophagus   
 5. Heart (cardiac chambers),   
     pulmonary vessels, aorta   
 6. Vena cava   
 7. Diaphragm   
 8. Chest wall   
3. Signs in chest radiology 1. Air bronchogram sign 1. CT angiogram sign 1. 1-2-3 sign 
 2. Air crescent sign 2. CT halo and reverse  
 3. Bulging fissure sign     CT halo sign  
 4. Continuous diaphragm  3. Upper triangle sign  
 sign 4. Westermark sign  
 5. Cervicothoracic sign 5. Comet tail sign  
 6. Deep sulcus sign 6. Signer ring sign  
 7. Fallen lung sign 7. Split pleura sign  
 8. Gloved finger sign 8. Incomplete shart  
 9. Golden S sign     margin  
 10. Hampton hump sign   
 11. Hilum overlay sign   
 12. Hilum convergence sign   
 13. Luftsichel sign   
 14. Silhouette sign   
 15. Juxtaphrenic peak sign   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 

4. Interstitial lung disease 1. Four basic patterns  Differential diagnosis of  1. Sarcoidosis 
 of interstitial lung  common interstitial lung 2. Drug-induced lung  
 disease on chest  diseases on chest  disease 
 radiograph and CT radiography and CT, 3. Langerhans pulmonary 
  based on clinical      histiocytosis 
  information 4. Lymphangioleio- 
  1. Idiopathic interstitial     myomatosis 
      pneumonia - UIP  
  2. Collagen vascular   
      disease  
  3. Pneumoconiosis, e.g  
      silicosis,coal worker’s  
      pneumoconiosis  
      asbestosis  
5. Airspace/alveolar lung 1. Acute airspace  1. Chronic airspace   

disease diseases, e.g.     diseases  
 pulmonary edema, 2. Peripheral airspace   
 pneumonia, diseases  
 hemorrhage   
6. Disease of the airways 1. Atelectasis (collapse) : 1. Bronchiolitis/Small  
 each lobe atelectasis, airway disease  
 combined lobes 2. Asthma  
 2. Atelectasis and whole 3. Tracheal abnormalities  
 lung collapse 4. Vanishing lung    
 3. Bronchiectasis     syndrome  
 4. Pulmonary emphysema   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
7. Mediastinal and hilar 1. Mediastinal 1. Mediastinitis  
    disorders compartments : 2. Mediastinal hemorrhage  
 anterior, middle, 3. Mediastinal lipomatosis  
 posterior,superior 4. Fibrosing mediastinitis  
 A. Anatomic   
      boundaries   
 B. Common causes   
      of mediastinal    
      masses in each   
 2. Common causes of    
 mediastinal/hilar   
 lymph node   
 enlargement   
 3. Pneumomediastinum   
 4. Extramedullary    
 hematopoiesis   
8. Solitary and multiple 1. Definition 1. Recommendations for 1. Positron emission 
pulmonary nodules 2. Approach to a solitary     pulmonary nodules     tomography in the 
     pulmonary nodule      evaluation of a  
 3. Common causes of       solitary pulmonary 
 solitary and multiple      nodule 
     pulmonary nodules   
9. Benign and malignant 1. Bronchogenic  1. Lymphoproliferative  1. Neuroendocrine 
    neoplasms of  the lung     carcinoma     disorders     Tumor 
 2. Hamartoma  2. Posttransplant  
 3. Metastasis e.g.      lymphoproliferative  
     hematogenous      disorders 
     pulmonary metastasis,  3. Kaposi sarcoma 
     lymphangitic    
     carcinomatosis   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
10. Chest trauma 1. Pulmonary  1. Injury to the heart and  
 parenchymal trauma     pericardium  
 2. Injury to the thoracic 2. Injury to the esophagus  
 aorta and great vessels     and thoracic duct  
 3. Diaphragmatic rupture 3. Indirect effect of trauma   
 4. Tracheal or bronchial     on the lungs e.g. fat  
 rupture     embolism  
  4. Lung torsion  
11. Chest wall, pleuro and 1. Pleural effusion,  1. Mesothelioma  
      diaphragm     including empyema, 2. Unilateral elevation of  
 malignant effusion,     the diaphragm :  
 chylothorax     diaphragmatic paralysis  
 2. Pneumothorax : 3. Diaphragmatic hernia,  
     tension pneumothorax     eventration  
 3. Pleural thickening  4. Deformity of the chest  
     and calcification     wall e.g. pectus  
      pectus excavatum  
  5. Bronchopleural fistular  
  6. Pleural and chest wall  
      masses  
12. Infection  1. Pulmonary  1. Nocardiosis 1. Actinomycosis 

(immunocompetent,     tuberculosis and  2. Fungal infection : 2. Protozoal infection 
immunocompro mised     atypical myco-     histoplasmosis, 3. Helminthic  

  and posttransplant     bacterial pneumonia     mucormycosis,     infection 
patient) 2. Bacterial pneumonia     Crytococcosis  

 3. Viral and mycoplasma 3. Opportunistic infections  
 4. Aspergilloss     in AIDS and   
 5. Septic emboli     immunocompromised  
      patients  
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
13. Unilateral  1. Common causes of 1. Poland syndrome 
      hyperlucent lung      unilateral hyperlucent 2. Swyer-James  
      (or hemithorax)      hemithorax, e.g. foreign     syndrome 
      body, mastectomy  
14. Congenital lung   1. Bronchopulmonary 1. Pulmonary hypo- 
       disease      sequestration     plasia 
  2. Congenital pulmonary 2. Absence (agenesis 
      airway malformation     or aplasia) of the lungs 
      (CPAM)     or lobes of the lungs 
  3. Congenital lobar  3. Tracheal bronclus 
      emphysema     and other abnormal 
       bronchial branching 
   4. Congenital  
       lymphangiectasia 
15. Pulmonary vascular 1. Pulmonary thrombo- 1. Pulmonary hypertension 1. Pulmonary arterio- 
      disorder     embolism      venous malformation 
   2. Anomalous pulmonary 
       venous drainage 
   3. Scimitar syndrome 
16. Thoracic aorta and  1. Superior vena cava   
       great vessels      obstruction   
17. Monitoring and  1. Chest drainage tube 1. Indwelling balloon-  
      support devices  2. Endotracheat tube     tipped pulmonary  
      (tubes and lines)     and tracheostomy     arterial catheter  
     tube 2. Intraaortic balloon  
 3. Nasogastric tube     pump catheter  
 4. Percutaneous central   
     venous catheter   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
18. Post-operative chest  1. Pneumonectomy - 1. Heart and lung  
      postpneumonectomy     transplantation 
      syndrome 2. Retained surgical  
  2. Lobectomy-bronchial     materials (gossypiboma) 
      dehiscense  
  3. Median sternotomy-  
       sternal dehiscence  
 
2. Cardiovascular Imaging rotation 
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Cardiovascular Imaging Rotation 

Imaging procedures 
Minimum 

requirement 
1st year 

(rotation 1) 
2nd year 

(rotation 2) 
3rd year 

(rotation 3) 
Chest radiographs (CVS) 100 0-70 0-50 0-50 
Coronary CTA/Cardiac CT 5 0-5 0-5 0-5 
Cardiac MRI 2 0-2 0-2 0-2 
CT angiography (CTA) 20 0-10 0-20 0-20 
MR angiography (MRA) 5 0-5 0-5 0-5 
Doppler ultrasound 25 0-10 0-15 0-15 

 
 Cardiovascular Imaging 

Chest 
radiographs 

Coronary 
CTA/Cardiac CT 

CTA/MRA Doppler US 
Cardiac 

MRI 
ระดบั ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 

Medical           
knowledge           

Rotation 1 
Level    Level  Level    

0.1    0.1  0.1    

Rotation 2 
Level Level Level Level Level Level Level Level Level  
1-2 1 2  1-2 1 1-2 1 1  

Rotation 3 
Level Level Level Level Level Level Level Level Level  
2-3 2 3  2-3 2-3 2-3 2 2  
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หมายเหตุ 
Medical knowledge : 

ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น ตอ้งสามารถตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มคีวามส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น ควรตรวจวนิิจฉยั 

ไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจวินิจฉยัได ้หรือสามารถ 

เรียนรู้โดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนั ฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรู้โรคในระดบั 
น้ีอยา่งพอเพียง 

 
การประเมนิระดับศักยภาพโดยรวม 

  Level 0 : ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  Level 1 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ให้ 

การวนิิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
  Level 2 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ให้ 

การวนิิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
  Level 3 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ให้ 

การวนิิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย ์
 Level 4 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ให้ 

การวนิิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และใหก้ารวินิจฉยัหรือ 
วินิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่าได ้

 
แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทักษะ และหรือปฏิบัตงิานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้ 
Rotation 1 : Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ (มีความสาคญัและพบบ่อย) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถ

ตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
Rotation 2 : Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ (โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มี ความส าคญั) 

ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวินิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
Rotation 3 : Medical knowledge ต่าง ๆ มากข้ึน ทั้งระดบัท่ี ๑, ระดบัท่ี ๒, และระดบัท่ี ๓   

(โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น อาจตรวจวินิจฉยัได ้ หรือสามารถเรียนรู้โดย
การศึกษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรู้โรค
ในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง) 

 
 
 



 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๑๐๔ 
 

Skills and Medical Knowledge 
 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

Skills    
Imaging procedure 1. Chest Radiolography 1. Coronary CTA/Cardiac CT 1. Cardiac MRI 
 2. CT angiography (CTA) 2. CT angiography (CTA) 2. MR angiography (MRA) 
 3. Doppler ultrasound 3. Doppler ultrasound 3. Doppler ultrasound 

 
Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 

1. Imaging methods and 1. Conventional chest 1. Coronary CTA/Cardiac  1. Cardiac MRI 
    positioning, indication,     radiograph including     CT 2. MR angiography  
    contraindication, technique for postero-  2. CT angiography (CTA) (MRA) 
    techniques, physics and anterior, lateral,    
    radiation savings oblique,supine,   
 expiration)   
 2. Doppler ultrasound   
2. Normal anatomy and 1. Normal cardiac  1. Embryology of cardio-  
    physiology     anatomy on      vascular system  
 conventional chest 2. Imaging anatomy on CT  
 radiographs     and MRI  
 2. Cardiac chambers, 3. Standard cardiac views  
     pulmonary vessels, 4. Standard 17 cardiac  
     aorta     segments  
 3. Normal pulmonary 5. Normal coronal artery  
     vasculature on     anatomy and   
     conventional chest     myocardial territory  
     radiographs 6. Diferentiation between  
 4. Pattern of normal and     normal and abnormal  
     abnormal pulmonary     anatomy on each cardiac  
     vasculature on      imaging modality  
     conventional chest    
     radiographs   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
3. Signs in chest  1. Double contour sign 1. Walking man sign  
    radiographs 2. Bat wing sign 2. Scimitar sign  
 3. Snowman sign   
 4. Egg-on-a-string sign   
 5. Boot-shaped heart   
 6. Box-shaped heart   
 7. Figure of three sign   
 8. Peircardial fat pad   
     sign   
 9. Water bottle sign   
 10. Silhouette sign   
4. Normal anatomy of  1. Aorta and branches 1. Body arterial and 
    the arteries and veins  2. IVC, systemic vein,     venous collateral 
    of the body      pulmonary vein and      vessels 
      branches  
5. Basic functional  1. Normal and abnormal 1. Grading severity of  
    evaluation of the heart      cardiac function     abnormal cardiac 
  2. Normal value of cardiac     function 
      function and  2. Post-processing  
  measurement     cardiac function 
   3. Regional and global  
       left and right  
       ventricular function 
   4. Left and right heart 
       chamber sizes and 
       function 
6. Coronary artery 1. Plain film inter- 1. Coronary artery athero- 1. Indication for 
    disease     pretation of different      sclerosis including      assessment of  
     stage of heart failure      plaque morphology and     Myocardial viability 
       assessment of stenosis  
       severity  
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
  2. Coronary artery stenosis 2. Cardiac MRI  
      and acute coronary     indications and  
      artery syndrome     characteristic findings 
  3. Anomalous coronary     of myocardial  
      artery and aneurysm     infarction, acute  
  4. Coronary artery bypass     coronary syndrome 
      graft     and other causes of  
  5. Myocardial disease     myocardial injuly 
      related to coronary 3. Technique,indication 
      artery isease e.g.     and contraindication 
      infarction     and basic principle 
       of stress CMR. 
7. Valvular heart disease 1. Plain film inter- 1. Plain film interpretation 1. Cardiac CT findings 
     pretation of common     of less common valvular     of acquire and  
     valvular      heart disease     congenital valvular 
     heart disease a. Pulmonary valve     heart disease 
 a. Mitral valve b. Tricuspid valve 2. Cardiac MRI indication 
 b. Aortic valve      of valvular heart  
 2. Calcified cardiac      disease 
     valves   
 3. Prosthetic heart valve   
8. Cardiac mass  1. Common cardiac tumor 1. Other cardiac tumor eg. 
      eg. myxoma     angiosarcoma,lymphoma 
  2. Differential cardiac 2. Cardiac MRI  
      thrombus from cardiac indications and essential 
      tumor     pulse sequences for 
        cardiac mass 
9. Cardiomyopathy and  1. Common cardio- myopathy 1. Uncommon cardio- 
    myocardial disease  a. DCM     myopathy/myomacardial 
  b. HCM     disease 
  c. RCM a. EMF 
  d. ARVD b. Loeffler’s myocarditis 
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
  2. Acute myocarditis 2. Cardiac T2* for  
       diagnosis of myocardial 
       iron overload 
10. Pericardial disease 1. Pericardial  1. Constrictive pericarditis 1. Congenital absence of 
     calcification 2. Cardiac tamponade     pericardium 
 2. Peircardial effusion  2. Pericardial mass eg. 
       Pericardial cyst, 
       matastasis 
11. Congenital heart 1. Plain film inter- 1. Segmental approach of 1. Common post operative 
      disease     pretation of common     congenital heart disease     CHD eg. Palliative  
     congenital heart      by cardiac CT and/or     modified Blalock- 
     disease     cardiac MRI     Taussig shunt, Fontan 
 a. ASD,VSD,PDA 2. Common congenital      Operation 
 b. TAPVR,TGA     heart disease 2. Congenital volvular 
 c. TOF a. Non-cyanotic CHD eg.     heart disease eg. 
 d. Ebstein’s anomaly ASD,VSD,PDA, ECCD,     Congenital aortic 
 2. Basic pattern of  AP window     stenosis 
     pulmonary  b. Cyanotic CHD eg.  
     vasculatures     TOF,TGA,TAPVR,  
  Ebstein’s anomaly  
  c. Heterotaxy syndrome  
  d. Coarctation of aorta  
  e. Aortic arch anomaly  
  related to CHD  
12. Thoracic and  1. Aortic aneurysm 1. Coarctation of aorta 1. Post operative imaging 
      abdominal aorta 2. Traumatic aortic  2. Aortic arch anomalies     of aorta 
     disease 3. Aortoiliac syndrome 2. MRI evaluation of 
 3. Acute aortic  4. Aortitis, arteritis coarctation of aorta 
 syndrome 5. TEVAR/EVAR  
  evaluation  
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 

13. Pulmonary vascular, 1. Pulmonary thrombo- 1. Pulmonary hypertension 1. Pulmonary  
      peripheral and      embolism 2. Vascular aspect of liver,     arteriovenous  
      visceral vessel 2. Venous thrombosis      kidneys,pancreas,small     Malformation 
      disorders       and large bowels 2. Scimitar syndrome 
  3. e.g.stenosis,post 3. Pulmonary sling 
      traumatic vascular 4. Vascular aspect of  
  complication (fistula)     organ transplantation 
  4. Acute and chronic   
      peripheral obstructive  
      vascular diseases  
  5. Vascular injury  
  6. Venous thrombosis,  
  venous obstruction  
14. Monitoring and 1. Prosthetic heart valves 1. Indwelling balloon-  
      support devices and 2. Chest drainage tube     tipped pulmonary   

  valve prosthesis 3. Endotracheal tube and      arterial catheter  
     tracheostomy tube 2. Intraaortic balloon pump  
 4. Nasogastric tube     catheter  
 5. Percutaneous central 3. Cardiac pacemaker and  
     venous catheter     implantable cardioverter  
      defibrillator  
15. Doppler ultrasound 1. Basic knowledge of 1. Carotid artery stenosis 1. Peripheral artery stenosis 
     Doppler ultrasound 2. Renal artery stenosis/ 2. Venous insufficiency 
 2. Normal Doppler     occlusion 3. Portal hypertension 
     waveform of vessels 3. Venous thrombosis of 4. Renal transplantation 
 3. Deep vein thrombosis     upper limb and central 5. Liver transplantation 
 4. Abdominal aortic      vein 6. Dialysis access 
     aneurysm   
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3. Abdominal Imaging rotation 
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Abdominal Imaging Rotation (GI,hepatobiliary and GU) 

Imaging procedures Minimum 1st year 2nd year 3rd year 
 Requirement    
 (ท าและแปลผลดว้ยตนเอง)    

Plain abdominal radiographs 50 20 20 10 
Fluoroscopic contrast study     
(Esophagography, Upper gastrointestinal  10 4 4 2 
 study, Small bowel study, Barium enema,     
 Loopography,fistulography/sinugraphy)     
Intravenous phylography 10 5 5 0 
Cystography, VCUG and Urethrogrphy 5 0 2 3 
Ultrasound : Abdominal ultrasound     
(upper abdomen, whole abdomen, pelvis, 100 40 30 30 
  KUB, scrotum, prostate)     
CT of the abdomen (upper abdomen, 100 30 30 40 
whole abdomen, pelvis, KUB)     
MR of the abdomen (upper abdomen, 10 0 3 7 
MRCP, whole abdomen, pelvis, KUB,     
prostate ,scrotum)     
Imaging procedures Minimum requirement (เรียนรู้) 
Hysterosalpingography 5 
Obstetrics ultrasound 30 
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  Gastrointestinal, Hepatobiliary imaging and Genito-urinary imaging 
Plain 

Fluoroscopy Ultrasound CT 
Special 

MRI 
radiographs CT* 

ระดบั ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 
Medical             
knowledge             

Rotation 1 
Level  Level  Level  Level      

1 1  1  1      

Rotation 2 
Level Level Level Level Level Level Level Level   Level  

2 1 1-2 1 1-2 1 1-2 1   1  

Rotation 3 
Level Level Level Level Level Level Level Level Level  Level  

3 2-3 2-3 2-3 2-3 2 2-3 2 1  1-2  
Special CT = CT colonography 
หมายเหตุ 
Medical knowledge : 

ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มคีวามส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น ควรตรวจวนิิจฉยัได้

ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจวินิจฉยัได ้หรือสามารถ 

เรียนรู้โดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรู้โรคในระดบั 
ดงัน้ีอยา่งพอเพียง 
การประเมนิระดับศักยภาพโดยรวม 
  Level 0 : ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  Level 1 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั  

หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
 Level 2 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั 

หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
  Level 3 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั 

  หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย ์
  Level 4 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ให้ 

การวนิิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบติังานและใหก้ารวินิจฉยั
หรือวินิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ย
กว่าได ้
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แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทักษะ และหรือปฏิบัตงิานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้ 
Rotation 1 : Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ (มีความส าคญัและพบบ่อย) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถ

ตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
Rotation 2 : Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ (โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั) 

ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวินิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
Rotation 3 : Medical knowledge ต่าง ๆ มากข้ึน ทั้งระดบัท่ี ๑, ระดบัท่ี ๒, และระดบัท่ี ๓ (โรคหรือหตัถการ 

ท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น อาจตรวจวินิจฉยัได ้หรือสามารถเรียนรู้โดยการศกึษาดว้ยตนเอง 
หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง) 

 
ระบบ Gastrontestinal (GI) and hepatobiliary imaging 
Skills and Medical Knowledge 
 Resident 1 Resident 2 Resident 3 
Skills    
Imaging procedures 1. Plain abdominal  1. Fluoroscopy 1. Special CT  
     Radiography     (loopography,     (CT colonography) 
 2. Fluoroscopic contrast study       fistulography/  
     (esophagography, upper GI       sinugraphy,  
       studies, small bowel series,       cholangiography)  
       barium enema) 2. MRI of abdomen  
 3. Ultrasonography of abdomen      
 4. CT of abdomen   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
1. Imaging method and 1. Plain abdominal  1. Fluoroscopy  1. Special CT  
    positioning including     radiographs (supine     (loopography,     (CT colonography) 
    indications,     film of abdomen, acute     istulography/sinugraphy,  
    contraindications,     abdomen series,      cholangiography)  
    limitation, and     decubitus film of  2. Color doppler   
    possible     abdomen, lateral cross     sonography of  abdomen  
    complications of     table film of abdomen) 3. MRI of abdomen  
    each modality 2. Fluoroscopy   
     (esophagography,   
      upper GI studies,   
      small bowel series,   
      barium enema)   
 3. Ultrasonography of    
     abdomen   
 4. CT of abdomen   
2. Normal  1. Alimentary tract :   
    roentgenographic     pharynx, esophagus,   

anatomy, common     stomach, small bowel   
variations and     and large bowel   
dynamic physiology 2. Hepatobiliary system   

 3. Pancreas and spleen   
 4. Abdominal wall,    
     peritoneal cavity,    
     mesentery and   
     omentum   
3. Pathologic images    
    of liver    
3.1 Congenital Common abnormalities   

abnormalities (such as simple cysts,   
   polycystic liver diseases,   
   etc.)   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
3.2 Inflammatory Common inflammatory/ Other imflammatory/ - Rare inflammatory  
      process infectious process (such infectious process (such as    process (such as fungal 
 as pyogenic and amebic  parasitic abscess, hepatitis,    infection) 
 liver abscess, etc.) etc.) - Atypical or unusual 
      pattern of common  
      diseases 
3.3 Trauma Blunt and penetrating Iatrogenic injuries  
 injuries   
3.4 Diffuse liver Common diffuse liver Other diffuse liver diseases Rare diffuse liver diseases 
      diseases diseases (such as  (such as hemochromatosis, (such as storage disease, 
 cirrhosis, fatty liver, etc.)   uncommon pattern of    etc.) 
    fatty infiltration, etc.)  
3.5 Vascular diseases Common vascular  Other vascular diseases Rare vascular diseases 
 diseases (such as portal (such as portal, (such as telangiectasia, 
 vein thrombosis, etc.)  hypertension, liver in    etc.) 
   cardiac diseases, hepatic  
   venous outflow   
   obstruction,etc.)  
3.6 Neoplasms and Common neoplasms (such Other neoplasms and  - Rare neoplasms and 
      neoplastic-like as cavernous hemangioma, neoplastic-like lesion (such    neoplastic-like lesion 
      lesions hepatocellular carcinoma, as adenoma, focal nodular    (such as lipomatous  
 cholangiocarcinoma, hyperplasia,hepatic nodule tumor, angiosarcoma, 
 metastasis, etc.) in cirrhosis, fibrolamellar     sarcoma, pseudotumor  
  carcinoma, transient     inflammation,etc.) 
  hepatic attenuation - Atypical or unusual 
  difference,etc.)    pattern of common 
      diseases 
3.7 Liver    Pre-and post- 
      transplantation   transplantation evaluation 
 

 

 



 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๑๑๔ 
 

 

Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
4. Pathologic images of    

gallbladder and bile    
duct    

4.1 Congenital Common congenital  Other congenital   
      abnormalities abnormalities (such as abnormalities (such as   
 Choledochal cysts) Caroli’s disease)  
    
4.2 Inflammatory Common inflammatory Other inflammatory  - Rare inflammatory  
      diseases diseases (such as acute diseases (such as adeno-    diseases (such as  
 cholecystitis, ascending  myomatosis, porecelain    xanthogranulomatous 
 cholangitis, etc.) gallbladder, chronic/    cholangiopathy, etc.) 
  emphysematous  - Atypical or unusual 
  cholecystitis, primary    pattern of common  
  sclerosing cholangitis,     disease 
  recurrent pyogenic   
  chlangiohepatitis,   
  aarasitic infestation, etc.)  
4.3 Trauma  Common traumatic   
  conditions (hemobilia,  
  bile ducts and gallbladder  
  injuries)  
4.4 Neoplasms and Common neoplasms (such Other neoplasms and  - Rare neoplasms and  
      neoplastic-like as CA gallbladder, Neoplastic-like lesions   neoplastic-like lesions 
      lesions cholangiocarcinoma,etc.) (such as denoma, biliary   (such as metastasis,etc.) 
  cystadenoma, etc.) - Atypical or unusual  
      pattern of common  
      diseases 
4.5 Miscellaneous Choledocholithiasis, Post-operative   
 cholelithiasis complications  
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
5. Pathologic images of    
    pancreas    
5.1 Embryology/ Annular pancreas Fusion abnormalities Agenesis/hypoplasia 
      normal anatomy/  (pancreatic divisum)  
      congenital    
      anomalies    
5.2 Inflammatory Acute pancreatitis Acute pancreatitis with Uncommon conditions 
      disease  classification, and chronic (such as outoimmune 
  pancreatitis pancreatitis) 
5.3 Tumor Common tumors (such as Other tumors (such as  Rare tumors (such as rare 
 Adenocarcinoma, etc.) common cystic tumors of  cystic tumors, etc.) 
  pancreas, neuroendocrine  
  tumor,etc.)  
6. Pathologic images of    
    spleen    
6.1 Anatomical variants Accessory spleen Wandering spleen Ectopic spleen 
6.2 Focal mass lesion Splenic cyst Splenic infarction, Splenic tumor 
      of the spleen  Infection, hematoma  
6.3 Miscellaneous  Splenomegaly Splenic calcification  
7. Pathologic images of    
    alimentary tract    
7.1 Neoplasms Common neoplasms (such Other neoplasms (such as - Rare neoplasms (such as 
 as carcinoma, etc.) lymphoma, GIST, etc.)   neuroendocrine tumor, 
     metastasis, etc.) 
   - Atypical or unusual  
   attern of common 
      neoplasms 
7.2 Inflammatory and Common inflammatory Other inflammatory and Rare inflammatory and 
      infectious diseases and infectious disease infectious diseases (such as infectious diseases (such 
 (such as appendicitis, gastritis/duodenitis, peptic as sarcoidosis,amyloidosis, 
 Diverticulitis,colitis, etc.) ulcer, esophagitis, enteritis, syphitis, sprue,etc.) 
  uncommon colitis,etc.)  
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
7.3 Congenital Common congenital Other congenital  Rare congenital 
            abnormalities abnormalities abnormalities abnormalities 
 7.4 Trauma  Blunt and penetrating  
  injuries  
7.5 Mascellaneous - Diverticular disease - Foreign bodies - Post operative evaluation 
 - Gut obstruction - Motility disorder    and complications 
  - Vascular diseases - Chronic idiopathic  
  - Polyposis syndrome    intestinal pseudo- 
  - Intussusception    obstruction 
8. Pathologic images of     
    abdominal wall,     

peritoneal cavity,    
mesentery and     
omentum    

8.1 Abdominal wall - Hematoma/abscess - Common types of hernia - Rare types of hernia 
 - Common neoplasms - Uncommon neoplasms    (such as internal hernia, 
   (such as lipoma,etc.)    (such as desmoid tumor,     etc.) 
      etc.) - Rare neoplasms (such as 
      metastasis, sarcoma,etc.) 
8.2 Peritoneal cavity - Supramesocolic and  Pathway of metastatic  Lymphocele  
    inframesocolic  tumor spreading  
    compartment   
 - Distribution of ascetic   
    fluid   
 - Intraperitoneal    
    hematoma / abscess   
8.3 Mesentery and  - Common infectious -Cystic masses/neoplasms 
      omentum     process (suchas peritoneal  
     tuberculosis, etc.)  
  - Neoplasms (benign or  
    malignant tumors)  



 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๑๑๗ 
 

 

Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
  - Miscellaneous (such as   
    epiploic appendagitis,   
    omental infarction,  
    mesenteric panniculitis,  
    and peritoneal 

calcifications, 
 

    ect.)  
9. Miscellaneous    
9.1 Abnormal air - Pneumoperitoneum - Retroperitoneal air  
 - Gut obstruction - Pneumatosis in testinalis  
 - Paralytic ileus - Air in portal vein,    

  aerobilia 
 

  - Volvulus  
  - Emphysematous 

infection 
 

9.2 Abnormal fluid Ascites, hemoperitoneum,   
 fluid collection   
9.3 Diseases    - Alimentary tract 
      secondary to or   - Hepatobiliary system 
      associated with   - Pancreas and spleen 
      diseases of   - Abdominal wall,  
      peritoneal cavity. 
      Mesentery and omentum 
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ระบบ Genito-urinary imaging (GU) 
Skills and Medical Knowledge 

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 
Skills ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
Imaging  1. Plain KUB radiograph 1. CT of KUB system 1. MRI of KUB system 
procedure 2. IVP 2. CT of adrenal glands 2. MRI of adrenal glands 
 3. Cystography,  3. CT of the pelvic 3. CT and MRI of the  
     urethrography and  4. Scrotal Ultrasonography     retroperitoneum 
     VCUG 5. Ultrasound female pelvis  
 4. Ultrasonography of      (transabdomen)  
     KUB system   
   1. MRI of prostate gland 
       MRI of female genital 
       organs 

 

Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
   1. Hysterosalpingography 
   2. Antegrade/Retrograde 
       Pyelography 
   3. Transrectal/Transvaginal 
       US 
   4. Penile ultrasonography 
   5. MRI of female pelvic 
       floor 
   6. MRI of scrotum and  
       penis 
   7. PET-CT in genitourinary 
       system 
1. Imaging methods 1. Palin KUB radiographs 1. Ultrasonography for male 1. Indications,  
    and positioning     - Indications and     and female genital organ     contraindications, 
        Contraindications     (transabdominal US)     techniques and protocals 
     - Techniques and      - Indications and      of the following MRI 
        positioning       contraindications     examinations 
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
 2. Contrasted     - Scanning technique and     - MRI for female  
     uroradiology (IVP,        optimization        genital organs 
     pyelography,  2. Indications, 2. Indications,  
 cystography,     contraindications,     contraindications, 
     urethrography,     techniques and protocols     techniques and protocols 
     hysterosalpingography)     of the following MRI     of the following MRI 
     - Indications and     examinations examinations 
       contraindications     - MRI for KUB system      - MRI for scrotum and 
     - Techniques and        (MR urography, MRI         penis 
        positioning        for renal mass)      - MRI for female pelvic  
      - Complications     - MR for adrenal glands         floor 
 3. Ultrasonography of      - MRI for prostate gland 3. Transvaginal/transrectal 
     KUB system        And seminal vesicles      US 
     - Indications and   4. Penile ultrasonography 
       Contraindications  5. PET/Molecular imaging  
     - Scanning techniques      in GU oncology 
        and optimization      - PET/CT scan 
 4. CT for KUB system   
     - Indications and   
        contraindications   
     - Techniques and    
        protocols of the   
        following CT   
        examinations   
    - CT for KUB system   
      (CTurography, CT for   
      renal mass, CT stone)   
  - CT for adrenal glands   
    (wash-out protocol)   
 - CT for Pelvic organ   
 - CT cystography   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
2. Normal anatomy 1. Normal anatomy, 1. Normal imaging anatomy  1. Normal imaging anatomy 
    and physiology     physiology, and      of kidney and urinary    of scrotum and penis of  
     excretory function of      system on MRI    MRI 
     kidney 2. Normal imaging anatomy 2. Normal imaging anatomy 
 2. Normal imaging anatomy      of prostate gland and      of pelvic floor on MRI 
     anatomy of kidney and       seminal vesicles on MRI 3. Normal imaging anatomy  
     urinary system on 3. Normal imaging anatomy     of female urthra on MRI 
     - Plain KUB     of female genital tract on   
        Radiographs      MRI  
     - IVP, pyelography, 4. Normal imaging anatomy  
        cystography,      of adrenal gland on MRI  
        urethrography and       Normal imaging of the  
        VCUG      retroperioneum on MRI  
      - Ultrasonography   
      - CT   
 3. Normal imaging    
      anatomy of male genital   
      tract on    
      - Hysterosalpingography   
      - Ultrasonography   
      - CT   
 4. Normal imaging anatomy   
     of adrenal gland on   
     - Ultarsonography   
     - CT   
 5. Normal imaging of the   
     retroperitoneum on    
     - Ultarsonography   
     - CT   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
3. Kidney and  1. Stone, urinary tract 1. Renal cystic diseases 1. Renal vascular disease 
    urinary tract     obstruction and      a. Medullary sponge kidney     - Aneurysm 
     nephrocalcinosis     b. Multicystic kidney - Stenosis 
 2. Infection and      c. Polycystic disease - Fistula 
     inflammation         - Autosomal dominant - Occlusion 
     - TB            polycystic kidney - Malformation 
     - Bacterial            disease  
 3. Renal cystic diseases 2. Neoplastic disease  
     - Simple cyst     a. Benign tumors  
     - Multilocular cyst         - Oncocytoma  
     - Parapelvic cyst         - Multilocular cystic  
 4. Neoplastic disease            nephroma  
     a. Benign tumors       b. Malignant tumors  
         - Angiomyolipoma           - Lymphoma  
     b. Malignant tumors            - Metastasis  
         - Renal cell carcinoma 3. Infection and inflammation  
         - Urothelial cell            - Xanthogranulomatous   
           CA of renal pelvis,              pyelonephritis  
            ureter, and bladder            - Post radiation change  
 5. Trauma (Grading  4. Papillary necrosis  
      according to the  5. Calyceal diverticulum  
      american association     6. Common congenital  
      for the Surgery of      anomalies of kidney and  
      Trauma : AAST) urinary tract system  
 - Renal injury      a. Anomalies in number  
 - Ureteric injury - renal agenesis  
 - Bladder rupture        - supernumerary kidney  
 - Urethral rupture      b. Anomalies in size and   
           form  
           - Hypoplasia  
  - Hyperplasia  
  - Horseshoe kidney  
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
  - Cross ectopia  
        c. Anomalies in position  
            - Malrotation  
            - Ectopia  
  7. Other common congenital  
      anomalies of kidney and  
      urinary tract system  
      - Persistent column of Bertin  
      - Megacalyces  
      - Anomalies of renal pelvis,  
        ureter and urethra                            
      - Ureteropelvis junction  
         obstruction  
      - Duplication of pelvis and  
         ureter  
      - Retrocaval ureter  
      - Ureterocele  
      - Patent urachus  
      - Vesicoureteral reflux  
  8. Nephroptosis  
  9. Miscellaneous  
       - Neurogenic bladder  
       - Vesico-vaginal fistula  
4. Male genital  1. Normal imaging  2. Pathology of male genital tract 1. Pathology of male  
    organs     anatomy of male      a. Scrotum and testis genital tract 
     genital organs         - Infection a. Prostate gland and 
  - Torsion     seminal vesicle 
  - Trauma     - Benign prostatic 
  - Tumor       hyperplasia 
  - Varicoccle     - Prostatic cancers 
  - Microlithiasis  
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
5. Female genital  1. Normal imaging anatomy 2. Pathology of female genital 1. Pathology of female  
    organs     of female genital organs     tract genital tract 
  a. Uterus and cervix a. Uterus and cervix 
  - Adenomyosis - Malignant tumor : 
  - Benign tumor : myoma   CA corpus,  
  - Congenital anomalies :   CA cervix 
     Mullerian duct anomalies - Mullerian duct  
  - Hydrosapinx and     anomalies fiding on   
     tubal occlusion    MRI 
  b. Ovary and adnexa b. Ovary and adnexa 
  - Ovarian cysts : - Benign tumor 
    endometriomas, - Malignant tumor 
         functional cyst  
  - Torsion  
  - Infection  
6. Adrenal gland 1. Normal imaging  1. Tumor and non-tumor of   
     anatomy of adrenal gland      adrenal gland  
 2. Pathology of adrenal  - Adrenal hemorrhage  
     gland - Adrenal cyst  
 - Adrenal adenoma - Adrenal hyperplasia  
  - Pheochromocytoma  
  - Myelolipoma  
                  - Adrenocortial carcinoma  
  2. Infection of adrenal gland  
  - Histoplasmosis  
  - TB  
7.Retroperitoneum  1. Pathology of the retro-  
          peritoneum  
  a. Retroperitoneal fibrosis  
      b. Pelvic lipomatosis  
  2. Retroperitoneal Tumor  
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
8. Obstertric   1. Confirm intrauterine 
        pregnancy 
   2. Confirm fetal viability 
   3. Determine presentation 
   4. Identify placental site 
   5. Identify abnormalities 
       and complications 
   - Missed and incomplete 
      abortion 
   - Ectopic pregnancy 
   - Molar pregnancy 
   - Placenta previa 

 
4. Musculoskeletal Imaging rotation 
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Musculoskeletal Imging Rotation 

Imaging procedures Minimum Requirement 1st year 2nd year 3rd year 
  (rotation 1) (rotation 2) (rotation 3) 
 ท าไดเ้องและอ่านผล ไดเ้รียนรู้    
Musculoskeletal radiographs 210 450 70 70 70 
Musculoskeletal ultrasound 20 30 0 10 10 
CT scan & related technique 

10 30 0 5 5 
Musculoskeletal system & spine 
MRI & related technique 

30 60 0 10 20 
Musculoskeletal system & spine 
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 Muscuoskeletal Imaging 

Plain  radiographs Ultrasound CT MRI 

ระดบั ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 
Medical knowledge         

Rotation 1 
Level  - Level  - Level  - - - 

1  1  1    

Rotation 2 
Level  Level  Level Level  Level Level  Level  Level  

2 1 1-2 1 1-2 1 1 1 

Rotation 3 
Level Level  Level Level Level Level Level Level 
2-3 2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3 1-2 

 
หมายเหตุ 
Medical knowledge : 

ระดับที่ ๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น ตอ้งสามารถตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
ระดับที่ ๒ หมายถึง โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มคีวามส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น ควรตรวจวนิิจฉยัได้

ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
ระดับที่ ๓ หมายถึง โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจวินิจฉยัไดห้รือสามารถ

เรียนรู้โดย การศึกษาดว้ยตนเองหรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ี
อยา่งพอเพียง 
การประเมนิระดับศักยภาพโดยรวม 
  Level 0 : ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  Level 1 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั  

หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
  Level 2 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั 

  หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
  Level 3 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั 

 หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอคาช้ีแนะจากอาจารย ์
  Level 4 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั 

  หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และใหก้ารวินิจฉยัหรือวินิจฉยั 
  แยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่าได ้
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แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทักษะ และหรือปฏิบัตงิานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้ 
Rotation 1 : Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ (มีความส าคญัและพบบ่อย) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถ

ตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
Rotation 2 : Medical knowledge ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ (โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั) ซ่ึง

แพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวินิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย  ์
Rotation 3 : Medical knowledge ต่าง ๆ มากข้ึน ทั้งระดบัท่ี ๑, ระดบัท่ี ๒, และระดบัท่ี ๓  (โรคหรือหตัถการ

ท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้น อาจตรวจวนิิจฉยัไดห้รือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง 
หรือจากการฟังบรรยายและสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่งพอเพียง) 

 
Skills and Medical Knowledge 

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 
Skills    
Imaging procedure 1. Plain radiograph 1. Plain radiograph 1. Plain radiograph 
     - Conventional plain  - Special and specific  - Recognize the subtle 
        film of bone and joint positioning of bone and      findings and integrates 
  joint      the information for  
  - Recognizes the errors in      appropriate diagnosis 
  image acquisition (mal-      andfurther investigation 
  positioning and artifacts) 2. Ultrasonography 
  2. Ultrasonography 3. CT 
  3. CT 4. MRI 
  4. MRI  - Design and adjust MR 
      - Recognize normal MRI    protocol 
         anatomy  
      - Understand the proper  
         MR protocol  
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
1. Indications &  1. Plain radiographs of  1. US of bones and joints 1. MRI of bones and joints 
    Contraindications of      Bones and joints 2. CT of bone and joints 2. MR arthrogram 
    each modalities  3. MRI of bones and joints  
2. Principal physiology 1. Physiology of bone 1. Bone metabolism and  
 and joints     Calcium homeostasis  
3. Normal imaging  1. Spines and pelvis 1. Normal variation  
    Anatomy 2. Upper and lower  2. Bone marrow  
     extremities   
4. Degenerative disease 1. Degenerative disease  1. Diffuse idiopathic   
     of spinal column     skeletal hyperostosis  
     degenerative disease  2. Calcification and   
 of extraspinal sites     ossification of spinal  
      ligament and tissue  
5. Trauma and sport 1. Concept and  1. Common classification 1. Interpretation internal 
     injury     terminology 2. Understand common     derangement of the 
 2. Physical injury : spine     mechanism of injury     joints. 
 3. Physical injury :   2. Physical injury : muscle 
 extraspinal site     and tendon injury 
6. Bone and soft tissue 1. Basic approach to bone 1. Diagnosis of common 1. Diagnosis of tumor  
    tumors    Tumor.     benign and malignant     liked condition and 
      bone tumors.     tumor related 
  2. Diagnosis of common     Condition. 
      benign and malignant  
      soft tissue tumor  
7. Infection 1. Pathophysiology of 1. CT and MRI findings 1. CT and MRI findings 
     infection of bone and     of bone and joint      of bone and joint  
     joint     infection     infection 
 2. Radiographic findings 2. US, CT and MRI 2. US, CT and MRI 
     of bone and joint      findings of soft tissue     findings of soft tissue 
     infection     infection     infection 
   3. Spondylodiscitis 
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
8. Hematopoietic and  1. Thalassemia 1. Plasma cell dyscrasia 
    marrow diseases  2. Hemoglobinopathy and      and dysgammaglo- 
      other anemias     bulinemia 
  3. Bleeding disorders  2. Lymphoproliferative  
      : Hemophilia    and myeloproli- 
      : Bleeding diatheses and    ferative disorders 
        hemangioma    : Leukemia 
      : Lymphoma 
9. Inflammatory diseases 1. Rheumatoid arthritis 1. Connective tissue disease 1. Mixed connective tissue  
 2. Spondyloarthropathies    : SLE     disease and collagen 
 3. Crystal-induced and     : Systemic sclerosis      vascular overlap  
     related disease : gout,    : Dematomyositis, poly-     syndromes 
     CPPD, CHAD      myositis and other    : Rheumatic fever 
       inflammatory  2. Hemochromatosis 
       myopathies 3. Other crystal-induced 
       disease : amyloid 
       deposition 
10. Metabolic and   1. Osteoporosis 1. Osteomalacia 
      endocrine diseases  2. Parathyroid disorders 2. Paget’s disease 
      and renal osteodystrophy 3. Thyroid disorder 
   4. Other disorders of  
   endocrine glands 
11. Diseases due to   1. Steroid induced disorders 1. Atypical femoral 
      medications and      : Osteoporosis        Fracture 
     chemical agents     : Osteonecrosis 2. Fluorosis 
     : Neuropathic-like 3. Lead poisoning 
       articular destruction 4. Other medications and 
       chemical agents 
12. Congenital and   1. Developmental 2. Spinal anomalies and 
      developmental       dysplasia of the hip     curvature 
      skeletal conditions    
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
13. Miscellaneous 1. Osteochondrosis 1. Osteonecrosis 1. Radiation change 
  2. Fibrous dysplasia,   
      neurofibromatosis and  
      tuberous sclerosis.  
  3. Perthes disease  
 
 
5. Neuro Imaging rotation 
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Neuro Imging Rotation 

Imaging procedures 
Minimum Requirement 1st year 2nd year 3rd year 

(In-training accumulative cases) (rotation 1) (rotation 2) (rotation 3) 
CT of the Brain 

100 50-100 0-50 0-50 (การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๑) 
CT of the Spine 

5 0-5 0-5 0-5 (การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๒) 
CT of the Head and Neck 

30 0-30 15-30 0-15 (การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๒) 
MRI of the Brain 

50 0-50 20-50 0-30 (การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๒) 
MRI of the Spine 

20 0-20 10-20 0-10 (การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๒) 
MRI of the Head and Neck 

20 0-20 0-20 0-20 (การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๒) 
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การประเมิน EPA และ Milestones ของ Neuro Imging Rotation (ต่อ) 

Imaging procedures 
Minimum Requirement 1st year 2nd year 3rd year 

(In-training accumulative cases) (rotation 1) (rotation 2) (rotation 3) 
Plain radiograph of the  

100 0-100 0-100 0-100 
Skull/Face/Spine 
(การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๓) 
Advanced CT Imaging 

10 0-10 0-10 0-10 (การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๓) 
Advanced MRI Imaging 

20 0-20 0-20 0-20 (การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๓) 

 

Imaging procedures 
Minimum Requirement 1st year 2nd year 3rd year 

(In-training accumulative cases) (rotation 1) (rotation 2) (rotation 3) 
Myelogram and/or CT myelogram 

5 0-5 0-5 0-5 (การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๓) 
Sialogram 

3 0-3 0-3 0-3 (การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๓) 
Sonogram of the Neck 

10 0-10 0-10 0-10 (การตรวจหรือหตัถการทาง 
รังสีวิทยาวินิจฉยัระดบัท่ี ๓) 
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หมายเหตุ 
การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวทิยาวนิิจฉัยที่ส าคญั  

ระดับที่ ๑ หมายถึง การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏิบติัได ้ ภายใตก้ารควบคุมของ
อาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยการแสดงจ านวน case ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูร้ายงานผล
ภายใตก้ารดูลก ากบัของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ 

ระดับที่ ๒ หมายถึง การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏิบติัได ้ภายใตก้ารควบคุมของ
อาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยการแสดงจ านวน case ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูร้ายงานผล
ภายใตก้ารดูลก ากบัของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ หรือแสดง log book ยนืยนัว่าแพทยป์ระจ าบา้นไดม้ีส่วนร่วม
เรียนรู้ case ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ 

ระดับที่ ๓ หมายถึง การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏิบติัได ้ภายใตก้ารควบคุมของ
อาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยการแสดงจ านวน case ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูร้ายงานผล
ภายใตก้ารดูลก ากบัของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ หรือแสดง log book ยนืยนัว่าแพทยป์ระจ าบา้นไดผ้า่น
ประสบการณ์การเรียนรู้ case ร่วมกบัอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ 

การตรวจหรือหตัถการทางรังสีวิทยาวนิิจฉยัประเภทใดท่ีหากสถาบนัฝึกอบรม ไม่สามารถจดัใหม้ี
ประสบการณ์การเรียนรู้ได ้ แพทยป์ระจ าบา้นสามารถบนัทึก log book จากประสบการณ์การเรียนรู้ case 
ร่วมกบัอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญในระหว่างผา่น rotation วชิาเลือก (Elective) ในระบบเดียวกนั ณ สถาบนั
ฝึกอบรมท่ีเลือก 
2. Milestones การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
 Neuroimaging 

การตรวจหรือหตัถการ การตรวจหรือหตัถการ การตรวจหรือหตัถการ 
ทางรังสีวิทยาวินิจฉยั ทางรังสีวิทยาวินิจฉยั ทางรังสีวิทยาวินิจฉยั 

ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ ระดบัท่ี ๓ 
(CT of the Brain) (CT of the Head and  (Advanced CT Imaging, 

 Neck, CT of the Spine,  Advanced MR Imaging, 
 MRI of the Brain,  MRI of the Head and Neck, 
 MRI of the Spine) Myelogram and/or CT 
  myelogram, Sialogram, 
  Sonogram of the Neck) 

ระดบั Medical knowledge ๑-๓ ๑-๓ ๑-๓ 
Rotation 1 Level 1   
Rotation 2 Level 2 Level 1  
Rotation 3 Level 3 Level 2 Level 1 
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Medical knowledge  
ระดับที ่๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
ระดับที ่๒ หมายถึง โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยั 

ไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
ระดับที ่๓ หมายถึง โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจวินิจฉยัได ้หรือสามารถ 

เรียนรู้โดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรู้โรคในระดบั 
น้ีอยา่งพอเพียง 
การประเมนิระดับศักยภาพโดยรวม 
   Level 0 : ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   Level 1 : สามารถปฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
   Level 2  : สามารถปฏิบติังานภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
   Level 3  : สามารถปฏิบติังานโดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์
   Level 4  : สามารถปฏิบติังานไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่าได ้

 
แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ควรเน้นฝึกทักษะ และ/หรือปฏบิัตงิานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการดงัต่อไปนี้* 
Rotation 1 : การตรวจหรือหตัถการทางรังสีวิทยาวนิิจฉยัท่ีสาคญั ระดบัท่ี ๑ (การตรวจหรือหตัถการ ท่ีแพทย์

ประจ าบา้นตอ้งปฏิบติัไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ)ไดแ้ก่ CT of the Brain 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวมส าหรับ Rotation 1 จะประเมินจากประสบการณ์ของแพทย์
ประจ าบา้น ในการดูแลการตรวจหรือหตัถการทางรังสีวิทยาวินิจฉยัท่ีส าคญั ระดบัท่ี ๑ 

Rotation 2 : การตรวจหรือหตัถการทางรังสีวิทยาวนิิจฉยัท่ีสาคญั ระดบัท่ี ๑ (เช่นเดียวกบัRotation 1) และ
ระดบัท่ี ๒ (การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรปฏิบติัได ้ภายใตก้ารควบคุม ของ
อาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญ) ไดแ้ก่ CT of the Head and Neck, CT of the Spine, MRI of the Brain, 
MRI of the Spine การประเมนิระดบัศกัยภาพโดยรวมส าหรับ Rotation 2 จะประเมินจาก
ประสบการณ์ของแพทยป์ระจ าบา้นในการดูแลการตรวจหรือหตัถการทางรังสีวิทยาวนิิจฉยัท่ี
ส าคญั ระดบัท่ี ๑ และ ระดบัท่ี ๒ 

Rotation 3 : การตรวจหรือหตัถการทางรังสีวิทยาวนิิจฉยัท่ีสาคญั ระดบัท่ี ๑-๒ (เช่นเดียว กบั Rotation 2) 
และระดบัท่ี ๓ (การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจาบา้นอาจปฏิบติัไดช่้วยปฏิบติั หรือไดเ้ห็น
ภายใตก้ารควบคุม ของอาจารยห์รือผูเ้ชียวชาญ) ไดแ้ก่ Advanced CT Imaging, Advanced MR 
Imaging, MRI of the Head and Neck, Myelogram and/or CT myelogram, Sialogram, 
Sonogram of the Neck การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวมสาหรับ Rotation 3 จะประเมินจาก
ประสบการณ์ของแพทยป์ระจ าบา้นในการดูแลการตรวจหรือหตัถการทางรังสีวิทยาวนิิจฉยัท่ี
สาคญั ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ และระดบัท่ี ๓ 
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หมายเหตุ* การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละ rotation ของสถาบนัอาจมีความแตกต่างกนั ขอใหย้ดึถือ
ปริมาณ case ท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีก  าหนดตามขอ้ 1 เพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์การเรียนรู้ครบถว้นตาม 
minimum requirement 

 
3. Skills and Medical Knowledge 

Skills 
การประเมิน ประเมินศกัยภาพโดยรวมตาม Milestone (ขอ้ 2) 

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 
Imaging procedure 1. CT of the Brain 1. CT of the Head and Neck 1. Advanced CT Imaging 
  2. CT of the Spine 2. Advanced MR Imaging 
  3. MRI of the Brain 3. MRI of the Head and 
  4. MRI of the Spine     Neck 
   4. Myelogram and/or 
       CT myelogram 
   5. Sialogram 
   6. Sonogram of the Neck 

 
Medical Knowledge 

การประเมิน การสอบประเมินระดบัความรู้ 
 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

1. Basic and  1. Principles of imaging   
    Advanced     techniques of plain   
    Instrucmentation     radiograph, CT, MRI,   
     myelogram, sialogram   
     and sonogram   
 2. Positioning in plain   
     radiograph   
 3. Imaging examination   
     protocoling in CT and   
     MRI    
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Medical Knowledge 
การประเมิน การสอบประเมินระดบัความรู้ 

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 
 4. Safety considerations   
     and patient management   
     focusing on radiation   
     safety and usage of   
     contrast agent and    
     related issues   

2. Normal anatomy Normal anatomy and    
    and physiology physiology, including   
 normal anatomical    
 variants of   
 1. Brain and skull   
 2. Head and neck   
 3. Spine   
3. Abnormal 1. Basic knowledge of  1. Advanced knowledge 1. Congenital anomalies 
    conditions/     traumatic brain injury     of traumatic brain     of the brain 

disease of the  2. Basic knowledge of      injury 2. Inborn error of  
     brain     stroke 2. Advanced knowledge     metabolism of the 
 3. Basic knowledge of     of stroke     CNS 
     intracranial infection 3. Advanced knowledge 3. Advanced neuro- 
      of intracranial      imaging 
      infection 4. Advanced knowledge 
  4. Basic knowledge of     of intracranial tumors 
      intracranial tumors      and tumor-like  
      and tumor-like      conditions 
      conditions 5. Advanced knowledge 
  5. Basic knowledge of     of metabolictoxic 
      metabolic-toxic brain     brain conditions 
      conditions  
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Medical Knowledge 
การประเมิน การสอบประเมินระดบัความรู้ 

 Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 
  6. Basic knowledge of 6. Advanced knowledge 

    neurodegenerative     of neurodegenerative 
    diseases     diseases 
7. Acquired white  7. Related knowledge of 
    matter disease     neuro-nuclerr  
8. Epilepsy     medicine 

4. Abnormal   1. Common diseases of 1. Rare diseases of the 
    conditions/      the orbit      orbit 
    diseases of the   2. Common diseases of  2. Rare diseases of the 
    head and neck      the paranasal sinuses     paranasal 
  3. Common diseases of 3. Rare diseases of the 
      the neck     neck 
  4. Common diseases of 4. Rare diseases of the 
      the base of skull     base of skull 
  5. Common diseases of 5. Rare diseases of the 
      the temporal bones     temporal bones 
  6. Common diseases of 6. Rare diseases of the 
      the facial bones     facial bones 
      focusing on   
      infectious/  
      infilmmatory   
      conditions, tumor   
      and tumor-like   
      conditions and   
      traumatic conditions  
5. Abnormal   1. Common diseases of 1. Rare diseases of the 
    conditions/      the spine and spinal     spine and spinal cord 
 disease of the      cord  
    spine    

 



 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๑๓๖ 
 

6. Interventional Neuro Radiology  rotation 
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Interventional Neuroradiology Rotation 

 Minimum requirement 
ไดท้ าดว้ยตนเอง ไดเ้รียนรู้ 

Diagnosis rerebral angiography 2 10 
Treatment of embolization procedures - 5 
Skill in procedure Minimum requirement 
การป้องกนัอนัตรายจากรังสี Level 3 
การท าหตัถการโดยวิธีปลอดเช้ือ Level 1 
หตัถการ Femoral puncture and closure Level 3 
หตัถการ Diagnosis cerebral angiography Level 3 

 
Medical Knowledge milestone 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 
- Make core  - Make secondary - Provide accurate, - Make subtle  
  obseervations,   observations,    focus and efficient    observation 
  formulates   narrow the    interpretations - Suggest a single 
  differential   differential  - Prioritizes     diagnosis when 
  diagnoses and   diagnoses and    differential    appropriate 
  recognized critical   describe    diagnoses and - Intergrates current 
  findings   management     recommends   research and  
- Differentiates   options    management   literature with 
  normal from  - Demonstrates - Demonstrate   guidelines to 
  abnormal    understanding of    understanding   recommend 
  cerebral vascular    variant cerebral    anatomical/patho-   management 
  anatomy    vascular anatomy    logical findings  
    and basic intra-    correlation between  
    cranial extracranial    angiography and  
    anastomosis    other image modalities  
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Medical knowledge Minimum requirement 
Neurovascular anatomy - Normal neurovascular anatomy 
 - Common variant neurovascular anatomy 
 - Common intracranial-extracranial anastomosis 
 - Anatomical - Pathological correlation and correlate with 
   other image modalities 
Traumatic vascular injury - Arterial dissection 
 - Pseudoaneurysm 
 - Carotid-cavernous sinus fistula 
Arterial occlusive disease - Etiology 
    - Occlusion large vessel/small vessel 
    - Embolic 
    - Watershed 
    - Hypoxic / anoxia  
    - Dissection 
 - Strategies for imaging 
 - Common cause of intracranial stenosis/occlusion 
    - Atherosclerosis 
    - Thromboembolism 
    - Spontaneous dissection 
    - Ateritis 
    - Moya Moya 
    - Takayasu 
    - FMD 
Acute ischemic stroke - Imaging interpretation of AIS 
    - Non contrast CT 
    - CTA 
    - CTP 
    - MRI 
 - Suggest management of AIS 
 - Endovascular treatment of AIS 
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Medical knowledge Minimum requirement 
Cerebral aneurysm - Etiology of non-traumatic subarachnoid hemorrhage 
 - Complication of SAH 
 - Type of intracranial aneurysm 
    - Berry aneurysm 
    - Giant aneurysm 
    - Fusiform aneurysm 
    - Dissecting aneurysm 
    - Infectious aneurysm 
Cerebral vascular malformation - Etiology of non-traumatic intracranial hemorrhage 
 - Type of cerebral vascular malformation 
    - Capillrary telangiectasia 
    - Cavernous malformation 
    - Developmental venous anomaly 
    - Arteriovenous malformation 
    - Dural arteriovenous fistula 
    - Vein of Galen aneurysmal malformation 
 - Treatment modality for cerebral AVM 
Common vascular neoplasm - Meningioma 
 - Juvenile angiofibroma 
 - Paraganglioma 
 - Hemangioblastoma 
Spinal vascular disease - Normal spinal angiogram 
 - Spinal cord AVM 
 - Spinal cord AVF 
 - Cavernoma 
 - Spinal cord ischemic and infarction 
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Technical Skll Milestone - Diagnostic Cerebral angiography 
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

- สวมใส่อุปกรณ์ - ใช ้fluoroscope - ใชเ้ทคนิคเพื่อลด - สอนผูร่้วมงาน, 
  ป้องกนัรังสีและติด    อยา่งเหมาะสม    ปริมาณรังสีอยา่ง   จดัท าเอกสาร/คู่มือ 
  แถบวดัปริมาณรังสี - ท าหตัถการ femoral    เหมาะสม   หรือเขียนแนวทาง 
- ท าหตัถการโดยวิธี    puncture และ closure - ท าหตัถการ femoral   ปฏิบติัเพื่อป้องกนั 
   ปลอดเช้ือ   โดยมีอาจารยใ์ห ้    puncture และ    อนัตรายจากรังสี 
- อภิปรายขอ้บ่งช้ีใน   ค  าแนะน าหรือ    closure ดว้ยตนเอง  - สอนผูอ่ื้นใหท้ า 
   การท าหตัถการ,   ช่วยเหลือ    โดยไม่ตอ้งให ้    หตัถการ femoral 
   ภาวะแทรกซอ้นท่ี - เป็นผูช่้วยในการท า     ค  าแนะน าหรือ    puncture และ closure 
   อาจเกิดข้ึนและวิธี    หตัถการ diagnostic      ช่วยเหลือ - ท าหตัถการ 
   การป้องกนัภาวะ    cerebral angiography - ท าหตัถการ     diagnostic cerebral 
   แทรกซอ้น - ตรวจพบภาวะ    diagnostic cerebral    angiography โดยม ี
    แทรกซอ้นจาก     angiography โดยม ี    อาจารยใ์หค้  าแนะน า 
    femoral puncture และ    อาจารยใ์หค้  าแนะน า    หรือช่วยเหลือ 
    สามารถอภิปรายวิธี    หรือช่วยเหลือ    เลก็นอ้ย 
    การรักษาเบ้ืองตน้ได ้ - สามารถใหก้ารรักษา - สามารถใหก้ารรักษา 
     ภาวะแทรกซอ้นจาก    ภาวะแทรกซอ้นจาก 
     femoral puncture    femoral puncture 
     โดยมีอาจารยใ์ห ้    ดว้ยตนเอง 
     ค  าแนะน าหรือ  
     ช่วยเหลือ  

 
หมายเหตุ 
1. การจดัการเรียนการสอนในระบบรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ใหม้ีระยะเวลาในการหมุนเวียนศกึษาและ

ปฏิบติังานไม่นอ้ยกว่า 4 สปัดาห์ โดยใหแ้ต่ละสถาบนัพิจารณาช่วงระยะเวลาท่ี หมุนเวียนตามความ
เหมาะสม 

2. การประเมินตามเน้ือหาวิชา เม่ือผา่นในการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบติังาน ตอ้งไดผ้ลประเมินอยา่งนอ้ย Level 3 
3. การประเมินทกัษะการท าหตัถการ ใหอ้า้งอิงตามเอกสาร Evaluation form for diagnostic cerebral angiography 
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การประเมนิระดับศักยภาพโดยรวม 
  Level 0  : ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  Level 1 : สามารถปฏิบติังานในหตัถการ Diagnostic cerebral angiography ใหก้ารวินิจฉยั หรือวินิจฉยั 

แยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
  Level 2  : สามารถปฏิบติังานในหตัถการ Diagnostic cerebral angiography ใหก้ารวินิจฉยั หรือวินิจฉยั 

แยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
  Level 3  : สามารถปฏิบติังานในหตัถการ Diagnostic cerebral angiography ใหก้ารวินิจฉยั หรือวินิจฉยั  

แยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์
  Level 4  : สามารถปฏิบติังานในหตัถการ Diagnostic cerebral angiography ใหก้ารวินิจฉยั หรือวินิจฉยั 

แยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง  
และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่าได ้

 
 
  7. Pediatrics Imaging rotation  
  การประเมิน EPA และ Milestones ของ Pediatrics Imaging Rotation 

Imaging procedures 
Minimum 

Requirement* 
1st year 2nd year 3rd year 

(rotation 1) (rotation 2) (rotation 3) 
1. Plain radiograph     
    - Chest (newborn) 50 10-15 15-20 15-20 
    - Chest (older children) 50 10-15 15-20 15-20 
 - Abdomen and KUB 30 6-10 8-12 10-12 
- Long bone and joint 10 1-3 2-4 3-5 
- Skull, head and neck 10 1-3 2-4 3-5 
- Spine 5 1-2 2-3 2-3 
2. Fluoroscopy     
- Barium swallowing/esophagogram 5 1-2 2-3 2-3 
- Upper GI study 5 1-2 2-3 2-3 
- Barium enema 4 1-2 1-2 2-3 
- Reduction of intussusception 3 - 1-2 1-2 
- Voiding cystourethrography 10 1-3 2-4 3-5 
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   การประเมิน EPA และ Milestones ของ Pediatrics Imaging Rotation 

Imaging procedures 
Minimum 

Requirement* 
1st year 2nd year 3rd year 

(rotation 1) (rotation 2) (rotation 3) 
3. Ultrasound     
- Cranium 10 1-3 2-4 3-5 
- Chest 2 - 1-2 1-2 
- Abdomen 10 1-3 2-4 3-5 
- KUB 10 1-3 2-4 3-5 
- Small parts 5 1-2 2-3 2-3 
- Spine 1 - 1-2 1-2 
4. CT     
- Brain 10 1-3 2-3 3-4 
- Thorax 8 1-2 2-3 3-4 
- Abdomen 9 1-2 2-3 3-4 
5. MRI     
- Brain 10 1-2 2-4 3-4 
- Spine 5 1-2 2-3 2-3 
- Body 3 - 1-2 1-2 

*หมายเหตุ เป็น case ไดท้ าเองและไดอ่้านผล หรือไดเ้รียนรู้ 
 
การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย Portfolio 

 
1st year จ านวน (N1)* 2nd year จ านวน (N2)* 3rd year จ านวน (N3)* 

 
PF  29-48*  44-63  48-65 
FLU  27  4-9  10-16 
US  4-11  10-19  13-22 
CT  3-7  6-9  9-12 
MRI  2-4  5-9  6-9 

 (N1)* (N2)* (N3)* = จ านวนท่ีแพทยป์ระจ าบา้นไดร้ายงาน และ/หรือ เรียนรู้จากผูป่้วย 
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 Pediatric Imaging 

Plain 
radiographs 

CT Ultrasound Fluoroscopy MRI 

ระดบั ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 
Medical           
knowledge           

Rotation 1 
Level    Level  Level    

1    1  1    

Rotation 2 
Level Level Level Level Level Level Level Level Level  
1-2 1 1-2 1 1-2 1 1-2 1 1  

Rotation 3 
Level Level Level Level Level Level Level Level Level  
2-3 2-3 2-3 2 2-3 2 2-3 2 1  

 
หมายเหตุ 
Medical knowledge  

ระดับที ่๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
ระดับที ่๒ หมายถึง โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้

ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
ระดับที ่๓ หมายถึง โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจวินิจฉยัได ้หรือสามารถ 

เรียนรู้โดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรู้โรคในระดบั
น้ีอยา่งพอเพียง 
การประเมนิระดับศักยภาพโดยรวม 
  Level 0 : ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  Level 1 : สามารถปฏิบติังานในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั หรือ 

  วินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
  Level 2  : สามารถปฏิบติังานในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั หรือ 

   วินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
  Level 3 : สามารถปฏิบติังานในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั หรือ 

  วินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์
  Level 4 : สามารถปฏิบติังานในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั หรือ 

  วินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และใหก้ารวินิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรค 
  ไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุมผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่าได ้ 
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แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทักษะ และ/หรือปฏิบตังิานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้ 
Rotation 1 : Medical knowledge ระดับที่ ๑  

หมายถึง (มีความส าคญัและพบบ่อย) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
Rotation 2 : Medical knowledge ระดับที่ ๑ และ ระดับที ่๒  

หมายถึง (โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวินิจฉยัได ้
ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
Rotation 3 : Medical knowledge ต่าง ๆ มากขึน้ ทั้งระดับที่ ๑ , ระดับที ่๒ และระดับที ่๓  

หมายถึง (โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจวินิจฉยัได ้หรือสามารถเรียนรู้
โดยการศึกษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ี
อยา่งพอเพียง) 
 

 Group A Gropu B Group C 
(1st Rotation) (2nd Rotation) (3rd Rotation) 

Skills    
Imaging Procedures    
Knowledge    
1. Chest and airways 1.1 Imaging modalities   
       - Plain radiograph, CT - Ultrasound,  - HRCT, MRI 
 1.2 Upper Airway    Fluoroscopy - Laryngeal web, 
       - Thyroglossal duct cyst, - Foreign body,    laryngomalacia 
        - Tonsillar enlargement,   acquired subglottic - Subglottic 
 adenoidal hypertrophy,   stenosis   hemangioma 
 croup, epiglottitis - Cystic hygroma, - Langerhans cell 
 1.3 Chest   choanal atresia,   histiocytosis 
   - Congenital   tracheomalacia, - Mesenchymal sarcoma 
     diaphragmatic   brochomalacia, - Primary lung  
     hernia,pulmonary   branchial cleft cyst,    neoplasma 
     hypoplasia   juvenile   
    angiofibroma,  
    laryngeal papilloma  
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 Group A Gropu B Group C 
(1st Rotation) (2nd Rotation) (3rd Rotation) 

 - Neonatal pneumonia, - Tuberculosis,     
  bacterial pneumonia,    pneumocystis  
  viral pneumonia,    infection, fungal  
  Hyaline membrane    infection, AIDS,  
  disease,transient    and bronchiectatis  
  tachypnea of the  - Venolobar syndrome,  
  newborn, broncho-    tracheal bronchus,  
  pulmonary dysplasia, - Bronchial atresia,  
  meconium aspiration   bronchopulmonary  
  syndrome, persistent    foregut malformation,  
  fetal circulation, air   metastatic lung  
  leak   neoplasms  
 - Pleural effusion, - Cardiogenic and   
  complications of     non-cardiogenic  
  tubes and lines    pulmonary edema  
  unique problems - Airway foreign body  
  in the neonate - Mediastinal neoplasms  
2. Gastrointestinal 2.1 Imaging Modalities   
    System - Plain radiographs, - Ultrasound, CT - MRI 
   upper GI study, - Barium swallowing, - GI follow through 
   small bowel follow   loopography - Wandering spleen 
   through,barium  - Choledochal cyst, - Cystic fibrosis 
   enema, air enema   cholelithiasis, hydrops - Swallowing 
 2.2 Biliary System       of the gallbladder   dysfunction 
    - Biliary atresia,  - Mesenchymal  - Corrosive ingestion 
      neonatal hepatitis    hamartoma, hepatic - Hernia, intestinal 
 2.3 Liver    hemangioma,    lymphangiectasia, 
  - Abscess    hepatoblastoma,   Henoch-Schonlein 
 - Portal venous gas    metastases   purpura (guideline of 
  - Lymphangioma,    investigation) 
    lymphoma, leukemia - Colonic atresia, polyp 
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 Group A Gropu B Group C 
(1st Rotation) (2nd Rotation) (3rd Rotation) 

 2.4 Spleen - Congenital anatomic  
 - Abnormal viscero-  arterial    abnormalities  
   situs, - Gastroesophageal  
 2.5 Pancreas    reflux (guideline of   
 - Trauma, pseudocyst    investigation)  
 2.6 Pharynx and esophagus - Foreign body,  
 - Esophageal atresia and TE    niatrogenic pharyngeal  
   fistula    perforation (due to   
 - Retropharyngeal    NG or ET tube)  
   abscess/cellulitis - Duplication, antral  
 2.7 Stomach    web, spontaneous  
 - Hypertrophic pyloric    rupture of the stomach  
   stenosis    (neonates) volvulus  
 2.8 Small Bowel - Duplication cyst,  
 - Malrotation ;   omphalocele/   
   duodenal, jejunal,   gastroschisis, annular  
   and ileal stenosis   pancreas; meconium  
   and/or atresia   peritonitis; meckel  
 - Meconium ileus diverticular,   
 - Midgut volvulus,   mesenteric and   
 necrotizing enterocolitis,   omental cysts;   
         ischemic bowel,   lymphoma  
    intussusceptions - Duplication,   
 2.9 Colon     lymphoma  
        - Imperforate anus,   
    appendicitis   
  - Hirschsprung disease,   
           meconium plug/neonatal   
     small left colon syndrome   
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 Group A Gropu B Group C 
(1st Rotation) (2nd Rotation) (3rd Rotation) 

 2.10 Miscellaneous lines   
         and catheters   
  - Umbilical arterial   
           catheter,umbilical   
           venous catheter   
 2.11 Pneumoperitoneum   
   - Signs on plain   
         radiograph   
3. Genitourinary 3.1 Imaging Modalities   
    system - Plain radiograph, VCUG, - CT,MR - MRU 
    ultrasound - Multicystic dysplastic - Nephrogenic rest 
 3.2 Kidneys   kidney,agenesis, - Congenital adrenal 
 - Ureteropelvic   hypoplastic kidney,    hyperplasia 
    junction obstruction,   ectopia, cystic renal - Primary megaureter 
    Duplication   disease - Fusion anomalies of  
 - Acute pyelonephritis, - Wilms variants    the mullerian ducts 
   reflux nephropathy - Multilocular cystic  
  - Wilms    nephroma, leukemia,  
  - Neonatal pelvocalyceal    lymphoma,  
    dilatation (urinary    mesoblastic nephroma  
    tract dilatation-UTD - Nephrocalcinosis,  
    classification and    renovascular   
    guideline of investigation)    Hypertension  
 3.3 Adrenal Gland - Adrenocortical  
       - Neuroblastoma    neoplasm,  
 3.4 Bladders,Ureters,and Urethra    hemorrhage,adrenal  
     calcification  
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 Group A Gropu B Group C 
(1st Rotation) (2nd Rotation) (3rd Rotation) 

 - Posterior urethral valve, - Urachal abnormalities,  
   ureterovesical junction    prune belly syndrome,  
   obstruction, ureteral    cloacal anomaly,  
   duplication, ureterocele    urologic sequale of  
 - Urinary tract     ano-rectal anomalies  
   infection,including - Rhabdomyosarcoma  
   the guideline of - Germ cell tumor,  
   investigation    undescended testis,  
 - Vesicoureteral reflux,    rhabdomyosarcoma  
    neurogenic bladder - Germ cell tumors,  
 3.5 Male Genital Tracts   rhabdomyosarcoma  
 - Testicular torsion,   
   epididymitis/orchitis   
 3.6 Female Genital Tracts   
 - Congenital vaginal   
    occlusion   
 - Ovarian cysts    
   (including torsion)   
4. Neuroradioly 4.1 Imaging Modalities   
 - Plain radiographs, - MR - MRA 
   ultrasound, CT - Convolutional  - Congenital dermal 
 4.2 Skull    marking,wormian   sinus 
       - Caput succedaneum,    bone - Absence of hypo- 
   subgaleal  - Premature     plasia of the  
   hemorrhage,cephalo-    craniosynostosis,    odontoid,  
   hematoma,fractures    lacunar skull,    osodontoideum, 
 4.3 Spine    langerhans cell    segmentation  
 - VATER association,    histiocytosis,    anomalies, 
   discitis,tuberculosis    metastatic - Kippel-Feil anomaly, 
   spondylitis    neuroblastoma    sprengel deformity, 
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 Group A Gropu B Group C 
(1st Rotation) (2nd Rotation) (3rd Rotation) 

      butterfly vertebrae, 
      spinal dysraphism, 
 4.4 Brain   
 - Holoproxencephaly, - Ewing sarcoma, - Diastematomyelia,  
   anomalies of the   aneurysmal bone cyst,    sacral agenesis 
   corpus callosum,   langerhan’s cell    (including caudal 
   hydranencephaly,   histiocytosis,      regression syndrome) 
   Dandy-Walker   metastases (including  - Acute disseminated 
   malformations   leukemia and   - Encephalomyelitis 
      - Bacterial infections,   lymphoma), scoliosis,    (ADEM) 
      - Hypoxic/ischemic   sacrococcygeal  - Leukdystrophy 
  injury in the newborn   teratoma  
  (germinal matrix - Chiari malformations,  
  hemorrhage   cephaloceles,  
      - Periventricular   equeductal stenosis  
  leukomalacia - Migrational   
 4.5 Spinal cord    disorders  
 - Myelomeningocele - Tuberculous   
   meningocele, lipo -    infections   
   myelomeningocele,    (encephalitis),TORCH  
   tethered cord, intra-    infections,AIDS  
   dural lipoma, hydro- - Neurocutaneous  
   syringomyelia    syndromes, vein of  
     Galen malformation  
  - Posterior fossa tumors,  
     supratentorial tumors  
  - Venous sinus   
     thrombosis  
  - Diastematomyelie,  
    dermal sinus  
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 Group A Gropu B Group C 
(1st Rotation) (2nd Rotation) (3rd Rotation) 

  - Neurofibroma,  
    astrocytoma,  
    ependymoma,  
    metastases  
5. Cardiovascular 5.1 Imaging Modalities - CT - MRI 
    system - Plain radiographs - Ebstein anomaly - Tricuspid artresia, 
 5.2 Congenital heart  - Transposition of    pulmonary atresia  
 disease with     the great arteries    with intact 
 decreased pulmonary - Endocardial cushion    ventricular septum 
 blood flow    defect - Truncus arteriosus 
 - Tetralogy of fallot - Coarctation of the - Hypoplastic left heart 
 5.3 Cyanotic congenital    aorta,aortic stenosis,    syndrome 
       heart disease with     total anomalous - Marfan syndrome, 
 increased pulmonary    pulmonary venous    Takayasu aortitis 
 blood flow    return below the - Kawasaki disease 
 5.4 Acyanotic congenital    diaphragm - Glenn shunt, Blalock- 
       heart disease with  - Basic concepts of    Taussig shunt,  
 increased pulmonary    situs solitus,    Narwood procedure, 
       blood flow - Situs inversus and    arterial switch, Fontan 
        - ASD, VSD, PDA   situs ambiguous    procedure 
 5.5 Congenital heart - Anomalous left  
 disease with    pulmonary artery  
 pulmonary venous   or pulmonary sling  
 congestion or normal   
 pulmonary blood flow   
 5.6 Anomalies of viscero-   
 artrial situs   
 5.7 Vascular rings and   
 other congenital   
 anomalies of the   
 great vessels   
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 Group A Gropu B Group C 
(1st Rotation) (2nd Rotation) (3rd Rotation) 

     - Left aortic arch with        
       aberrant right    
       subclavian artery   
     - Right aortic arch with   
 aberrant left    
 subclavian artery,   
 double aortic arch   
 5.8 Syndromes with   
 congenital heart   
 disease or vascular   
 disease   
 5.9 Acquired Heart and   
 vascular disease   
 - Pericarditis   
 5.10 Cardiac operations   
6. Musculoskeletal 6.1 Imaging Modalities - CT ultrasound - MR 
    system - Plain radiograph - Achondroplasia, - Osteopetrosis 
 6.2 Congenital/skeletal   osteogenesis  - Developmental 
 dysplasia   imperfecta    dysplasia of the trip 
 6.3 Infection/Inflammatory - Juvenile rheumatoid - Thanatophoric 
 - Phyogenic    arthritis, syphilis,    dysplasia,chondro- 
   osteomyelitis   rubella, tuberculosis    dysplasia punctate, 
 - Septic arthritis   osteomyeliatis    asphyxiating thoracic 
  - Hemophilic     dystrophy,multiple 
    arthropathy    cartilaginous  
      exostoses, 
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 Group A Gropu B Group C 
(1st Rotation) (2nd Rotation) (3rd Rotation) 

 6.4 Neoplasm - Toxic synovitis of the enchondromatosis, 
 - Osteochondroma,     hip polyostotic fibrous 
    unicameral bone cyst, - Langerhan’s cell dysplasia, neuro- 
    aneurysmal bone cyst   histiocytosis,chondro- fibromatosis, 
 - Metastases   blastoma - Hypophosphatasia 
 6.5 Trauma - Non-accidental trauma,  
        - Accidental trauma   slipped capital femoral  
 6.6 Metabolic/Endocrine    epiphysis  
 - Rickets - Renal   
 6.7 Osteochondroses   osteodystrophy,   
 - Blount disease,   scurvy bone age   
          physiologic bowing   determination  
  - Legg-Perthes disease  

 
8. Interventional Radiology rotation  
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Interventional Radiology Rotation 

Interventional 
procedure 

Minimum 2nd year 3rd year 
requirement (rotation 1) (rotation 2) 

Aortogram, peripheral and visceral arteriogram 3 1 2 

Abscess and collection drainage 3 1 2 

Percutaneous biopsy under image guidance 3 1 2 

 
 Interventional Radiology 

Vascular intervention Non-vascular intervention 

ระดบั Medical knowledge ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 

Rotation 1 
Level  

1 
 Level  

1 
 

Rotation 2 
Level  
1-2 

Level 
1 

Level  
1-2 

Level  
1 
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หมายเหตุ 
Medical knowledge  

ระดับที ่๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
ระดับที ่๒ หมายถึง โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวินิจฉยัได้

ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
ระดับที ่ ๓ หมายถึง โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจวินิจฉยัได ้ หรือสามารถ

เรียนรู้โดยการศกึษาดว้ยตนเองหรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรู้โรคในระดบั 
น้ีอยา่งพอเพียง 

การประเมนิระดับศักยภาพโดยรวม 
  Level 0 : ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  Level 1 : สามารถปฏิบติังานและใหก้ารวินิจฉยั หรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้าร 

    ควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
   Level 2  : สามารถปฏิบติังานและใหก้ารวินิจฉยั หรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้าร 

    ช้ีแนะของอาจารย ์
  Level 3  : สามารถปฏิบติังานและใหก้ารวินิจฉยั หรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอ 

      หรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์
 Level 4  : สามารถปฏิบติังานและใหก้ารวินิจฉยั หรือวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถ 

ปฏิบติังานและใหก้ารวินิจฉยัหรือวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือ
ควบคุม ผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่าได ้ 

 
แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทักษะ และ/หรือปฏิบตังิานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้ 
Rotation 1 : Medical knowledge ระดับที่ ๑  

หมายถึง (มีความส าคญัและพบบ่อย) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
Rotation 2 : Medical knowledge ระดับที่ ๑ และ ระดับที ่๒  

หมายถึง (โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้
ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
Rotation 3 : Medical knowledge ต่าง ๆ มากขึน้ ทั้งระดับที่ ๑ , ระดับที ่๒ และระดับที ่๓ 

หมายถึง (โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจวินิจฉยัได ้ หรือสามารถเรียนรู้
โดยการศึกษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ี
อยา่งพอเพียง) 
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Skills and Medical Knowledge 
 Rotation 1 Rotation 2 
Skills ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ - ๓ 
Interventional procedure 1. Aortogram, peripheral and   
     visceral arteriogram  
 2. Abscess and collection drainage  
 3. Percutaneous biopsy under image guidance      

 
 
Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ 

1. Vascular imaging 1. Angiography  
    (Principles,    
    indications, contra-   
    indications, patient   
    preparation and care)   
2. Vascular intervention 1. Transarterial embolization 1. Angioplasty, venoplasty 
    (Principles,  2. Transarterial chemoembolization 2. Thrombolysis 
    indications,contrain-     (TACE) 3. Transarterial infusion 
    indications, patient  4. Transvenous occlusion  
    preparation and care)       (PVE) 
  5. Transjugular intrahepatic 
      portosystemic stent (TIPS) 
  6. IVC filter placement 
  7. Tunnel/non-tunnel venous 
      catheter placement 
  8. Retrieval of foreign body 
  9. Aortic stent graft 
  10. Hemodialysis access 
        interventions 
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Medical Knowledge ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ 
3. Non-vascular 1. Abscess and collection drainage 1. Percutaneous nephrostomy 
    intervention  2. Precutaneous transhepatic     (PCN) 
    (Principles,  3. Percutaneous biopsy and drainage 2. Percutaneous  
    indications, patient     under imaging guidance     cholecystostomy 
    preparation and care)  3. percutaneous injection  
      theraphy eg. liver, tumor, 
      cyst ablation 
  4. Tumor ablation 
  5. Removal of foreign body 
  6. Cholangiogram 
  7. Dilatation of biliary 
      Stricture / cholangioplasty 
  8. Biliaty stent placement 
4. Equipment  1. Catheters 
  2. Guide wires 
  3. Needles 
5. Embolic material  1. Embolic agents 

 
9. Breast Imaging rotation  
การประเมิน EPA และ Milestone ของ Breast imaging 

Imaging procedures 
Minimum 

requirement 
Rotation 1 Rotation 2 

 ท าและแปลผล เรียนรู้ ท าและแปลผล เรียนรู้ ท าและแปลผล เรียนรู้ 

 ดว้ยตนเอง  ดว้ยตนเอง  ดว้ยตนเอง  

Mammogram 50 200 25 100 25 100 
Ultrasound 20 50 10 25 10 25 
Breast MRI - 2 - - - 2 
Breast Intervention       
- Under stereotactic guidance - 3 - - - 3 
- Unter ultrasound guidance - 5 - - - 5 
Galactography - 1 - - - 1 
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 Breast Imaging 

Mammogram Ultrasound MRI breast 
Breast 

Intervention 
Galactography 

ระดบั ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ ๑ ๒-๓ 
Medical           
knowledge           

Rotation 1 
Level  Level        

1  1        

Rotation 2 
Level Level Level Level  Level  Level  Level 
2-3 2 2-3 2  1  1  1 

 
หมายเหตุ 
Medical knowledge  

ระดับที ่๑ หมายถึง มีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
ระดับที ่๒ หมายถึง โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้

ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
ระดับที ่๓ หมายถึง โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจวินิจฉยัได ้หรือสามารถ 

เรียนรู้โดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้ีการเรียนรู้โรคในระดบั
น้ีอยา่งพอเพียง 

การประเมนิระดับศักยภาพโดยรวม 
  Level 0 : ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  Level 1 : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั  

หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 
  Level 2  : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั  

หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์
  Level 3  : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั  

หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะจากอาจารย ์
  Level 4  : สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้ารวินิจฉยั  

หรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบติังานและใหก้ารวินิจฉยัหรือวินิจฉยั
แยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารช้ีแนะหรือควบคุม ผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกว่าได ้ 
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แพทย์ประจ าบ้านในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทักษะ และ/หรือปฏิบตังิานเกีย่วกบัโรคหรือหัตถการ ดังต่อไปนี ้
Rotation 1 : Medical knowledge ระดับที่ ๑  

หมายถึง (มีความส าคญัและพบบ่อย) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
Rotation 2 : Medical knowledge ระดับที่ ๑ และ ระดับที ่๒  

หมายถึง (โรคท่ีพบนอ้ยกว่าระดบั ๑ แต่มีความส าคญั) ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้
ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
Rotation 3 : Medical knowledge ต่าง ๆ มากขึน้ ทั้งระดับที่ ๑ , ระดับที ่๒ และระดับที ่๓  

หมายถึง (โรคหรือหตัถการท่ีซบัซอ้นซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอาจตรวจวินิจฉยัได ้หรือสามารถเรียนรู้โดย 
การศึกษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหมี้การเรียนรู้โรคในระดบัน้ีอยา่ง
พอเพียง) 

 
Skills and Medical Knowledge 

 Rotation 1 Rotation 2 
Skills ระดบัท่ี ๑ ระดบัท่ี ๒ - ๓ 
Imaging procedure 1. Mammography ระดบัท่ี ๒ 
 2. Ultrasound 1. MRI breast 
  ระดบัท่ี ๓ 
  1. Breast intervention 
      - Under stereotactic guidance 
      - Galactography 

 
Medical Knowledge ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒-๓ 

1. Imaging methods  1. Mammography ระดบัท่ี ๒ 
    and postitioning     - Indication and contraindication 1. MRI breast 
     - Technique and positioning     - Indications,contraindications, 
 2. Ultrasonography        technique and protocols 
     - Indication and contraindication ระดบัท่ี ๓ 
     - Scanning technique and 1. Breast intervention 
       optimization      - Indications and  
         contraindications 
  2. Galactography 
       - Indication and 
          contraindications 
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Medical Knowledge ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒-๓ 
2. Normal anatomy and 1. Dynamic physiology of breast  
    physiology     system mammography  
     - Breast development  
     - Lactation  
     - Aging involution  
 2. Normal anatomy of the breast  
     system  
     - Mammary glands  
     - Mmmary ducts  
     - Cooper’s ligament  
     - Nippler and areolar  
     - Terminal duct lobular unit   
        (TDLU)  
     - Lymph node  
     - Vascular supply  
3. Pathology of the breast 1. Pathologic images  ระดบัท่ี ๒ 
     (mammogram and ultrasound) 1. Pathologic images of  
     a. Fibrocystic change     carcinoma (mammogram and 
     b. Fibroadenoma     ultrasound) 
     c. Benign calcification     - Ductal carcinoma 
 2. Imaging interpretation     - Lobular carcinoma 
     (ACR BI-RADS 0-3)     - Medullary carcinoma 
      - Papillary carcinoma 
      - Mucinous carcinoma 
      - Tubular carcinoma 
  2. Ductal carcinoma in Situ 
      (DCIS) 
  3. Malignant calcifications 
  4. Abscess 
  5. Imging interpretation 
      (ACR BI-RADS 0-6) 
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Medical Knowledge ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒-๓ 
  6. Other special malignant  
       condition 
       - Inflammatory breast cancer 
       - Malignant phyllodes 
  7. Phyllodes tumor 
  8. Hamartoma 
  9. Post-operative change and 
  fat necrosis 
  ระดบัท่ี ๓ 
  1. Other special malignant 
       conditioh 
  - Paget’s disease 
  - Sarcoma 
  - Lymphoma 
  - Metastasis 
  2. High risk lesion 
      - Atypical ductal hyperplasia 
      - Atypical lobular hyperplasia 
      - Lobular carcinoma in Situ 
  3. Proliferative change  
  - Fibroadenosis 
  - Sclerosing adenosis 
  - Radial scar 
  4. Papilloma, papillomatosis 
  5. Breast augmentation 
  - Normal appearance of  
     implants by imaging 
  - Intra/extracapsular rupture 
  - Direct injection of implant 
     material 
  6. MRI feature of breast cancer 
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ภาคผนวกท่ี ๔ 
 

Assessment of Clinical skills, Procedural skills  
and Entrusable Professional Activity 
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Assessment of Clinical skills, Procedural skills and Entrusable Professional Activity 
 เกณฑ์การเล่ือนช้ันปีตามมติกิารประเมนิ ๑ - ๗ 
มิติท่ี ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย ์

ระบบ 

1st  Modalities Diseases 2nd Modalities Diseases 3rd Modalities Diseases 

year   year   year   

(level)   (level)   (level)   
Thoracic  PF ระดบัท่ี ๑ ระบุ  PF ระดบัท่ี ๑ และ ๒   PF ระดบัท่ี ๑-๓ ระบุ 
 (1)  ในภาคผนวก ง (1-2) CT  ระบุในภาคผนวก ง (2-3) CT  ในภาคผนวก ง 
   ของ Thoracic  HRCT ของ Thoracic  HRCT ของ Thoracic 
   imaging rotation  CTA imaging rotation  CTA imaging rotation 
Abdomen  PF ระดบัท่ี ๑-๒ ระบุ  PF ระดบัท่ี ๒ และ ๓     
 (1-2) FLU ในภาคผนวก ง (2-3) FLU ระบุในภาคผนวก ง    
  US ของ Abdomen  US ของ Abdomen    
   imaging rotation   imaging rotation    
     CT ระดบัท่ี ๑ และ ๒   CT ระดบัท่ี ๒ และ ๓  
    (1-2) MRI ระบุในภาคผนวก ง (2-3) MRI ระบุในภาคผนวก ง 
      ของ Abdomen   ของ Abdomen 
      Imaging   imaging rotation 
MSK  PF ระดบัท่ี ๑ ระบุ  PF ระดบัท่ี ๑ และ ๒   PF ระดบัท่ี ๑-๓ ระบุ 
   ในภาคผนวก ๓ (1-2) CT  ระบุในภาคผนวก ๓ (2-3) CT  ในภาคผนวก ง 
   ของ   US ของ   US ของ  
   Musculoskeletal  MRI Musculoskeletal  MRI Musculoskeletal 
   imaging rotation   imaging rotation   imaging rotation 
Neuro  CT of the ระดบัท่ี ๑ ระบุ  CT ระดบัท่ี ๑ และ ๒   MRI ระดบัท่ี ๑-๓ ระบุ 
imaging (1) brain ในภาคผนวก ง (1-2)  ระบุในภาคผนวก ง (1-3)  ในภาคผนวก ง 
   ของ Neuro   ของ Neuro   ของ Neuro 
   imaging rotation   imaging rotation   imaging rotation 
Pediatrics  PF ระดบัท่ี ๑ ระบุ  PF ระดบัท่ี ๒ ระบุ  FLU ระดบัท่ี ๓ ระบุ 
 (1) FLU ในภาคผนวก ง  FLU ในภาคผนวก ง ของ (2-3) US ในภาคผนวก ง 
  US ของ Pediatrics  US Pediatrics  CT ของ Pediatrics 
   imaging rotation  CT imaging rotation  MRI imaging rotation 
CVS     PF ระดบัท่ี ๑ - ๓   Cardiac 

CT 
ระดบัท่ี ๑-๓ ระบุ 

    (1-2) CTA ระบุในภาคผนวก ๓ (2-3) Cardiac 
MRI 

ในภาคผนวก ง 

     Dloppler 
US 

ของ Cardiovascular  MRA ของ Cardiovascular 

      imaging rotation  Dloppler 
US 

imaging rotation 
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ระบบ 
1st  Modalities Diseases 2nd Modalities Diseases 3rd Modalities Diseases 

year   year   year   
(level)   (level)   (level)   

IR  VIP ระดบัท่ี ๑ ระบุ  N-VIP ระดบัท่ี ๑ ระบุใน  VIP  ระดบัท่ี ๑ และ ๒  
 (1)  ในภาคผนวก ๓ (1)  ภาคผนวก ๓ ของ (1-2) N-VIP ระบุในภาคผนวก ง 
   ของ Intervention   Intervention   ของ Intervention 
   Radiology rotation   Radiology rotation   Radiology rotation 
Breast     Mam ระดบัท่ี ๑ ระบุใน  Mam ระดบัท่ี ๑-๒ ระบุ 
    (1) US ภาคผนวก ๓ (2-3) US ในภาคผนวก ง 
      ของ Breast   ของ Breast 
      imaging rotation   imaging rotation 

PF = Plain films, FLU = Fluoroscopy, US = Ultrasound, CT = Computed tomography,  
HRCT = High-resolution computed tomography, CTA = Computed tomography angiography,  
MRI = Magnetic Resonance Imaging 

 
 มิติท่ี ๒ การรายงานผลการสอบ 

 1st 
year 

ผา่น/ไม่
ผา่น 

2nd 
year 

ผา่น/ไม่
ผา่น 

3rd 
year 

ผา่น/ไม่
ผา่น 

Formative exam       
 
 มิติท่ี ๓ การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย Portfolio 

 1st  จ านวน ครบ/ 2nd  จ านวน ครบ/ 3rd  จ านวน ครบ/ 
 year (N1)* ไม่

ครบ 
year (N1)* ไม่

ครบ 
year (N1)* ไม่

ครบ 
PF          
FLU          
US          
CT          
HRCT          
CTA          
IR          
INR          
Mammography          
MRI          
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   มิติท่ี ๔ การรายงานประสบการณ์วจิยั 
 1st 

year 
ท า/
ไม่ท า 

2nd 
year 

ท า/
ไม่ท า 

3rd 
year 

ท า/ไม่
ท า 

1. จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษา 

      

2. จดัท าโครงร่างงานวิจยั       
3. สอบโครงร่างงานวจิยั       
4. ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั       
5. เร่ิมเก็บขอ้มูล       
6. วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยั       
7. จดัท ารายงานฉบบัร่างใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
ปรับแกไ้ข 

      

8. ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อราชวิทยาลยัฯ       
 
   มิติท่ี ๕ การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา 

 
1st year 

(minimium 
reqirement) 

จ านวน 
คร้ัง 
ที่ร่วม 
จริง 

2nd year 
(minimium 
reqirement) 

จ านวน 
คร้ัง 
ที่ร่วม 
จริง 

3rd year 
(minimium 
reqirement) 

ท า/ไม่ท า 
ที่ร่วม 
จริง 

การประชุมในสถาบนั 10  10  10  
การประชุมท่ีจดัโดยราชวิทยาลยัฯ 1  1  1  
การประชุมระหว่างสถาบนั 0  1  1  
การประชุมอ่ืน ๆ       

 
   มิติท่ี ๖ การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก Counselling และ non-technical skills 

 1st ผา่น/ 2nd ผา่น/ 3rd ผา่น/ 
 year ไม่ผา่น year ไม่ผา่น year ไม่ผา่น 

1. Patient safety       
2. Infectious control       
3. Contrast media       
4. Effective communication skills       
5. Quality management & leadership       
6. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ       
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   มิติท่ี ๗ การประเมินสมรรถนะดา้น Professionalism และ interpersonal and communication skills  
   โดยอาจารยแ์ละผูร่้วมงาน 

 1st ผา่น/ 2nd ผา่น/ 3rd ผา่น/ 
 year ไม่ผา่น year ไม่ผา่น year ไม่ผา่น 

1. Medical radiation physics       
2. Radiobiology       
3. Radiation safety       
4. Contrast media       
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๑๗๗ 
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ภาคผนวกท่ี ๕ 
 

การสอบเพ่ือหนังสือวุฒบิัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

สาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย 
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การสอบเพ่ือหนังสือวุฒบิัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
สาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย 

การประเมนิผลเพ่ือหนงัสือวุฒิบัตรฯ ประกอบด้วย 

๑. การสอบขอ้เขียน : multiple choice question; MCQ จ านวน ๓๐๐ ขอ้ ในเวลา ๘ ชัว่โมง 
แบ่งเป็น ๔ ชุดๆ ละ ๗๕ ขอ้ ไดแ้ก่ 

๑.๑ ชุดท่ี ๑ ประกอบดว้ย  
- Chest    ๓๐  ขอ้  
- Cardiovascular   ๓๐  ขอ้ 
- Breast    ๑๕  ขอ้ 

๑.๒ ชุดท่ี ๒ ประกอบดว้ย 
- Abdominal radiology (GI, Hepatobilary-pancreas, GU)  ๗๕ ขอ้ 

๑.๓ ชุดท่ี ๓ ประกอบดว้ย 
 - Musculoskeletal  ๓๐ ขอ้ 
 - Pediatric   ๓๕ ขอ้ 
 - Body intervention   ๑๐ ขอ้ 

๑.๔ ชุดท่ี ๔ ประกอบดว้ย 
- Neuro, Head&Neck ๕๐ ขอ้ 
- Emergency  ๒๕ ขอ้ 

ใชเ้วลาในการสอบ ๑๒๐ นาที/ชุด โดยสอบวนัละ ๒ ชุด เน้ือหาขอ้สอบออกเฉพาะความรู้ส่วน 
Must know (ภาคผนวก ๒) ใหส้อบเมื่อผา่นการฝึกอบรมปีท่ี ๒ 

๒. การสอบเพื่อประเมินทกัษะทางคลินิก (OSCE ; bojective structured clinical examination) 
สอบเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมปีท่ี ๓ 

๓. การสอบปากเปล่า (Oral) สอบเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมปีท่ี ๓ 
 
เกณฑ์การตดัสินผลการสอบ 

MCQ & OSCE ผูเ้ขา้สอบตอ้งสอบผา่นเกณฑ ์ (Minimal passing level) ท่ีค  านวณจากค่า DF 
(Difficulty Factor) ของขอ้สอบในแต่ละชุด จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมของแต่ละระบบหรือโดยอยู่
ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขารังสีวินิจฉยั 

การสอบปากเปล่า (ORAL) ใชเ้กณฑร้์อยละ ๖๐ หรือโดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขารังสีวินิจฉยั 

ในกรณีท่ีผูส้มคัรสอบไม่ผา่นการประเมนิในประเภทใดใหส้อบซ่อมเฉพาะการประเมินใน
ประเภท นั้นๆ ตามการเปิดสอบของราชวิทยาลยัฯ เป็นกรณีๆ ไป 
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ภาคผนวกท่ี ๖ 
 

การประเมนิและการทบทวนแผนการฝึกอบรมหลกัสูตร
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การประเมนิและการทบทวนแผนการฝึกอบรมหลกัสูตร 
 

  การก ากบัประเมินหลกัสูตรของแผนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั ภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีรายละเอียดดงัน้ี  

ดว้ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีการด าเนินการอบรมแพทยใ์ชทุ้นและ
แพทยป์ระจ าบา้น ผา่นหลกัสูตรวิชาชีพ ภายใตก้ารก ากบัดูแลการฝึกอบรมของราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยและแพทยสภา ควบคู่กบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงสาขารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ดงันั้นจึง อาศยักลไกการก ากบัดูแลตามขอ้ก าหนด
มหาวิทยาลยัและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย (สกอ) ใน ระบบ มคอ 7 และกระบวนประกนั
คุณภาพการศกึษา IQA  รวมถึงระเบียบจากแพทยสภาในการก ากบัดูแล หลกัสูตรฯ ควบคู่กนัไป โดยมี
คณะอนุกรรมการการบริหารหลกัสูตรของภาควิชาฯ ด าเนินระบบการก ากบัดูแลฯ ตามกรอบระยะเวลา และ
มีระบบการจดัการการฝึกอบรมท่ีก  าหนดผูรั้บผดิชอบตามขั้นตอน การด าเนินงาน ดงัน้ี   

1. น าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการพิจารณาจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม (พนัธกิจของแผนการ  
ฝึกอบรม ผลลพัธท่ี์พึงประสงคข์องการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม) 

2.    ก  าหนดแนวทางการฝึกอบรม  
3.    กระบวนการท างาน  

3.1   การบริหารหลกัสูตรท่ีจดัท า 
3.2   การรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น โดยพจิารณาจากความสมัพนัธร์ะหว่างการรับสมคัร 
        ผูเ้ขา้รับการ ฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสาธารณสุข  
3.3 การฝึกอบรม (ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม พฒันาการของผูเ้ขา้รับ      

การฝึกอบรม)  
3.4   การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม  
3.5   การประเมินหลกัสูตร  
3.6   การประเมินอาจารย ์และคุณสมบติัของผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
3.7   การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม  

4.    วิเคราะห์และสรุปผล  
5.    การน าผลการประเมินท่ีไดม้าใช ้ 

5.1   ปรับปรุงการฝึกอบรม  
5.2   ปรับปรุงหลกัสูตร  

6.   จดัท ารายงานการประเมินตนเอง   
 



 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ๒๕๖๑                        ๑๘๗ 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน WFME อนุกรรมการบริหารหลกัสูตรไดป้ระชุมหารือ เพื่อ
ก  าหนดขอ้มูล และกลไกส าหรับการประเมินหลกัสูตร เพื่อน าไปใชจ้ริง และลดการซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลจาก 

มคอ 7 และ IQA  

อนุกรรมการสรุปการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรตอ้งครอบคลุม และกรอบระยะเวลาในแต่
ละหวัขอ้ดงัตาราง 

หวัขอ้การประเมิน กรอบรอบระยะ 
การประเมิน 

แหล่งขอ้มูล วิธีการประเมิน 

พนัธกิจของแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสูตร 
(Context)  

ทุก 5 ปี  
 

- Principle stakeholders  
- Other stakeholders 

- การประชุม  
- การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

ความสมัพนัธร์ะหว่าง
นโยบายการรับสมคัร ผูรั้บ
การฝึกอบรมและความ
ตอ้งการของ ระบบสุขภาพ 
(Context) 

ทุก 5 ปี - Principle stakeholders  
- Other stakeholders 

- การประชุม - การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม  
- นโยบายจากราชวิทยาลยั 

แผนการฝึกอบรมและ
หลกัสูตร (Input and 
Process)  
 

ทุก 1 ปี - Principle stakeholders  
- Other stakeholders  
 

- การประชุม  
- การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

ทรัพยากรทางการศกึษา 
(Input)  
 

ทุก 2 ปี - ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม  
- การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

สถาบนัฝึกอบรม (ร่วม) 
(Input)  
 

ทุก 1 ปี - ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม  
- การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

ขั้นตอนการด าเนินงานของ
แผนการฝึกอบรม (Process)  
  

ทุก 1 ปี  
 

- ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม  
- การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

การวดัและประเมินผล 
(Process)  
 

ทุก 1 ปี - ผูใ้หก้ารฝึกอบรม - ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม  
 

- การประชุม  
- การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

การประเมินพฒันาการของ ทุก 1 ปี - ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  - การประชุม  
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ผูรั้บการฝึกอบรม (Process)  
 

- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรม (Process)  
 

ทุก 1 ปี - ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม  
- การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

ผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีพึง
ประสงค ์(Product)  
 

ทุก 1 ปี - Principle stakeholders  
- Other stakeholders  
 

- การประชุม  
- การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

ความสามารถในการ
ปฏิบติังานของแพทย ์
ผูส้ าเร็จการฝึกอบรม 
(Product)  

ทุก 1 ปี  
 

- บณัฑิต  
- ผูใ้ชบ้ณัฑิต  
 

- การประชุม  
- การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

ขอ้ควรปรับปรุง  
 

ทุก 1 ปี  
 

- ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม  
- การสมัมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ไดม้ีการแสวงหาขอ้มูล
ป้อนกลบัเก่ียวกบั การฝึกอบรม/หลกัสูตรจาก ผูใ้หก้ารฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม นายจา้งหรือผูใ้ช้
บณัฑิต และผูม้ีส่วนไดส่้วน เสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังาน

ของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสูตร ทั้งน้ีในส่วน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั
ของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น สาขารังสีวนิิจฉยั ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ไดแ้ก่ 

1. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (แพทยป์ระจ าบา้น)  
2. คณาจารย ์ 

3. ผูใ้ชบ้ณัฑิต (นายจา้ง/ ผูบ้งัคบับญัชา)  
4. ศิษยเ์ก่า  
5. ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่วนผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนของหลกัสูตรฯ คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิตนอกแผนกรังสีวิทยา ผูป่้วย หรือองคก์ร

แพทย ์ โดยอนุกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จะประชุมลงมติไดต้วัแทนเพื่อด าเนินการในกรอบเวลาต่อไป   
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ส าหรับแนวทางการประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวุฒิบตัรความรู้ความ
ช านาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 

2561 เป็นการวางแผนเพื่อน าขอ้มูลท่ีส าคญัจากผูม้ี ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) ทั้งหมดมาเพ่ือปรับปรุง
หลกัสูตรฯและท าใหเ้กิดการพฒันาหลกัสูตรฯอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ  

โดยหลกัการประเมินหลกัสูตรฯนั้นไดน้ ามาจาก CIPP model (Context, Input, Process and Product) 
โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีเช่ือถือได ้แบบสอบถามน้ีประกอบไปดว้ย 4 หมวด  คือ   

1. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นบริบท (Context)  

2. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input)   
3. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นกระบวนการ (Process)   

 4. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นผลผลิต (Product)   
 
หมายเหตุ:  

-   ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียหลกั (Principle stakeholders) ประกอบดว้ย ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม อาจารยผ์ูใ้ห้  

         การฝึกอบรม ศษิยเ์ก่า ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา ราชวิทยาลยัและแพทยสภา  
                 (ผูรั้บรองหลกัสูตรการฝึกอบรม)  

-   มีส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน (Other stakeholders) ประกอบดว้ย เพื่อนร่วมงานของบณัฑิตท่ีเก่ียวขอ้งใน      
    สายงานรังสีวินิจฉยั ผูใ้ชบ้ณัฑิตสหสาขาวิชาชีพอ่ืน 

 

1. การประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมฯในดา้นบริบท (Context)  
หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพ เวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 ไดจ้ดัท าข้ึน ตามเกณฑม์าตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบนัฝึกอบรม โดยมีความสอดคลอ้งไปกบั
หลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสีวิทยาวินิจฉยัฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บการ

รับรองโดยแพทยสภา 
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หวัขอ้การประเมิน  

มาก 
ท่ีสุด 

 

มาก นอ้ย 
 

นอ้ย 
ท่ีสุด 

 

ไม่ 
สามารถ 
ตอบได ้

ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
1.1 ความส าคญัของรังสีแพทยต่์อ 
ระบบสาธารณสุขของประเทศ 
(พนัธกิจของหลกัสูตร)  

      

1.2 ความส าเร็จของหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมฯ ท่ีผา่นมา โดยดูจาก
อตัราการจบการศกึษาของบณัฑิต  
 

      

1.3 ความน่าเช่ือถือของใน
ภาพรวมหลกัสูตรการ ฝึกอบรมฯ 
ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา   

      

1.4 ความสามารถของแพทย์
ผูส้ าเร็จการฝึกอบรมใน การ
ปฏิบติังาน  

      

1.5 หลกัสูตรการฝึกอบรมฯ 
ตอบสนองเชิงประจกัษ ์ต่อความ
ตอ้งการของประเทศ โดยดูจาก
การบณัฑิต ยงัคงท างานอยูส่าย
งานทางรังสีวิทยาวนิิจฉยั  

      

1.6 ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้น
นโยบายใหห้ลกัสูตรการ 
ฝึกอบรมฯด าเนินต่อไป 

      

1.7 ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้น
ทรัพยากรอยา่งเพียงพอ ต่อ
หลกัสูตรการฝึกอบรมฯ  

      

1.8 หลกัสูตรการฝึกอบรมฯ มกีาร
พฒันาอยา่ง ต่อเน่ืองในช่วงเวลาท่ี
ผา่นมา 
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2. การประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมฯในดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input)  
ในปัจจุบนั หลกัสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวุฒิบตัรความรู้ความช านาญสาขารังสีวิทยา

วินิจฉยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีทรัพยากรทางการศกึษาท่ีครบถว้น ตาม
เกณฑม์าตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบนัการฝึกอบรม มหีลกัการการใชง้บประมาณในการด าเนินงานตาม 
แผนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา โดยการบริหารจดัการ
งบประมาณจะท าผา่นระดบัภาควิชาไปยงัคณะแพทยศาสตร์ต่อไป  
 

หวัขอ้การประเมิน  

มาก 
ท่ีสุด 

 

มาก นอ้ย 
 

นอ้ย 
ท่ีสุด 

 

ไม่ 
สามารถ 
ตอบได ้

ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
2.1 การสนบัสนุนดา้นต่างๆต่อ
หลกัสูตรการ ฝึกอบรมฯ 

      

     2.1.1 ในดา้นนโยบาย                      
     2.1.2 ในดา้นก าลงัคน                      
     2.1.3 ในดา้นงบประมาณ                      
     2.1.4 ในดา้นสถานท่ี                      
     2.1.5 ในดา้นอ่ืนๆ          
2.2 ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆต่อ หลกัสูตรการฝึกอบรมฯ 

      

    2.2.1 กระทรวงสาธารณสุข                        
   2.2.2 แพทยสภา                      
   2.2.3 โรงเรียนแพทย/์สถาบนั  
            ฝึกอบรม                

      

  2.2.4 แพทยสมาคม                        
  2.2.5 ราชวิทยาลยัอ่ืนๆท่ี  
            เก่ียวขอ้ง                

      

  2.2.6 สมาคมวิชาชีพอ่ืนๆ       
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3. การประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมฯในดา้นกระบวนการ (Process)  
กระบวนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขา รังสีวิทยาวินิจฉยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มี
วตัถุประสงคใ์หแ้พทยป์ระจ าบา้นท่ี ส าเร็จการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขารังสีวิทยาวินิจฉยัสามารถ
ปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสถาบนัการศึกษาหรือสถานพยาบาลทัว่ไป และมีคุณสมบติั รวมถึง
ความรู้ความสามารถ ขั้นต ่าตามแนวทางมาตรฐานของราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยตาม
สมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้น ปัจจุบนั หลกัสูตรการฝึกอบรมฯมีระยะเวลา 3 ปี โดยมกีารก าหนดผลลพัธข์องการ

ฝึกอบรมใหค้รอบคลุม เกณฑม์าตรฐาน WFME มีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลให้
สอดคลอ้งไปกบัผลลพัธข์องการ ฝึกอบรมทั้ง 6 ดา้นสมรรถนะหลกั ทั้งในส่วนของการประเมินระหว่างชั้น
ปีเพ่ือติดตามพฒันาการและใหข้อ้มูล ป้อนกลบั และการประเมินผลเพ่ือเล่ือนชั้นปี  

หวัขอ้การประเมิน  

มาก 
ท่ีสุด 

 

มาก นอ้ย 
 

นอ้ย ท่ีสุด 
 

ไม่ สามารถ 
ตอบได ้

ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
3.1 อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (trainer) 
และ ทรัพยากรในการฝึกอบรม        

      

      3.1.1 ความเหมาะสมของจ านวน
อาจารย ์               

      

       3.1.2 ความเหมาะสมของคุณภาพ
อาจารย ์         

      

      3.1.3 ความเหมาะสมของแนวทาง
พฒันา คุณภาพอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม                

      

     3.1.4 ความเหมาะสมของบรรยากาศ
ของ กระบวนการฝึกอบรม     

      

      3.1.5 ความเอาใจใส่ของผูใ้หก้าร
ฝึกอบรม                

      

      3.1.6 ความเหมาะสมของทรัพยากร
ทาง การศึกษา    

      

3.2 ผูรั้บการฝึกอบรม (trainee)       
      3.2.1 คุณภาพและความพร้อมของผูรั้บ
การ ฝึกอบรม 

      

      3.2.2 การเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะของ       
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ผู ้เขา้รับการฝึกอบรมเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนและหลงัเขา้สู่กระบวนการฝึกอบรม 
      3.2.3 คุณภาพชีวิตของผูรั้บการ
ฝึกอบรมใน ระหว่างฝึกอบรม 

      

      3.2.4 ความสามารถของผูเ้ขา้รับการ 
ฝึกอบรมในการพฒันาและเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 

      

3.3 วิธีประเมินผลการฝึกอบรม       
      3.3.1 ความเหมาะสมของวิธี
ประเมินผล 

      

      3.3.2 ความสามารถในการจ าแนก
คุณภาพ ผูรั้บการฝึกอบรม  

      

      3.3.3 ความโปร่งใส ยติุธรรม และธรร
มาภิบาลของวิธีประเมินในปัจจุบนั 

      

3.4 ภาพรวมของกระบวนการฝึกอบรม         
      3.4.1 ความเหมาะสมของกระบวนการ 
ฝึกอบรมทั้งหมดในภาพรวม 

      

      3.4.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา
การ ฝึกอบรม (ปัจจุบนั คือ 3 ปี) 

      

      3.4.3 ความเหมาะสมของเน้ือหา
วิชาการท่ี เก่ียวขอ้ง  

      

 

4. การประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมฯในดา้นผลผลิต (Product)  
ผลลพัธข์องหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวิทยาวินิจฉยัในเกณฑม์าตรฐาน

คุณวฒิุ ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นไดร้ะบุว่าแพทยผ์ูส้ าเร็จการศึกษาใน
หลกัสูตรฯตอ้งมี คุณสมบติั ความรู้ และทกัษะตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้น โดย แพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
อาจมีจุดเด่นใน แต่ละสมรรถนะแตกต่างกนัไปตามสภาวะการปฏิบติังานท่ีจะตอ้งพบในสถานการณ์จริง  ซ่ึง

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแต่ละคนจะตอ้งฝึกหดัศึกษาเพ่ิมเติมความสามารถในแต่ละสมรรถนะไดด้ว้ยตนเอง เช่น 
การปฏิบติังานในโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัอาจตอ้งศึกษาเพ่ิมเติมการปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบใหม้ากข้ึน 
หรือการ ปฏิบติังานในสถาบนัการแพทยอ์าจตอ้งศึกษาเพ่ิมเติมความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถใน
การน าไปใช ้แกปั้ญหาของผูป่้วยและสงัคมรอบดา้น และการพฒันาการเรียนรู้ดา้นวิชาการต่าง ๆ  
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หวัขอ้การประเมินผูส้ าเร็จการ
ฝึกอบรม 

มาก 
ท่ีสุด 

 

มาก นอ้ย 
 

นอ้ย 
ท่ีสุด 

 

ไม่ 
สามารถ 
ตอบได ้

ขอ้เสนอแนะ 

4 3 2 1 N/A 
4.1 ความสามารถในการดูแล
ผูป่้วย 

      

4.2 ความสามารถในการเรียนรู้
และฝึกทกัษะดว้ยตนเอง  

      

4.3 ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ใหก้บัผูอ่ื้น 

      

4.4 ความสามารถในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

      

4.5 ความสามารถในการวางแผน
แกไ้ขปัญหาทาง สาธารณสุข 

      

4.6 ท างานโดยเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลกั 

      

4.7 ความรับผดิชอบในการ
ปฏิบติังาน 

      

4.8 ความภาคภูมิใจท่ีส าเร็จการ
ฝึกอบรมในสาขาน้ี 

      

4.9 ผูท่ี้ส าเร็จการฝึกอบรมจะ
แนะน าใหผู้อ่ื้นมารับการ 
ฝึกอบรมในสาขาน้ี   

      

 
ขอ้เสนอแนะการประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ ในดา้นบริบท  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  
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ขอ้เสนอแนะการประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ ในดา้นปัจจยัน าเขา้ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
  
ขอ้เสนอแนะการประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ ในดา้นกระบวนการ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
  
 
ขอ้เสนอแนะการประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ ในดา้นผลผลิต 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
 


