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โรงเรยีนแพทย์แห่งแรกของไทย และเริม่เปิดสอนตัง้แต่วนัที ่5 กนัยายน 2433 โดยมปีณิธานที่จะผลติ
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นโยบายของประเทศ โดยคาํนึงถงึความตอ้งการดา้นสขุภาพของชุมชนและสงัคมเป็นหลกั 
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มาตรฐานสากลตามเกณฑ์มาตรฐานราชวทิยาลยัรงัสแีห่งประเทศไทย และมหีลกัสูตรตาม
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4. พร้อมเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง มคีวามรู้ความเขา้ใจการใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ รวมถงึสามารถ

คดิคน้นวตักรรม และมสีว่นรว่มในการกาํหนดทศิทางระบบสขุภาพของประเทศ  

 

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทีศ่กึษาในภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล จะได้รบัการสร้างเสรมิประสบการณ์ให้เกิดความรู้ความชํานาญ สามารถทําการตรวจหรอื

ควบคุมการตรวจ การอ่าน วเิคราะหแ์ละรายงานผลภาพวนิิจฉยัทางการแพทย ์(practice-based learning) 
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ในโรคที่หลากหลาย ทัง้ในภาวะที่ไม่รีบด่วน และในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต โดยอาศัยความรู้ และ

ประสบการณ์การใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทยท์างดา้นรงัสวีทิยาวนิิจฉยัประเภทต่าง ๆ รวมถงึการ

ใชส้ารทบึรงัส ี(contrast media) ทุกรปูแบบ (medical knowledge and technical skill)  ตลอดจนสามารถ

พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยได้อย่างต่อเน่ือง (continuing 

professional development) เพื่อให้สอดคล้องทนัสมยักบัความก้าวหน้าและพฒันาการทางการแพทย์ 

รวมถงึมทีกัษะดา้นอื่น ๆ (non-technical skills) อาท ิสามารถสือ่สารใหค้าํแนะนําและถ่ายทอดความรูแ้ก่

ผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทย ์รวมถงึแพทยต์่างสาขา (communication skill) ได ้สามารถปฏบิตังิาน

ตามระบบแบบสหวชิาชพีหรอืเป็นทมีในการบรบิาลผูป่้วย (professionalism) มจีรยิธรรมและเจตคตทิีด่ตี่อ

ผูป่้วยและญาต ิผูร้่วมงานและองคก์ร โดยยดึถอืผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม

ที่คํานึงถงึประสทิธภิาพและความปลอดภยัในระบบบรกิารสุขภาพได้อย่างเหมาะสม (patient care and 

system-based practice)  

 ดงันัน้ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล จงึไดด้ําเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุ

สาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู ตามความประสงคข์องราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหก้ารเรยีน

การสอนได้มาตรฐานสากลตามเกณฑ์มาตรฐานเวชบณัฑติศกึษาของสหพนัธ์แพทยศาสตรศกึษาโลก 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality 

Improvement: the 2015 Revision) เพื่อใหร้งัสแีพทยส์ามารถทํางานเป็นส่วนหน่ึงในการกระบวนรกัษา 

บรบิาลผูป่้วยอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุต่อไป  

 

5.    ผลลพัธข์องแผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร  

 แพทยท์ีจ่บการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ตอ้งมผีลลพัธก์ารฝึกอบรม

ที่พึงประสงค์ ( intended learning outcomes / milestones) ที่ช ัดเจน ครอบคลุมประเด็นทัง้ 6 ด้าน 

ดงัต่อไปนี้ 

 5.1    ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care)  

5.1.1   ทกัษะในการใหค้าํปรกึษาและแนะนํา (consultation and recommendation) รวมถงึ เกีย่วกบั

การตรวจและการทาํหตัถการทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูในภาวะหรอืโรคทีห่ลากหลายใหแ้ก่

แพทยส์าขาอืน่ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัขอ้บง่ชีข้องโรค โดยยดึถอืผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง (Patient 

center) บนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม(Holistic approach) พจิารณาและคาํนึงถงึ

ประสทิธภิาพ ความปลอดภยัทนัทว่งท ีความเสีย่ง และประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

5.1.2  มีทกัษะในการตัดสินใจทางคลินิก (clinical judgement) โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

(patient centered) บนพืน้ฐานของการดูแลแบบองคร์วม (holistic approach) โดยคํานึงถงึ

ประสทิธภิาพ ความปลอดภยั และประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

5.1.3   มทีกัษะในการใหค้าํแนะนํา และขอใบแสดงความยนิยอม (obtaining informed consent) ใน

กรณีที่ทําการตรวจทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สูงที่มีการใช้ contrast agent และการทํา
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หตัถการ บนพืน้ฐานของความเท่าเทยีม และเขา้อกเขา้ใจ (empathy) เคารพการตดัสนิใจ

และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

5.1.4   มทีกัษะในการเตรยีมและดูแลผูป่้วยทีม่ารบัการตรวจวนิิจฉัย และการทําหตัถการทางดา้น

ภาพวนิิจฉยัชัน้สงูไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.1.5  มีทกัษะในการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจวินิจฉัย และการทํา

หัตถการทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สูง และสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้อย่าง

เหมาะสม 

5.2    ความรู้ทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สงูทัง้ในภาวะท่ีไม่รีบด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรือ 

          วิกฤต (Medical knowledge and technical skills) 

5.2.1   มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีส่ามารถประยุกต์ใชใ้นการอ่าน วเิคราะห ์และ

รายงานผลการตรวจดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

5.2.2   มคีวามรูด้า้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทัง้ในภาวะทีไ่มร่บีดว่นและในภาวะฉุกเฉินหรอืวกิฤต 

5.3.3   มคีวามชาํนาญในการทาํหตัถการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู  

5.3    การพฒันาปรบัปรงุตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning  

     and improvement)     

5.3.1   มทีกัษะเรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ(Practice based learning) 

5.3.2  สามารถค้นหา วิพากษ์ และวิเคราะห์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ สามารถนํา

บทความทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองได้ (self 

knowledge improvement)  

5.3.3   ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้(scientific research)  

  5.4    ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

5.4.1  สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมคีวามเข้าใจ เคารพการ

ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ไดแ้ก่ 

• การสือ่สารเกีย่วกบัวธิกีารตรวจทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงู การขอใบแสดง 

      ความยนิยอม 

• การสือ่สารเกีย่วกบัขอ้ผดิพลาด ภาวะแทรกซอ้น หรอืเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์  

5.4.2   สื่อสารใหข้อ้มูล โดยรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรอืด้วยวาจา แก่ทมีดูแล

สขุภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.4.3   นําเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

5.4.4   ถ่ายทอดความรู้และทกัษะด้านภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ใหแ้พทย์ นักศกึษาแพทย์ และบุคลากร

ทางการแพทย ์

5.4.5    เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูแก่แพทยส์าขาอื่น ๆ นกัศกึษาแพทย ์

และบุคลากรอื่น 

5.4.6   มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถรว่มงานกบับุคลากรทุกระดบั  

5.4.7   มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมต่อผูป่้วยและญาต ิอาจารย ์รวมทัง้ผูร้ว่มงานในวชิาชพีทุกระดบั 
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 5.5    มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

          แสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมแหง่วชิาชพีทีด่ขีองแพทยด์งัน้ี  

5.5.1   มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคติอนัดตี่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี และ

ชุมชน  

5.5.2   มทีกัษะดา้นทีไ่มใ่ชเ่ทคนิค (non-technical skills) และสามารถบรหิารจดัการสถานการณ์ที่

เกีย่วขอ้งไดเ้หมาะสม 

5.5.3   มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเน่ืองตลอดชวีติ (continuing 

professional development) 

5.5.4   มทีศันคตทิีด่ตี่อวชิาชพีและมเีจตคตทิีจ่ะใชว้ชิาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูใหเ้ป็นประโยชน์แก่ชุมชน

และประเทศ 

5.5.5   มคีวามรบัผดิชอบตอ่งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5.5.6   คาํนึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวม 

5.5.7   มคีวามเป็นอสิระทางวชิาชพีเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัติ่อผูป่้วยและชุมชนไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ 

5.6    การปฏิบติังานตามระบบ (System-based practice)   

5.6.1   มคีวามรูด้า้นระบบพฒันาคุณภาพ (quality improvement) ทางรงัสวีทิยา ไดแ้ก่ 

• กระบวนการในการกํากบัดูแลความปลอดภยัทางดา้นการตรวจทางรงัสวีทิยาวนิิจฉัย 

(เชน่ radiation และ MR safety) ทัง้ต่อผูป่้วยและบุคลากรการแพทย ์  

• การรายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่งต่าง ๆ 

5.6.2   กระบวนการในการกํากบัดูแลการใช้เครื่องมอืและระบบสารสนเทศทางด้านภาพวนิิจฉัย

ชัน้สงู 

5.6.3   ความรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพของประเทศ   

5.6.4   มคีวามรูแ้ละมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย  

5.6.5  ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐาน

วชิาชพี 

หมายเหตุ: สมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้นดงักล่าวเมื่อจบการฝึกอบรมแลว้  แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอาจม ี

จุดเดน่ในแต่ละสมรรถนะแตกต่างกนัไปตามสภาวะการปฏบิตังิานทีจ่ะตอ้งพบในสถานการณ์จรงิ  ซึง่ผูเ้ขา้

รบัการฝึกอบรมแต่ละคนสามารถฝึกหดัศกึษาเพิม่เตมิความสามารถในแต่ละสมรรถนะไดด้ว้ยตนเอง เช่น 

อาจต้องศกึษาเพิม่เตมิจากการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลต้นสงักดั เพื่อใหเ้ขา้กบัระบบงานมากขึน้ หรอื

การปฏบิตังิานต่อในโรงเรยีนแพทยอ์าจตอ้งศกึษาเพิม่เตมิความรู ้และประสบการณ์ในการทาํวจิยั เพือ่นํา

ความรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยัไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสงัคมรอบดา้น  

 

6.     แผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร  

        6.1    วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม 
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ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล จดัวธิกีารฝึกอบรมใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งเพือ่บรรลุผลลพัธข์องแผนการฝึกอบรมทีก่ําหนด ทัง้ภาคทฤษฎี

และปฏบิตั ิโดยแพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงจะไดร้บัการฝึกอบรมโดยใชก้ารปฏบิตัเิป็น

ฐาน (practice-based training) โดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมสีว่นร่วมในการบรบิาลและรบัผดิชอบผูป่้วย 

โดยคํานึงถงึศกัยภาพและการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นหลกั (trainee-centered) มกีารบูรณา

การการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและปฎิบตัเิขา้กบังานบรบิาลผูป่้วยอย่างเหมาะสม โดยมกีารหมุนเวยีน 

(rotation) ตามหน่วยต่าง ๆ ของรงัสวีนิิจฉยัไดแ้ก่ ระบบทางเดนิหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบ

ทางเดนิอาหาร ระบบทางเดนิปัสสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ระบบกระดกูและขอ้ และอลัตรา้ซาวน์ โดยมกีาร

ระบุวธิกีารฝึกอบรมและเป้าประสงคห์ลกัในแต่ละชว่งหรอืชัน้ปี (milestone) และระดบัสมรรถนะการเรยีนรู ้

6 ดา้น (competency) ของการฝึกอบรม มกีารตดิตามตรวจสอบ กํากบัดูแล (supervision) และใหข้อ้มลู

ป้อนกลบั (feedback) แก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ และไดก้ําหนด Entrustable Professional 

Activity (EPA) ทางด้านภาพวนิิจฉัยชัน้สูง 10 ข้อดงัตารางที่ 1 และความสมัพนัธ์ระหว่าง EPA และ 

competency 6 ดา้น ดงัแสดงในตารางที ่2 

 

         ตารางท่ี 1  Entrustable Professional Activity (EPA) ทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สงู  

  

EPA 1 

EPA 2 

Collaborates as a member of an interprofessional team 

Triages and protocols exams 

EPA 3 Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis 

EPA 4 Communicates diagnostic imaging findings 

EPA 5 Recommends appropriate next steps 

EPA 6 Obtains informed consent and performs diagnostic / interventional procedures 

EPA 7 Manages patients undergoing imaging and procedures 

EPA 8 Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care 

EPA 9 Behaves professionally 

EPA 10 Contributes to a culture of safety and improvement 
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    ตารางท่ี 2  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง EPA และ competency ทัง้ 6 ด้าน 
 

Competency EPA 

1 

EPA 

2 

EPA 

3 

EPA 

4 

EPA 

5 

EPA 

6 

EPA 

7 

EPA 

8 

EPA 

9 

EPA 

10 

Patient Care • • 
 

• • • • • 
  

Medical 

Knowledge & 

Technical Skills 

• • • • • • • • 
  

Practice-based 

Learning & 

Improvement 

  
• • • • • • 

 
• 

Interpersonal & 

Communication 

Skills 

• 
  

• • • • 
   

Professionalism • 
 

• • • • • 
 

• 
 

System-based 

Practice 

    
• • • • 

 
• 

  

6.1.1   การเรียนการสอนภาคปฎิบติั  

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ไดก้าํหนดเริม่ตน้วงรอบปีการศกึษา

ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม ถงึวนัที ่30 มถุินายน ของทุกปี โดยจดัใหม้กีารหมนุเวยีนศกึษาและ

ปฏบิตังิานดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตามระบบต่าง ๆ รวมเวลา 24 เดอืน โดยยดึตามเกณฑห์ลกัสตูร

ของราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 โดยรายละเอยีดการ

หมนุเวยีนระบบต่าง ๆ มดีงัตารางที ่3 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมหีน้าทีห่ลกัในการการบรบิาล และรบัผดิชอบผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการตรวจ

ทางรงัสวีนิิจฉยั ทัง้ผูป่้วยนดัภายใตอ้าจารยป์ระจาํหน่วยต่าง ๆ ผูป่้วยนดัของแพทยป์ระจาํบา้นอนุ

สาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูเอง รวมถงึผูป่้วยฉุกเฉินทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นควินดั โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกฝนจะตอ้ง

วางแผนการตรวจ (protocol) เลอืกใช ้contrast ทีเ่หมาะสม จดัการภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ได้

ดว้ยตนเอง จากนัน้ทาํการแปลผล แจง้ผล รวมถงึใหค้าํแนะนําถงึการสง่ตรวจต่อแก่แพทยเ์จา้ของ

ไขใ้นกรณีทีจ่าํเป็น โดยมอีาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเป็นทีป่รกึษา หรอืตรวจสอบความถูกตอ้งตาม

ระดบัความซบัซอ้นของผูป่้วย 

 

 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล พ.ศ. 2562                                           10 

 

ตารางท่ี 3  แสดงระยะเวลาในการปฏิบติังานตามหน่วยต่าง ๆ ตามเกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยั 

 

เกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีจดัให้แพทยป์ระจาํบา้นหมนุเวียนศึกษาและ

ปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

หน่วย ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

Thoracic imaging 3 เดอืน  

Cardiovascular imaging 3 เดอืน 

Abdominal imaging (Gastrointestinal, 

hepatobiliary and genitourinary imaging) 

5 เดอืน 

  

Musculoskeletal imaging 3 เดอืน 

Grey-scale and Doppler ultrasound 5 เดอืน 

เกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีจดัให้แพทยป์ระจาํบา้นหมนุเวียนศึกษาและ

ปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 2 เดือน 

Elective 3 เดอืน  

เกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีจดัให้แพทยป์ระจาํบา้นหมนุเวียนศึกษาและ

ปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

การทาํวิจยั  1 เดอืน  

เกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีไม่บงัคบัให้แพทยป์ระจาํบา้นหมนุเวียนศึกษา  

Emergency imaging 1 เดอืน 

 

หมายเหต ุ 

1. การหมนุเวยีนระบบ Abdominal imaging (Gastrointestinal, hepatobiliary and genitourinary 

imaging) จะมกีารปฎบิตังิานเป็นเวลาทัง้หมด 5 เดอืน แต่อยา่งไรกต็าม แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด

จะไดฝึ้กปฎบิตัแิละเรยีนรูผู้ป่้วยทีม่ภีาวะเกีย่วขอ้ง เพิม่เตมิในหน่วย Emergency imaging และ 

Grey scale and doppler Ultrasonography อกีเป็นเวลาอยา่งน้อยรวมทัง้สิน้ 6 เดอืน 

2. ในการหมนุเวยีน แพทยป์ระจาํบา้นจะไดเ้รยีนรูก้ารตรวจ การทาํหตัถการ และการแปลผลภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู ทัง้ในภาวะทีไ่มร่บีดว่นและในภาวะฉุกเฉนิหรอืวกิฤต 

3. การเรยีนรูใ้นชว่งวชิาเลอืกเสร ี(elective period) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเลอืกเรยีนวชิาใน

สาขารงัสวีทิยา หรอืสาขาทางการแพทยอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล หรอืสถาบนัภายนอก รวมถงึสถาบนัต่างประเทศ หรอืการแพทยท์างเลอืกไดอ้ยา่งอสิระ 

รวมทัง้สามารถเลอืกศกึษาดงูานภายในโรงพยาบาลตน้สงักดั เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรม 

โดยผา่นการพจิารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการการศกึษาของภาควชิา 
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6.1.2    การเรียนการสอนภาคบรรยาย 

1. มกีารบรรยายความรูเ้กีย่วกบัความกา้วหน้าทางวทิยาการในดา้นภาพวนิิจฉัยและการแปล

ผลภาพทางรงัส ีโดยอาจารยป์ระจาํหน่วยต่างๆทุกหน่วย  

2. การบรรยายเน้ือหาความรูท้างดา้นรงัสวีนิิจฉัย โดยแพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัย

ชัน้สงู ซึง่ประกอบดว้ย  

o Advanced Imaging Topic ทุกวนัพธุสปัดาหท์ี ่3 ของเดอืน  

o MRI conference ทุกวนัพธุ สปัดาหท์ี ่4 ของเดอืน 

o Chest club ทุกวนัพฤหสับด ีสปัดาหท์ี ่4 ของเดอืน 

o Patho-fellow conference ทุกวนัพธุ สปัดาหท์ี ่2 ของเดอืน 

o Morbidity, Mortality and Safety (MMS) conference จดัขึน้ทุก ๆ 3  เดอืน โดยมี

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่2 เป็นผูด้าํเนินการ

เฝ้ารวบรวมกรณีศกึษาทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการปฏบิตังิานในหน่วยต่าง ๆ โดยเลอืก

กรณีศกึษาทีม่ขีอ้ควรพฒันา หรอืเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัของผูป่้วยมาเขา้รว่ม

อภปิราย โดยมคีณาจารยข์องภาควชิาฯเป็นทีป่รกึษาและ เขา้รว่มอภปิราย 

3. การอ่าน การวพิากษ์ และประเมนิบทความหรอืงานวจิยัทางวชิาการ ในวารสารสโมสร 

(journal club) ทุกวนัจนัทรข์องทุกสปัดาห ์

4. การทาํ Interdepartmental conference จดัขึน้เป็นประจาํทุกสปัดาห ์หรอืทุกเดอืน โดยแยก

ตามหน่วยที่ขึ้นปฏิบตัิงาน แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงที่ขึ้นปฏิบตังิาน

ประจําหน่วยเป็นผูร้บัผดิชอบในการตดิต่อแพทย์ประจําบ้านภาควชิาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

เป็นผูนํ้าการอภปิรายกรณีศกึษา หรอืตอบคําถามจากแพทยป์ระจําบา้นและคณาจารยจ์าก

ภาควชิาต่าง ๆ โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาในหน่วยนัน้ ๆ เป็นผูด้แูล แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา

ภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทีป่ฏบิตังิานในหน่วยอื่น ๆ สามารถเขา้รว่มกจิกรรมได ้โดยมรีายละเอยีด

ตามตารางที ่4 ดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 4  Interdepartmental Conferences ของแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู 

 

Interdepartmental 

Conferences  

วนั เวลา และสถานท่ี ภาควิชาท่ีเก่ียวข้อง  

Chest-Med Conference ทุกวนัศุกร ์ 

เวลา 11.00 - 12.00 น. 

ภาควชิาอายรุศาสตร ์

Academic Lung Conference  ภาควชิาศลัยศาสตร ์

Chest Radiological 

Conference 

 ภาควชิาอายรุศาสตร ์
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Tumor Board Conference 

(Musculoskeletal System) 

ทุกวนัพธุ  

เวลา 15.00 - 16.30 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์

ภาควชิาพยาธวิทิยา 

Sport Conference ทุกวนัศุกรท์ี ่4 ของเดอืน  

เวลา 12.00 - 13.30 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์

GI Conference ทุกวนัจนัทร ์ 

เวลา 13.30 - 15.00 น. 

ภาควชิาอายรุศาสตร ์

Hepatobiliary Conference ทุกวนัพฤหสับดทีี ่4 ของเดอืน 

เวลา 8.00 - 9.00 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตร ์

ภาควชิาอายรุศาสตร ์

GU Conference ทุกวนัศุกรท์ี ่4 ของเดอืน 

เวลา 8.00 - 9.00 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตร ์

 

Emergency conference ทุกวนัจนัทร ์เวลา 12.00-

13.00 น. 

ภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

 

6.1.3    ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม competency ทัง้ 6 ด้าน  ดงัน้ี  

         1)    ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care) 

• ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงู   

o มีการเรียนรู้และฝึกทักษะในการให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการตรวจ

ทางด้านภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ในกลุ่มโรคระดบัที่ไม่ซบัซ้อน และกลุ่มโรคระดบัที่

ซบัซอ้นภายใตก้ารกาํกบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

o มกีารเรยีนรูแ้ละเลอืกใช ้contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ไดด้ว้ยตนเอง 

o มีทกัษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการทําหตัถการทางด้านภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู 

o มทีกัษะในการตดัสนิใจดําเนินการจดัการตดัสนิใจตรวจเคสฉุกเฉินไดด้ว้ยตนเอง 

ในกลุ่มโรคระดบัทีไ่ม่ซบัซ้อน และกลุ่มโรคระดบัทีซ่บัซ้อนภายใต้การกํากบัดูแล

ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

• ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู 

o มทีกัษะในดา้นการใหค้าํปรกึษาและแนะนําเกีย่วกบัการตรวจทางดา้น 

      ภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ในกลุ่มโรคระดบัทีไ่มซ่บัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง และ 

      กลุ่มโรคระดบัทีซ่บัซ้อนไดด้ว้ยตนเองหรอืภายใตก้ารกํากบัดูแลของอาจารย์ผูใ้ห้

การฝึกอบรม   

o ใหค้าํแนะนําการตรวจวนิิจฉยัเพิม่เตมิทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูต่อแพทยเ์จา้ของ

ไขไ้ดด้ว้ยตนเอง 
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o มทีกัษะในการตดัสนิใจดําเนินการจดัการตดัสนิใจตรวจเคสฉุกเฉินไดด้ว้ยตนเอง 

ในกลุ่มโรคระดบัทีไ่ม่ซบัซอ้น และกลุ่มโรคระดบัทีซ่บัซ้อนภายใต้การกํากบัดูแล

ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

o ตระหนกัถงึปัญหาและภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการตรวจทางทางดา้น

ภาพวนิิจฉัยชัน้สงู และสามารถใหก้ารดูแลรกัษาเบือ้งตน้ไดอ้ย่างเหมาะสมในแต่

ละสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทย์สาขาที่

เกีย่วขอ้งต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2)    ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแก้ปัญหาของผูป่้วย 

       และสงัคมรอบด้าน (Medical knowledge and technical skills)  โดยจดัให ้  

• ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงู    

o เรยีนรูเ้กีย่วกบัภาพวนิิจฉยัชัน้สงูในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี thoracic imaging, 

cardiovascular imaging, abdominal (gastrointestinal, hepatobiliary and 

genitourinary imaging) และmusculoskeletal imaging 

o เรยีนรู ้ฝึกทกัษะการวางแผน imaging protocol ทําการตรวจหรอืควบคุมวธิกีาร

ตรวจ และรายงานผลการตรวจภาพวนิิจฉัยชัน้สงู ในกลุ่มโรคระดบัทีไ่ม่ซบัซ้อน

และกลุ่มโรคระดบัทีซ่บัซอ้น ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

o มสีว่นช่วยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทยป์ระจาํบา้นรุน่

น้อง 

•   ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู     

o เรยีนรู ้ฝึกทกัษะการวางแผน imaging protocol ทําการตรวจหรอืควบคุมวธิกีาร

ตรวจ และรายงานผลการตรวจภาพวนิิจฉยัชัน้สงูในกลุ่มโรคระดบัทีไ่ม่ซบัซอ้นได้

ดว้ยตนเอง และกลุ่มโรคระดบัทีซ่บัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง หรอืภายใตก้ารกํากบัดแูล

ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

o สามารถนําความรู้ใหม่ ๆ  จาก รายงานการวิจัย (medical research)  มา

ประยุกต์ใช้กบัการตรวจภาพวนิิจฉัยชัน้สูงได้ และรเิริม่ในการทํางานวจิยัทาง

คลนิิก  

o มสีว่นช่วยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทยป์ระจาํบา้นรุน่

น้อง 

• ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี เขา้รว่มในกจิกรรมการเรยีน

การสอนและกจิกรรมทางวชิาการของสถาบนัฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ อาท ิlectures, 

advanced imaging topics, journal club, interesting cases, interdepartmental 
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conferences, clinicopathology and radiology conferences, morbidity / mortality 

conferences เป็นตน้       

3)   การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning and 

improvement)  โดยจดัให ้

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี เรยีนรู ้และมคีวามคดิวเิคราะห์

อยา่งเป็นระบบในการดแูลผูป่้วย  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี ไดพ้ฒันาการเรยีนรู ้และสามารถ

ปรบัปรุงการเรยีนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ E-log book and E-evaluation form ผ่านทาง

ระบบ SI-ABI webbase ซึง่มกีารสะทอ้นตนเองและการสะทอ้นกลบัจากอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร ซึง่มกีาร update อยูต่ลอดเวลา 

• เพิม่พนูวจิารณญาณในการประเมนิขอ้มลูดว้ยหลกัการของวทิยาการระบาดคลนิิกและ

เวชศาสตรเ์ชงิประจกัษ์ โดยการวพิากษ์ และวจิารณ์ใน journal club ทุกวนัจนัทรเ์ชา้  

• การฝึกการเป็นนกัวชิาการ (scholarly activity) แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สูงทุกชัน้ปี ต้องทํางานวิจัยที่ได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง ในรูปแบบ original 

research ที่มีการเก็บข้อมูลแบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional 

study ทีม่กีารกล่าวถงึความเป็นมาของปัญหา วตัถุประสงค ์ระเบยีบวธิกีารศกึษาวจิยั 

ผลการวจิยั การวเิคราะห ์วจิารณ์ และการสรุปผล ภายใต้การกํากบัดูแลของอาจารย์

ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

4)    ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)  โดย

จดัให ้

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี เรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะปฏสิมัพนัธ์

และการสือ่สาร ผา่นกจิกรรมต่าง ๆ ทีม่กีารจดัขึน้ตลอดปี 

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี ฝึกทกัษะในการขอความยนิยอม

ในการตรวจทางรงัสวีทิยาวนิิจฉัย และการฉีด contrast agent  จากผู้ป่วยหรอืญาติ

ผา่นการปฏบิตังิานประจาํวนั 

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี ฝึกทักษะการสื่อสารใน

สถานการณ์เฉพาะ เชน่ การแจง้ขา่วรา้ย การจดัการเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด เป็นตน้ 

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนแพทยป์ระจาํบา้น

รุน่น้อง  

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี นําเสนอขอ้มูลผู้ป่วยและภาพ

วินิจฉัย แปลผล และวินิจฉัยแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ เช่น interdepartmental 

conferences, interesting cases เป็นตน้ 
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• แพทย์ประจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี สามารถเขยีนรายงานผลตรวจ

ดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสม 

5)    ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  โดยจดัให ้

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูทุกชัน้ปี  ใหก้ารบรบิาลตามหลกัเวชจรยิ

ศาสตร ์

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี  มีความรับผิดชอบและมี

จรยิธรรมอนัดตี่อวชิาชพี 

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี เขา้ร่วมในกจิกรรมการเรยีนการ

สอนของสถาบนัฝึกอบรม กิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาต่อเน่ือง และกิจกรรมที่ให้

ความรูท้างดา้นบรูณาการทัว่ไปทางการแพทย ์

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี ไดร้บัการพฒันาใหม้เีจตคตทิี่ดี

ระหวา่งการปฏบิตังิานดแูลผูป่้วย โดยเขา้อบรม counselling และ non-technical skills 

ต่าง ๆ  

• มแีพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี  มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถ

พฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเน่ืองตลอดชวีติ 

6)    การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)  โดยจดัให ้

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ อาทิเช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบ

ประกนัสงัคม ระบบสวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชวีติ 

ระบบการชดเชยการรกัษา และระบบบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิเป็นตน้ โดยแพทยป์ระจาํ

บา้นทุกคนจะตอ้งผ่าน งานปฐนิเทศแพทยป์ระจําบา้น เพื่อเขา้ใจถงึบทบาทหน้าทีล่ะ

บรบิทของการทาํงานในรพ.ศรริริาช และโรงพยาบาลรฐับาลของประเทศไทย 

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปีมคีวามรู้และมสี่วนร่วมในการ

พฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย เช่น hospital accreditation โดยเฉพาะการดูแล

และการใช้เครื่องมอืทางรงัสวีทิยา การควบคุมคุณภาพทางรงัสวีทิยา การรายงาน

อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางรังสีวิทยา และค่าตรวจทางรังสีวิทยาที่พบบ่อย โดยมี

ตวัแทนแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกรรมการ

การพฒันาคุณภาพของภาควชิา 

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปีมคีวามรูเ้รื่องความปลอดภยัของ

ผู้ ป่ ว ย  (patient safety) ทั ้ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ  contrast agent, radiation safety, 

ultrasound safety และ magnetic resonance (MR) safety โดยความรู้ส่วนน้ีถอืเป็น

ความรูพ้ืน้ฐานทีส่าํคญั ไดม้กีารจดั conference ในทุกๆ 3เดอืนของรอบปี  

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูทุกชัน้ปี มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการ

ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness) 
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• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปีมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

กฎหมายทางการแพทย ์รวมถงึสทิธผิูป่้วย  

 

6.2    เน้ือหาสงัเขปของการฝึกอบรม / หลกัสตูร (ดรูายละเอยีดในภาคผนวกที ่2)    

6.2.1   ความรู้พืน้ฐานของรงัสีวิทยาวินิจฉัย รวมถึง basic anatomy ของระบบต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง   

6.2.2   โรคหรือภาวะของผูป่้วยของระบบต่าง ๆ ท่ีสาํคญั  โดยแบ่งเป็น 

• ระดบัท่ี  1  โรคชนิดที่มคีวามสําคญัและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจําบา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

• ระดบัท่ี  2  โรคทีพ่บน้อยกว่าระดบั 1 แต่มคีวามสาํคญั ซึง่แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขา

ภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตวัเอง หรอืภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์

• ระดบัท่ี  3  โรคที่ซบัซ้อน หรอืพบได้น้อยมาก ซึ่งแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพ

วนิิจฉัยชัน้สูงอาจตรวจวนิิจฉัยได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรอื

จากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มกีารเรยีนรู้โรคในระดบัน้ีอย่าง

พอเพยีง 

6.2.3   การตรวจหรือหตัถการทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สงูท่ีสาํคญั แบ่งเป็น 

• ระดบัท่ี 1  การตรวจหรอืหตัถการทีแ่พทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูต้อง

ปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง  

• ระดบัท่ี 2  การตรวจหรอืหตัถการทีแ่พทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูควร

ปฏบิตัไิด ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญ  

• ระดบัท่ี 3  การตรวจหรอืหตัถการทีแ่พทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูอาจ

ปฏบิตัไิด ้ชว่ยปฏบิตั ิหรอืไดเ้หน็ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญ   

6.2.4   ความรู้ด้านบรูณาการ  

• ทกัษะในการตดิต่อสือ่สารและการสรา้งสมัพนัธภาพ (Interpersonal and 

communication skill)   

• ความเป็นวชิาชพีแพทย ์(Professionalism) 

• จรยิธรรมทางการแพทย ์(Medical ethics) 

• การเรยีนรูแ้บบเน้นปฏบิตั ิ(Practice-based learning) และการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง

ตลอดชวีติ (Lifelong learning skill) 

• การปฎบิตังิานตามระบบสขุภาพ (System-based practice) 

 

 

 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล พ.ศ. 2562                                           17 

 

6.3    การทาํวิจยั 

6.3.1    การทาํงานวิจยั เพือ่วุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู  

• ขัน้ตอนการทาํงานวิจยั  แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งทาํงานวจิยั 

ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional study อย่าง

น้อย 1 เรื่อง หรอืทํา systematic review หรอื meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่างการ

ปฏบิตังิาน 2 ปี โดยเป็นผูว้จิยัหลกั และงานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั

ดงัน้ี  

o ความเป็นมาของปัญหา 

o วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

o วธิกีารวจิยั 

o ผลการวจิยั 

o การวจิารณ์ผลการวจิยั 

o การสรุปผล 

o บทคดัยอ่ 

• ขอบเขตความรบัผิดชอบของภาควิชา 

สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้

จดัเตรยีมความพร้อมให้กบัแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ตัง้แต่การ

เตรียมโครงร่างการวิจยัไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจยั โดยการจดัอาจารย์ที่ปรึกษา

งานวจิยั และจดัทํารายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เพื่อนําส่งราชวทิยาลยัฯ ทัง้น้ีสาขารงัสี

วนิิจฉัย ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล จะรายงานชื่องานวจิยั 

อาจารย์ที่ปรกึษา และความคบืหน้าของงานวจิยั ตามกรอบเวลาที่กําหนดไปยงัราช

วทิยาลยัฯ เพื่อใหม้กีารกํากบัดูแลอย่างทัว่ถงึ เน่ืองจากความสามารถในการทําวจิยั

ดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงทีแ่พทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งบรรลุ

ตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็น

องค์ประกอบหน่ึงของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการ

ฝึกอบรม 

• คณุลกัษณะของงานวิจยั 

o เป็นผลงานที่รเิริม่ใหม่ หรอืเป็นงานวจิยัที่ใช้แนวคดิที่มกีารศกึษามาก่อนทัง้ใน

และต่างประเทศ แต่นํามาดดัแปลงหรอืทาํซ้ําในบรบิทของสถาบนั 

o แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูและอาจารยผ์ูด้ําเนินงานวจิยัทุกคน 

ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และ good clinical practice 

(GCP) 

o งานวจิยัทุกเรื่องต้องได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯ ของ

สถาบนั 
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o งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดําเนินภายใต้ข้อกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัที่

ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัคาํถามวจิยั 

o ควรใชภ้าษาองักฤษในการนําเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

• ส่ิงท่ีต้องปฏิบติัสาํหรบัการดาํเนินการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผูป่้วย 

o เมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯ แลว้ ตอ้งดาํเนินการทาํ

วจิยัตามขอ้ตกลงโดยเคร่งครดั รวมถึงมกีารลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรอื

ผู้แทนเพื่อให้ยนิยอมเข้าร่วมวจิยั โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control 

trial หรอื prospective study 

o หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการวจิยั หรอืคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯ กรณีทีไ่ม่สามารถปรกึษาได ้

ให้ย้อนกลับไปใช้หลักการพื้นฐาน 3 ข้อของจริยธรรมทางการแพทย์ในการ

ตดัสนิใจ กล่าวคอื 

 การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์

ทรมานกบัผูป่้วย  

 การเคารพสทิธขิองผูป่้วย 

 การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคมที่จะได้รบับรกิารทาง

การแพทยต์ามมาตรฐาน  

• กรอบการดาํเนินงานวิจยั ในเวลา 2 ปี (ไม่น้อยกว่า 24 เดือนของการฝึกอบรม) 

ระยะเวลาประมาณการมดีงัน้ี   

    เดือนท่ี    ประเภทกิจกรรม 

    2-3     จดัเตรยีมคาํถามวจิยัและตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 

     4-6      จดัทาํโครงรา่งงานวจิยั 

    6-8      นําเสนอโครงรา่งงานวจิยั 

                 ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯ 

ขอทุนสนบัสนุนการวจิยัจากแหล่งทุนทัง้ภายในและนอกสถาบนั 

(หากม)ี 

        8-10    เริม่เกบ็ขอ้มลู 

        15    นําเสนอความคบืหน้างานวจิยั 

        16        วเิคราะหข์อ้มลูและสรุปผลงานวจิยั 

        17       จดัทาํรายงานวจิยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรบัแกไ้ข 

        20      สง่รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ต่อสถาบนั เพือ่สง่ต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯ 

ใหท้าํการประเมนิผล สาํหรบัประกอบคุณสมบตักิารเขา้สอบเพือ่

วุฒบิตัรฯ 

        21        นําเสนอผลงานวจิยัต่อคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ 

6.3.2   การรบัรอง วฒิุบตัรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
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หากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามประสงคจ์ะขอใหร้บัรองวุฒ ิวว. อนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สูงให ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” จะต้องทําหนังสอืแจง้ต่อสถาบนัใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

โดยกรณีน้ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมผีลงานวจิยัโดยเป็นผูว้จิยัหลกั และผลงานนัน้ตอ้ง

ตพีมิพใ์นวารสารทีเ่ป็นทีย่อมรบั ดงั รายละเอยีดในภาคผนวกที ่3 

 

6.4    จาํนวนปีการฝึกอบรม  ไมน้่อยกวา่  2  ปี  

 

6.5    การบริหารการจดัการฝึกอบรม 

    สถาบนัการฝึกอบรมตอ้งจดัสภาวะการปฏบิตังิาน ดงัต่อไปน้ี   

6.5.1   ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ (รวมถงึการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ) ที่

เกีย่วขอ้งกบัการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑแ์ละประกาศใหช้ดัเจนเรือ่งเงือ่นไขงานบรบิาล และ

ความรบัผดิชอบของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมผา่นคูม่อืแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงู  

6.5.2   มกีารกําหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมกีารลาพกั เช่น การลา

คลอดบุตร การเจบ็ป่วย การเกณฑท์หาร การถูกเรยีกฝึกกาํลงัสาํรอง การศกึษาดงูานนอก

แผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร เป็นตน้ 

6.5.3   จดัมคีา่ตอบแทนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัตาํแหน่งและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

6.5.4   ควรมกีารระบุชัว่โมงการทาํงาน การลาพกัผอ่น และการลาป่วยทีเ่หมาะสม 

6.5.5   สภาวะสิง่แวดลอ้มการทาํงานทีเ่หมาะสมใหก้บัผูร้บัการฝึกอบรม 

 

6.6    ระเบียบการปฏิบติังานของแพทยป์ระจาํบา้น อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู 

1. การปฏบิตังิานในเวลาราชการทีภ่าควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล และการเขา้ร่วม

กจิกรรมทางวชิาการต่าง ๆ เริม่ตัง้แต่ 8.00-16.30 น. โดยเป็นผูนํ้าทมีการทาํงานในหน่วยรงัสวีนิิจฉยั

ในการตดัสนิใจทางคลนิีก ทัง้การวางแผนการทาํภาพวนิิจฉยั การขอคาํยนิยอมตรวจ การแปลผลภาพ

วนิิจฉัย และการทําหตัถการภายใต้การกํากบัดูแลของอาจารย์ และรบัใหค้ําปรกึษาจากแพทย์ทัง้ใน 

และต่างสาขา ซึ่งมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วย และความสามารถของแพทย์

ประจาํบา้นต่อยอด 

2. การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในการดแูลผูป่้วย แปลผล แจง้ผล และรบัปรกึษาจากแผนกอื่น ๆ (ตาม

ตารางเวรนอกเวลาราชการ)  จะเริม่ตัง้แต่ 16.00 น. จนถงึ 8.00 น. ของวนัถดัไป ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่หอผู้ป่วยหรือห้องพกัแพทย์ภาควิชารังสีวิทยา แต่ต้องสามารถติดต่อได้ทาง

โทรศพัทม์อืถอืตามเบอรท์ีใ่หไ้วใ้นตารางเวร และพรอ้มทีจ่ะไปดแูลผูป่้วยไดท้นัทเีมื่อไดร้บัรายงาน การ

อยูเ่วรนอกเวลาราชการจะมอีาจารยแ์พทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเป็นทีป่รกึษาเมื่อแพทยป์ระจาํบา้นผูอ้ยู่เวร

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  หากมีการรายงานว่าไม่สามารถติดต่อแพทย์เวรได้ ทาง

คณะกรรมการบรหิารการศกึษาภาควชิารงัสวีทิยาจะไดม้กีารสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและดาํเนินการต่อไป  
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3. การไปฝึกปฏบิตังิานในหน่วยงานหรอืสถาบนัอื่นนอกภาควชิา ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งทําหนังสอื

ขออนุญาตอย่างเป็นทางการผ่านภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลไปยงัหวัหน้า

หน่วยงานหรอืสถาบนันัน้ ๆ ดว้ย  

4. ระยะเวลาในการฝึกอบรมตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 ปี ตามหลกัสตูร

การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู  

5. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมสีทิธิล์าทุกประเภทรวมกนัตอ้งไม่เกนิ 20 วนัทําการต่อปี ตามระเบยีบของคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  

6. หากในกรณีทีม่กีารลาคลอดบุตร การเกณฑท์หาร การถูกเรยีกฝึกกาํลงัสาํรอง การลาเน่ืองจากเจบ็ป่วย

เรื้อรงั หรือการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรมปกติ ให้ใช้เกณฑ์การลา ตามระเบียบของคณะ

แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล หากระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการ

ฝึกอบรม 2 ปี  ทางคณะอนุกรรมการบรหิารหลกัสูตรจะจดัใหม้กีารฝึกอบรมทดแทนเพิม่เตมิ เพื่อให้

ครบตามระยะเวลาที่กําหนดในคุณสมบตัิของผู้มสีทิธิส์อบเพื่อวุฒบิตัรความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวชิาชพีเวช กรรมอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

7. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนจากตน้สงักดั (ในกรณีทีม่ตีน้สงักดั) หรอืไดร้บั

เงนิเดอืนจากคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (ในกรณีทีไ่ม่มตี้นสงักดั) และเงนิค่าตอบแทนต่าง ๆ 

และการสนับสนุนค่าใชจ้่ายเพื่อกจิกรรมวชิาการ รวมถงึสวสัดกิารตาม หลกัเกณฑก์ารไดร้บัเงนิเดอืน

ของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล  (รายละเอยีดในภาคผนวกที ่12 และ 13)  

8. หากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบ หรอืมคีวามผดิทางจรยิธรรมการครอง

ตน หรือจริยธรรมทางการแพทย์ ทางคณะกรรมการบริหารการศึกษาภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล จะมกีารสอบสวนและพจิารณาตามระเบยีบของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี    

1. วา่กล่าวตกัเตอืน    

2. ใหป้ฏบิตังิานเพิม่เตมิ     

3. ไมส่ง่สอบเพือ่วุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

4. ใหล้าออก 

 

6.7    การวดัและประเมินผล (รายละเอยีดในภาคผนวกที ่4) 

    6.7.1    กระบวนการวดัและประเมินผลระหว่างชัน้ปี (Formative assessment) 

   แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปีจะไดร้บัการประเมนิระหวา่งการ

ฝึกอบรมครอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและกจิกรรมทางการแพทยใ์นมติติ่าง ๆ ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมรรถนะการเรยีนรูท้ ัง้ 6 ดา้น (competency) โดยจะประเมนิเป็น 7 มติ ิดงัต่อไปน้ี  

มิติท่ี 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรมตามท่ีกาํหนดในหลกัสตูร  ดหูมาย

เหตุดา้นล่าง   
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มิติท่ี 2  การรายงานผลการสอบท่ีจดัโดยสถาบนั ภาควชิาจะมกีารจดัสอบภายในสาํหรบัแพทย์

ประจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทัง้สองชัน้ปีในชว่งเดอืนเมษายนของทุกปี ซึง่จะตรงกบัการ

ฝึกอบรมเดอืนที ่10 สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ชัน้ปีที ่1 และเดอืนที ่22 

สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ชัน้ปีที ่2 และสรุปผลการสอบใหร้าชวทิยาลยั

ต่อไป 

มิติท่ี 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย โดยใช ้Web based E-portfolio System 

โดยแพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งเกบ็ประสบการณ์เรยีนรูจ้ากผูป่้วยตามเกณฑ ์minimal 

requirement ตามขอ้กาํหนดในหลกัสตูรฯ ของราชวทิยาลยัรงัสแีพทย ์และสง่ logbook ตามเวลาที่

กาํหนด 

แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่1 สง่ logbook ของปีแรก ใหภ้าควชิาภายในเดอืนที ่13 (เดอืนกรกฎาคม)  

เพือ่ทาํการสง่ราชวทิยาลยัในเดอืนที ่15 (เดอืนกนัยายน) 

แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่2 สง่ logbook ของทัง้ 2 ชัน้ปี ใหภ้าควชิาภายในเดอืนที ่20 (เดอืน

กุมภาพนัธ)์  เพือ่ทาํการสง่ราชวทิยาลยัในเดอืนที ่22 (เดอืนเมษายน)  

มิติท่ี 4  การรายงานประสบการณ์วิจยั  แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนควรทาํงานวจิยัตามกาํหนดเวลา

ทีไ่ดแ้จง้ไว ้โดยควรไดร้บัใบอนุมตักิารทาํวจิยัจากหน่วยจรยิธรรมการวจิยัในคนของคณะฯ ในชว่ง

เดอืนที ่15 (เดอืนกนัยายน) และสง่ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ในเดอืนที ่20 (เดอืนกุมภาพนัธ)์  

มิติท่ี 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรงัสีวิทยา  แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงูตอ้งเขา้รว่มการประชมุราชวทิยาลยั (RCRT) อยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 2 ปี  

มิติท่ี 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, non-technical skills และ 

workshop  ประเมนิจาก EPA (ดหูมายเหตุดา้นล่าง) และการเรยีนบรูณาการจากสว่นกลาง  

มิติท่ี 7  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and 

communication skills โดยอาจารยแ์ละผูร้ว่มงาน  ประเมนิจาก EPA (ดหูมายเหตุดา้นล่าง) 

หมายเหต:ุ  การประเมิน EPA 

• EPA 1: Collaborates as a member of an interprofessional team   

ประเมินโดยใช้ใบประเมิน Multidisciplinary teamwork  

assessment (MDT) ในการดําเนิน conferences โดยผู้ เข้ารับการอบรม 

o แพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 (level 3) อยา่งน้อย 2 ครัง้/ปี 

o แพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 2 (level 4) อยา่งน้อย 2 ครัง้/ปี 
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• EPA 2: Triages and protocols exams 

• EPA 3: Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis 

• EPA 4: Communicates diagnosis imaging findings  

• EPA 5: Recommends appropriate next steps 

โดย EPA 2-5 ประเมินโดยใช้ใบประเมิน mini-Imaging interpretation  

exercise (mini-IPX) อยา่งน้อย1 ครัง้/หน่วย/ปี 

o แพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 (level 4) อยา่งน้อย1 ครัง้/หน่วย/ปี 

o แพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 2 (level 5) อยา่งน้อย1 ครัง้/หน่วย/ปี 

• EPA 6: Obtains informed consent and performs diagnostic / interventional  

procedures 

• EPA 7: Manages patients after imaging and procedures 

โดย EPA 6-7 ประเมินโดยใช้ใบประเมิน Radiology direct observation of procedural 

skills (Rad-DOPS)  

o แพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 (level 4) อยา่งน้อย1 ครัง้/หน่วย/ปี 

o แพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 2 (level 5) อยา่งน้อย1 ครัง้/หน่วย/ปี 

• EPA 8: Formulates clinical questions and retrieves evidence to  

advance patient care ประเมินโดยใช้งานวิจยัแพทย์ประจําบ้านอนสุาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

ตามมิติท่ี 4 ด้านบน 

• EPA 9: Behave professionally ประเมินโดยการประเมิน 360 องศา 

o แพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

o แพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 2 (level 5) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

• EPA 10: Contributes to a culture of safety and improvement  ประเมินโดย การจดั 

Morbidity and Mortality  (MM) conference โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้ใบ 

ประเมิน Multidisciplinary teamwork assessment (MDT)  

o แพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 (level 3) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

o แพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 2 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

สรุปเอกสารที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จะส่งรายงาน

ความก้าวหน้าไปยังราชวทิยาลัย 

• เดือนท่ี 15 ของการฝึกอบรม (เดือนกนัยายน) สง่  
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o Log book พร้อมใบประเมินสมรรถนะ EPA ของแพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 1  

o ใบรับรองจากสถาบนัวา่งานวิจยัของแพทย์ประจําบ้านแตล่ะท่าน ได้ผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน  

• เดือนท่ี 22 ของการฝึกอบรม (เดือนเมษายน) สง่ 

o Log book พร้อมใบประเมินสมรรถนะ EPA ของแพทย์ประจําบ้าน ชัน้ปีท่ี 2  

o รายงานผลการสอบท่ีจดัโดยสถาบนั (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

o ผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

o การรับรองการเข้าร่วมการประชมุราชวทิยาลยั (RCRT) อย่างน้อย 1 ครัง้ใน 2 ปี 

6.7.2    กระบวนการวดัและประเมินผลเพ่ือเล่ือนชัน้ปี (Summative assessment) 

    ภาควชิาจะมกีารจดัสอบภายในสาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทัง้สอง

ชัน้ปีในชว่งเดอืนเมษายนของทุกปี ซึง่จะตรงกบัการฝึกอบรมเดอืนที ่10 สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้น

อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ชัน้ปีที ่1 และเดอืนที ่22 สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงู ชัน้ปีที ่2 โดยมกีารสอบทัง้สอบขอ้เขยีน (essay) และ/หรอืการสอบปากเปล่า (oral) 

ครอบคลุมระบบดงัต่อไปน้ี โดยบางระบบอาจจะมกีารสอบแบบใดแบบหน่ึงกไ็ด ้ 

• ระบบทางเดนิหายใจ  

• ระบบหวัใจและหลอดเลอืด  

• ระบบทางเดนิอาหาร  

• ระบบทางเดนิปัสสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ 

• ระบบกระดกูและกลา้มเน้ือ  

โดยเกณฑก์ารออกขอ้สอบจะอา้งองิตามภาคผนวกที ่5 

การอทุธรณ์ผลการประเมิน 

 ภาควชิาจะแจง้กระบวนการวดัและประเมนิผลใหแ้พทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงูรบัทราบก่อนการฝึกอบรม ทัง้ในเรือ่ง formative และ summative assessment และหาก

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูไมแ่น่ใจความถูกตอ้งของผลการประเมนิ สามารถ

รอ้งเรยีนผลการประเมนิได ้โดยผา่นเจา้หน้าทีก่ารศกึษาของภาควชิา ตามภาคผนวกที ่6  

6.7.3    เกณฑก์ารการเล่ือนชัน้ปีและแนวทางการดาํเนินการ 

• เกณฑก์ารเลื่อนชัน้ปี ประกอบดว้ย 
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o การบนัทกึขอ้มูล portfolio ในแต่ละการหมุนปฏบิตังิาน (rotation) เป็นไปตามที่

ราชวทิยาลยัฯ กาํหนด  

o ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติ 1-6 เป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยฯ 

กาํหนด 

o การสอบวดัความรูภ้ายใน 

• แนวทางในการดําเนินการบนัทกึขอ้มูลการประเมนิแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงูทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม ทาํโดย 

o   ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทําการบนัทกึขอ้มูลในส่วนที่เกี่ยวขอ้งลงใน web base E-

portfolio ใหค้รบตามทีร่าชวทิยาลยัฯ กาํหนด ในแต่ละการหมนุเวยีนปฏบิตังิาน 

o   สถาบนัฝึกอบรมทําการบนัทกึขอ้มูลการประเมนิแพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉัยชัน้สูงทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมในมติทิี ่1-6 ทัง้รายบุคคลและรายสถาบนั ส่ง

มาทีร่าชวทิยาลยัฯ เพือ่รายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่

กําหนด (ส่วนผลการประเมนิในมติทิี ่7 คณะ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อาจ

รอ้งขอเพือ่ประกอบการพจิารณาหรอืไมก่ไ็ด)้ 

 

 

ตารางท่ี 5 แสดง EPA และความสมัพนัธก์บั Core competency และ Milestone  

EPA Expectation by year of training 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 

1. Collaborates as a member of an 

interprofessional team 

3 4 

2. Triages and protocols exams 4 5 

3. Interprets examinations and 

prioritizes a differential diagnosis 

4 5 

4. Communicates diagnostic imaging 

findings 

4 5 

5. Recommends appropriate next steps 4 5 

6. Obtains informed consent and 

performs diagnostic / interventional 

procedures 

4 5 

7. Manages patients undergoing 

imaging and procedures 

4 5 
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8. Formulates clinical questions and 

retrieves evidence to advance 

patient care 

3 4 

9. Behaves professionally 4 5 

10. Identified system failure and 

contributes to a culture of safety and 

improvement 

3 4 

 

6.7.4    การวดัและประเมินผลเพ่ือวฒิุบตัรฯ  

• ผูเ้ข้ารบัการประเมินการสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ   

ในการประเมนิเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวช

กรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูนัน้ ผูเ้ขา้รบัการประเมนิตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาต

ประกอบวชิาชพีเวชกรรมตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 และจะตอ้ง

มคีุณสมบตัคิรบถว้นดงัต่อไปนี้  

o คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิเข้าสอบ  

 เป็นผู้ได้ร ับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั หรอืสาขารงัสวีทิยาทัว่ไป 

 ผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒบิตัร

แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพ

วนิิจฉัยชัน้สูง ในสถาบนัฝึกอบรมทีไ่ดร้บัการรบัรองจากแพทยสภา ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควร

ใหเ้ขา้สอบ 

 ผา่นการประเมนิภายในของภาควชิา  

 มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องผ่านการสอบป้องกัน 

วทิยานิพนธ ์โดยคณะอนุกรรมการจากราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศ

ไทย  หากแพทย์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสอบไม่ผ่านการสอบป้องกัน

วทิยานิพนธด์งักล่าว จะไม่มสีทิธิส์อบขอ้เขยีนและสอบปากเปล่าในการสอบ

เพือ่วุฒบิตัรฯ  

o เอกสารประกอบ  

 เอกสารรบัรองจากสถาบนัฝึกอบรมตามทีก่าํหนด  

 บทความงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์หรอืในรปูแบบทีพ่รอ้มสง่ตพีมิพ ์(manuscript) 

และใบรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน 

 สําเนาวุฒบิตัรหรอืหนังสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามชํานาญในการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั หรอืสาขารงัสวีทิยาทัว่ไป   
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• วิธีการประเมิน   

o  ผูเ้ข้ารบัการประเมิน จะตอ้งผา่นการทดสอบความรู ้ดงัต่อไปน้ี  

 การสอบขอ้เขยีน 

 การสอบปากเปล่า   

o เกณฑก์ารสอบผา่น  

 เ ก ณ ฑ์ ก า ร ส อ บ ผ่ า น  ต้ อ ง ส อ บ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ขั ้น ตํ่ า ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง กําหนด 

ทัง้น้ีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินต้อง

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนังสอือนุมตัิ

และวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 

2552 

 ผูผ้่านการประเมนิตอ้งสอบผ่านเกณฑข์ัน้ตํ่าในการสอบขอ้เขยีนและการสอบ

ปากเปล่า จงึจะมสีทิธไิดร้บัวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู จากแพทยสภา 

o ในกรณีทีผู่เ้ขา้รบัการประเมนิสอบไม่ผา่นการประเมนิในประเภทใด ใหส้อบซ่อม

เฉพาะการประเมนิในประเภทนัน้ ๆ ตามการเปิดสอบของราชวทิยาลยัฯ เป็น

กรณี ๆ ไป 

o ผูผ้่านการฝึกอบรม แต่ไม่ผ่านการประเมนิจะมสีทิธไิดร้บัใบรบัรองการฝึกอบรม 

อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูจากสถาบนัทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม 

o  

6.7.5    การประเมินเพ่ือหนังสืออนุมติัฯ   

ในการประเมนิเพือ่หนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง ผู้เข้ารบัการประเมินต้องเป็นผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพีเวชกรรมตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 และต้องมคีุณสมบตัิ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

• เป็นผูไ้ด้รบัวุฒบิตัรฯ หรอืหนังสอือนุมตัฯิ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง หรอืเทยีบเท่า 

จากสถาบนัในต่างประเทศทีร่าชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทยรบัรอง โดยความ

เหน็ชอบของแพทยสภา 

• เป็นผูท้ีไ่ดป้ฏบิตังิานในอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตาม

เงื่อนไขที่ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์แห่งประเทศไทยกําหนด ทัง้น้ีสถานที่ปฏิบตัิงาน 

ลกัษณะและปรมิาณงานทีป่ฏบิตั ิเป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนด ดงัน้ี 

o สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน

จะต้องมคีุณสมบตัิและมภีาระงานของอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง อนุโลมตาม

เกณฑ์ทัว่ไปและเกณฑ์เฉพาะสําหรบัสถาบนัฝึกอบรมที่ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์
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แห่งประเทศไทยกําหนด ในเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมสําหรบัอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู และไดร้บัการรบัรองจากราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 

o   ลกัษณะและปรมิาณงานที่จะต้องปฏบิตัเิพื่อการสอบหนังสอือนุมตัฯิ ให้เป็นไป

ตามเกณฑท์ีร่าชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยกําหนดสาํหรบัอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู 

• สําหรบัการสอบเพื่อหนังสอือนุมตัิฯ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มีสิทธิ

พจิารณายกเวน้การสอบขัน้ตอนใดหรอืส่วนใดใหแ้ก่ผูท้ี่ได้รบัวุฒบิตัรฯ หรอืหนังสอื

อนุมตัฯิ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงหรอืเทยีบเท่า จากสถาบนัในต่างประเทศที่ราช

วทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยรบัรองโดยความเหน็ชอบจากแพทยสภา และอาจ

พจิารณายกเวน้การสอบขัน้ตอนใดหรอืส่วนใดเป็นการเฉพาะรายใหแ้ก่ผูท้ีป่ฏบิตังิาน

ในอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูมาแลว้เกนิ 10 ปี ทัง้น้ีตอ้งเป็นการปฏบิตังิานในอนุสาขา

ฯ ต่อเน่ืองกนัมาตลอดจนถงึวนัทีย่ ืน่คาํขอสอบ 

นอกจากน้ี อาจต้องมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูกาํหนด   

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง โดยการทดสอบความรู้เป็นไปตาม

เกณฑท์ีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กาํหนด ทัง้น้ีคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิอบ 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินต้องสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2552 

ผูผ้่านการประเมนิจะมสีทิธไิดร้บัหนังสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามชํานาญในการ

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูจากแพทยสภา 

  

7.    การรบัและการคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (รายละเอยีดดงัในภาคผนวกที ่7)  

7.1.   คณุสมบติัของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม  

7.1.1.  ผูส้มคัรตอ้งมคีุณสมบตัเิบือ้งตน้ครบถว้นตามเกณฑก์าํหนดของแพทยสภาในปีการศกึษา

หรอืปีการฝึกอบรมนัน้ ๆ  

7.1.2.  เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัอิา้งองิตามประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย (กสพท) 

เรือ่ง คุณสมบตัเิฉพาะของผูท้ีส่มคัรเขา้ศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติ (ฉบบัปี พ.ศ.

2559) โดยไมจ่าํกดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา และภาวะสขุภาพทีไ่มม่ผีลกระทบต่อการ

ฝึกอบรม  
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7.1.3.  เป็นผูจ้บการศกึษาแพทยศาสตรบณัฑติ ทีไ่ดร้บัการรบัรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชพีเวชกรรม และมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม  

7.1.4.  มผีลการเรยีนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (GPA)  ไมต่ํ่ากวา่ 2.5  

7.1.5.  เป็นผูไ้ดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวช

กรรม สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั หรอื สาขารงัสวีทิยาทัว่ไป หรอื เป็นผูม้สีทิธิส์อบเพือ่วุฒบิตัร

หรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขารงัสี

วทิยาวนิิจฉยัในปีการศกึษานัน้ (ในกรณีทีส่อบวุฒบิตัรสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัไมผ่า่น 

สามารถอนุญาตใหเ้รยีนได ้แต่ก่อนทีจ่ะสอบวุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูจะตอ้ง

ผา่นวุฒบิตัรฯ สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัก่อน) 

7.1.6.  เป็นผูไ้มม่ภีาระผกูพนัการชดใชทุ้นกบัตน้สงักดัเดมิ 

7.2.   การพิจารณาคดัเลือก 

7.2.1.  คณะกรรมการการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมาจากอาจารยป์ระจาํสาขารงัสวีนิิจฉยั 

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล อยา่งน้อย 5 ทา่น โดยแต่ละทา่นเป็น

ตวัแทนของหน่วย thoracic imaging, cardiovascular imaging, gastrointestinal and 

hepatobiliary imaging, genitourinary imaging และ musculoskeletal imaging 

7.2.2.  คณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้นจะทาํการประมวลคะแนนจากเกณฑท์ีก่าํหนด โดย

พจิารณาจากเอกสารประกอบการสมคัร ประกอบกบัคะแนนจากการสอบสมัภาษณ์ 

(รายละเอยีดตามภาคผนวกที ่7) โดยพจิารณาตดัสนิตามความเหมาะสม และจะประกาศ

ผลการคดัเลอืกใหผู้ส้มคัรทราบ ภายหลงัการพจิารณาเสรจ็สิน้  

7.2.3.  เกณฑก์ารพจิารณารบัการเขา้ฝึกอบรม มดีงัน้ี 

1) คะแนนเฉลีย่สะสม (GPA) ตลอดการศกึษาแพทยศาสตรบ์ณัฑติ 

2) คะแนนสอบวดัความรูท้างภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ CU-TEP, IELTS หรอื TOEFL โดย

เป็นผลสอบทีม่อีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

3) หนงัสอืรบัรองทุนจากโรงพยาบาลตน้สงักดั (ถา้ม)ี 

4) ประวตักิารทาํงานของแพทย ์กจิกรรมนอกหลกัสตูร รวมถงึความสามารถพเิศษ 

5) จดหมายแนะนําตวัของแพทยผ์ูส้มคัร และหนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา และ

ผูร้ว่มงาน (recommendation letter) 

6) ประสบการณ์การทาํงานวจิยัในชว่งระยะเวลา 5 ปี 

7) คะแนนจากการสอบสมัภาษณ์ โดยคณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา

ภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 
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7.3.   จาํนวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม  

สาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ไดก้าํหนดจาํนวนผู้

เขา้รบัการฝึกอบรม ตามขอ้กาํหนดของหลกัสตูรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ของราชวทิยาลยัรงัสี

แพทยแ์หง่ประเทศไทยและแพทยสภา ซึง่กาํหนดสดัสว่นศกัยภาพการฝึกอบรมจากจาํนวนอาจารย ์

จาํนวนผูป่้วย และจาํนวนหตัถการ   

ปัจจุบนัสาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มอีาจารย์

แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู จาํนวน 24 ทา่น (รายละเอยีดดงัในภาคผนวกที ่

8) ดงันัน้ปัจจุบนัสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู จงึมศีกัยภาพเพยีงพอในการรบัแพทยผ์ูท้ีม่คีุณสมบตัเิขา้

รบัการฝึกอบรมจาํนวน 8 คนต่อปี 

7.4.   การอทุธรณ์ผลการการคดัเลือกแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู  

ผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู สามารถเขยีนคาํ

รอ้งเพือ่ขออุทธรณ์ผลการตดัสนิไดต้ามระเบยีบภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล โดยจะมกีารพจิารณาผลการอุทธรณ์โดยคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทีแ่ต่งตัง้โดยหวัหน้า

ภาควชิารงัสวีทิยา  โดยมตกิารตดัสนิจากคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ภาควชิารงัสวีทิยา คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ถอืเป็นอนัสิน้สดุ 

 

 

8.   อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

สาขารงัสวีนิิจฉัย ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ดําเนินการหลกัสูตรแพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง (รายละเอยีดดงัในภาคผนวกที ่8)  ซื่ง

ประกอบไปด้วยอาจารย์แพทย์ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง จํานวน 24 ท่าน มหีน้าที่รบัผดิชอบและมี

อํานาจในการจดัการ การประสานงาน การบรหิาร และการประเมนิผล สําหรบัแต่ละขัน้ตอนของการ

ฝึกอบรม โดยกาํหนดคุณสมบตัแิละหน้าทีข่องคณะกรรมการ ดงัน้ี 

8.1.    คณุสมบติัของประธานการฝึกอบรม 

ตอ้งเป็นแพทยซ์ึง่ไดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนังสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพี

เวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง และปฏิบัติงานด้านภาพวินิจฉัยชัน้สูง อย่างน้อย 5 ปี 

ภายหลงัไดร้บัวุฒบิตัรฯ หรอืหนงัสอือนุมตัฯิ 

8.2.   คณุสมบติัและจาํนวนของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

8.2.1    คณุสมบติัของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
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• อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมในหลกัสตูรเป็นแพทยท์ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดง

ความรูค้วามชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู และ

ตอ้งปฏบิตังิานดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงู อยา่งน้อย 2 ปี   

• เป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม 

• ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นอาจารย์ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาและการคดัเลอืกเพื่อ

บรรจุ และแต่งตัง้อาจารย์ตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

(รายละเอยีดดงัในภาคผนวกที ่9)  

 โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมมหีน้าทีห่ลกั 3 ดา้น ดงัน้ี  

 1)  หน้าท่ีด้านการเรียนการสอน ในหลกัสตูรต่าง ๆ ของสาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิา

รงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล รวมถงึการฝึกอบรมแพทย์ประจํา

บา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูดว้ย  

 2)  หน้าท่ีด้านการวิจยั รวมถงึเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาในการทาํวจิยัของผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมในหลกัสตูรฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3)  หน้าท่ีด้านการบริการวิชาการ การใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉยัและรกัษาโรคต่าง ๆ 

แก่ผูป่้วยทางรงัสวีนิิจฉยั 

      ภาระงานในหน้าทีท่ ัง้ 3 ขอ้ดงักล่าว ต่ออาจารย ์1 ทา่น ตอ้งไมน้่อยกวา่ 35 ชัว่โมง

ต่อสปัดาห ์ โดยจะมสีดัส่วนภาระงานด้านการเรยีนการสอนไม่น้อยกว่า 7 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห ์ดา้นการวจิยัไม่น้อยกวา่ 3.5 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์และดา้นการบรกิารวชิาการไม่

น้อยกว่า 7 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ตามขอ้บงัคบัของคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยมาตรฐานภาระงานวชิาการขัน้ตํ่าของคณาจารย ์

      นอกจากน้ีแลว้อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมในหลกัสตูรฯ ยงัมหีน้าทีอ่ื่น ๆ ตามแต่ที ่

จะได้รบัมอบหมาย เช่น  การเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาของนักศึกษาแพทย์และแพทย์

ประจําบ้าน การทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม การให้บรกิารแก่สงัคมตามนโยบายของ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  

 โดยคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลจะมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของ อาจารย์

ปีละ 2 ครัง้ ตามภาระงานทีก่าํหนด   

8.2.2    จาํนวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม    

ตอ้งมจีาํนวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมปฏบิตังิานเตม็เวลาอย่างน้อย 2 คน ต่อจาํนวนผูเ้ขา้

รบัการอบรม 1 คน หากมจีํานวนอาจารยใ์หฝึ้กอบรมเตม็เวลาไม่พอ อาจใหม้อีาจารยแ์บบ

ไมเ่ตม็เวลาได ้โดยมขีอ้กาํหนดดงัน้ี 

• จาํนวนอาจารยแ์บบไมเ่ตม็เวลาตอ้งไมม่ากกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนอาจารยเ์ตม็เวลา 

• ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เตม็เวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของภาระ

งานอาจารยเ์ตม็เวลา เพื่อใหส้ามารถตดิตามความก้าวหน้าของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ได ้
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ปัจจุบนัสาขารงัสีวินิจฉัย ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมี

อาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาตามที่แพทยสภากําหนด จํานวน 24 ท่าน 

(รายละเอยีดดงัในภาคผนวกที ่8) ดงันัน้สาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู จงึมศีกัยภาพเพยีงพอใน

การรบัแพทยผ์ูท้ีม่คีุณสมบตัเิขา้รบัการฝึกอบรมจาํนวน 8 คนต่อปี 

หมายเหตุ ในกรณีทีส่ดัส่วนของอาจารยต์่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมลดลงกว่าทีไ่ดร้บัอนุมตัไิว ้

สถาบนัจะพจิารณาลดจํานวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสม เพื่อคงคุณภาพ

การฝึกอบรมไว ้

8.2.3 ระบบพฒันาอาจารย ์

     สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมรีะบบพฒันาอาจารยอ์ยา่งเป็นระบบทัง้ทางดา้นการแพทยแ์ละ    

    แพทยศาสตรศกึษา  และมกีารประเมนิอาจารยเ์ป็นระยะ 

 

9.    ทรพัยากรทางการศึกษา  

สาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลมทีรพัยากรทางการศกึษาที่

ช่วยการฝึกอบรมแพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู ซึง่ครอบคลุมตามเกณฑม์าตรฐานสถาบนั

การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพือ่วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุ

สาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ดงัน้ี  

9.1.   สถานท่ีปฏิบติังาน  

1. ศนูยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคารผูป่้วยนอก ชัน้พืน้ดนิ 

2. ศนูยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคาร 84 ปี ชัน้ 1 

3. ศนูยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ  

4. หน่วยตรวจรงัสวีนิิจฉยั ตกึ 72 ปี ชัน้ 2 

5. หน่วยตรวจเอกซเรย ์ตามอาคารต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตกึอุบตัเิหตุ ชัน้ 1, อาคารผูป่้วยนอก ชัน้ 3, 

ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 1 และหน่วยบรกิารเอกซเรยเ์คลื่อนที ่ตกึ 72 ปี ชัน้ 1  

      โดยภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลไดจ้ดัใหม้รีะบบสารสนเทศภาพรงัส ี

Picture Archiving Communication System (PACS) และชุดคอมพวิเตอรม์ากกว่า 200 เครื่องเพื่อ

การรายผลภาพทางรงัส ีในสถานทีต่่าง ๆ ไดแ้ก่ 

• ศนูยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคารผูป่้วยนอก ชัน้พืน้ดนิ 

• ศนูยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ ชัน้ 2 และ 3 

• หอ้งอ่านฟิลม์ หน่วยตรวจรงัสวีนิิจฉยั ตกึ 72 ปีชัน้ใตด้นิ และชัน้ 2 
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9.2.   เครื่องมือและอปุกรณ์ของสาขารงัสีวินิจฉัย  

 

เครือ่งมือการตรวจของสาขารงัสีวินิจฉัย จาํนวน (เคร่ือง) 

เครือ่งตรวจสนามแมเ่หลก็แรงสงู (MRI 1.5T และ 

3.0T) 

5 

เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(Multislide CT 

Scan) 

5 

เครือ่งอลัตราซาวน์ (Ultrasonography) 21 

เครือ่งตรวจรงัสฟูีลโอโรสโคป (Fluoroscopy) 3 

เครือ่งตรวจเอกซเรยท์ัว่ไป (General X-ray) 11 

เครือ่งเอกซเรยเ์คลื่อนที ่(Portable X-ray) 12 

 

9.3    บคุลากรในสาขารงัสีวินิจฉัย 

 

บุคลากร อัตรา 

อาจารย์แพทย์  44 

อาจารย์นกัฟิสิกส์ 1 

นกัรังสีเทคนิค 35 

พยาบาล 28 

ผู้ช่วยทางการแพทย์และพนกังานทัว่ไป 29 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 14 

  

9.4    แหล่งข้อมลูทางวิชาการ และสถานท่ีท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการจดักิจกรรมวิชาการ 

9.4.1.  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีการให้บริการทัง้สื่อ

วชิาการและสือ่ทางอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเขา้ถงึและได้

ทําการศกึษาคน้ควา้ได้ทุก ๆ สาขาวชิาหลกัทางการแพทย์ โดยสื่อทางอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ 
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แพทย์ผู้รบัการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงได้โดยผ่านเครอืข่าย Intranet และ Internet ทัง้น้ี

หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล มตีาํราและสิง่พมิพท์างดา้น

รงัสีวิทยาวินิจฉัย รวมวารสารทางการแพทย์ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่าง

สมํ่าเสมอ นอกจากน้ีแลว้หอ้งสมุดยงัใหบ้รกิารการสบืคน้วารสารทางการแพทยท์ีท่างคณะฯ 

ไมไ่ดบ้อกรบัเป็นสมาชกิไดอ้กีดว้ย 

9.4.2.  การสนับสนุนด้านงานวจิยั โดยคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิลมี

บุคลากรผูเ้ชีย่วชาญจากศูนยว์จิยัคลนิิกศริริาช (SIMR) ใหค้ําปรกึษาเกีย่วกบังานวจิยัแก่ผู้

เขา้รบัการฝึกอบรม อกีทัง้ยงัมชี่องทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อช่วยใหค้ําปรกึษาในการทําวจิยั 

รวมไปถงึการขอทุนสนบัสนุนงานวจิยั 

9.4.3.  หอ้งประชุมและหอ้งเรยีนทีจ่าํเป็นต่อการจดักจิกรรมวชิาการ 

• หอ้งบรรยายพณิพากยพ์ทิยาเภท ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 

• หอ้งบรรยายรม่ไทร สวุรรณิก อาคารศนูยโ์รคหวัใจ ชัน้ 13 

• Conference room และ Lecture room ตามอาคารต่าง ๆ ได้แก่ ตึก 72 ปี ชัน้ใต้ดนิ 

ชัน้ 2 และชัน้ 10 และศนูยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ ชัน้ 2 

9.4.5.  การสนับสนุนการสบืคน้ขอ้มลูทางสารสนเทศ โดยภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริิ

ราชพยาบาลได้จัดชุดคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานมากกว่า 200 เครื่อง รวมถึงจุดเชื่อมต่อ

อนิเตอรเ์น็ตตามสถานทีท่ํางานต่าง ๆ ไวอ้ย่างครบถว้น นอกจากน้ีภาควชิารงัสวีทิยายงัมี

ระบบ E-learning ซึ่งมีการจดัเก็บวีดิทศัน์การบรรยายทางวิชาการรวมถึงเอกสารทาง

วชิาการต่าง ๆ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้ไปทาํการศกึษาเพิม่เตมิไดอ้กีดว้ย 

9.4.6.  การสนับสนุนใหเ้ขา้ร่วมงานประชุมวชิาการทีส่่งเสรมิด้านการเรยีนรูใ้นอนุสาขาสาขาภาพ

วนิิจฉัยชัน้สงู เช่น งานประชุมวชิาการประจําปีของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล งาน

ประชุมประจาํปีของราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ีคณะแพทยศาสตรศ์ิ

ริราชพยาบาลยงัมีการจดัการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เข้ารบัการ

ฝึกอบรม เช่น  โครงการ  Pearls in Medicine Education ที่มีการ ฝึกอบรมการทํ า  

professional powerpoint presentation หรอื การฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม EndNote เป็น

ตน้ 

9.4.7.  หน่วยงานประกนัคุณภาพการศกึษา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มผีูเ้ชีย่วชาญดา้น

แพทยศาสตรศ์กึษามาชว่ยเป็นทีป่รกึษาในการจดัทาํแผนการฝึกอบรม การจดักจิกรรม การ

ฝึกอบรม และการประเมนิการฝึกอบรม 

9.4.8.  การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ๆ โดยทางหลักสูตรได้มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้เข้ารบัการ

ฝึกอบรมไดไ้ป elective ในสถาบนัฝึกอบรมฯ อื่น ๆ ทัง้ในประเทศไทย รวมถงึต่างประเทศ 

และการแพทยท์างเลอืก โดยแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเลอืกสถาบนัทีต่อ้งการไป 

elective ไดเ้องตามความสนใจ ทางหลกัสตูรยงัสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดก้ลบัไป

ศกึษาดูงานในช่วงของการ elective ที่โรงพยาบาลต้นสงักดั เพื่อเป็นการเรยีนรูร้ะบบการ

ดูแลผูป่้วยและระบบการทํางานของโรงพยาบาลตน้สงักดั นอกจากน้ีคณะแพทยศาสตรศ์ริิ
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ราชพยาบาลยังมีทุนสนับสนุนในกรณีที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสนใจการ elective 

ต่างประเทศ 

 

10.  การประเมินแผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร 

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลมกีารกํากบัดูแลการฝึกอบรม ใหเ้ป็นไปตาม

แผนการฝึกอบรม / หลักสูตรเป็นประจํา โดยมีกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใช้จริง 

(ภาคผนวก 11) การประเมนิแผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร โดยจะครอบคลุม 

10.1   พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร 

10.2   ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์

10.3   แผนการฝึกอบรม 

10.4   ขัน้ตอนการดาํเนินงานของแผนการฝึกอบรม 

10.5   การวดัและประเมนิผล 

10.6   พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 

10.7   ทรพัยากรทางการศกึษา 

10.8   คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

10.9   ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสขุภาพ   

10.10 สถาบนัฝึกอบรมรว่ม 

10.11 ขอ้ควรปรบัปรุง 

 ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลมกีารแสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัเกี่ยวกบัการ

ฝึกอบรม / หลกัสูตรจากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีหลกั 

รวมถงึการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเกี่ยวกบัความสามารถในการปฏบิตังิานของแพทยผ์ูส้ําเรจ็การฝึกอบรม ใน

การประเมนิการฝึกอบรม / หลกัสตูร  

 

11.  การทบทวนและการพฒันา 

ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผูร้บัผดิชอบดูแลการฝึกอบรมและทบทวน / พฒันา

สถาบนัฝึกอบรม จดัใหม้กีารทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรอือย่างน้อย

ทุก 5 ปี  ปรบัปรุงกระบวนการ โครงสรา้ง เน้ือหา ผลลพัธ ์และสมรรถนะของผูส้าํเรจ็การฝึกอบรม รวมถงึ

การวดัและการประเมินผล ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ปรบัปรุงแก้

ขอ้บกพรอ่งทีต่รวจพบ มขีอ้มลูอา้งองิ และแจง้ผลการทบทวนและพฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ 

 

12.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 

 สาขารงัสวีนิิจฉัย ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ไดด้ําเนินการเพื่อแสดงให้

เหน็ถงึธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการหลกัสตูรฯ ดงัต่อไปน้ี 
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12.1  จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการหลกัสตูร ใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีก่าํหนดไวใ้นดา้นต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ การรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลอืกและจาํนวนทีร่บั) กระบวนการ

ฝึกอบรม การวดัและประเมนิผล และผลลพัธข์องการฝึกอบรมทีพ่งึประสงค ์การออกเอกสารทีแ่สดง

ถงึการสาํเรจ็การฝึกอบรม ทีส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมไดท้ัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ ดงัภาคผนวกที ่1, 2 และ 3 

12.2  ทําการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหม้คีวามโปร่งใส โดยมกีฎเกณฑช์ดัเจน และคณะกรรมการ

คดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งไม่มสี่วนไดส้่วนเสยีกบัผูส้มคัร (ภาคผนวกที ่7)  รวมถงึเปิดใหม้ี

การอุทธรณ์ผลการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได ้หากมกีารรอ้งขอจากผูส้มคัร (ภาคผนวกที ่6) 

12.3  เปิดใหม้กีารอุทธรณ์ผลการสอบหรอืการประเมนิแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงได้ 

หากมกีารรอ้งขอ (ภาคผนวกที ่6) 

12.4  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ และสาขารงัสวีนิิจฉยั มอีาํนาจในการบรหิารจดัการงบประมาณของ

แผนการฝึกอบรมตามหลกัสตูร โดยผ่านทางภาควชิารงัสวีทิยา โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความ 

จาํเป็นต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  

12.5  สาขารงัสวีนิิจฉัย ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มบีุคลากรปฏบิตังิานและมี

ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง  ดงัภาคผนวกที ่1 และ8   

12.6  จดัให้มีให้มีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้งครบถว้นสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการฝึกอบรม  

12.7  จดัใหม้คีณะอนุกรรมการความปลอดภยัทางรงัส ี(ภาคผนวกที ่10) เพือ่ชว่ยดแูลการป้องกนัอนัตราย

จากรงัสตีามมาตรฐานของสาํนกังานพลงังานปรมาณูเพือ่สนัตแิละกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 

 

13.  การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม  

 สาขารงัสวีนิิจฉัย ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล จะต้องผ่านการประเมนิ

ความพรอ้มในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และจะตอ้งจดัใหม้กีารประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 

โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

13.1  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล โดยมกีาํหนดทุก 2 ปี 

13.2  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ โดยมกีําหนด

ทุก 5 ปี 
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    ภาคผนวกท่ี  1 

รายช่ือคณะทาํงานร่างหลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู  

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
 

 

คาํส่ังภาควชิารังสีวทิยา 

       ท่ี อว ๗๘.๐๗๑๕/๘๘๔/๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะทํางานร่างหลกัสูตรใหม่ตามเกณฑ์ WFME 

หลกัสูตรแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยช้ันสูง ภาควชิารังสีวทิยา 

------------------------------------------------- 

  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานร่างหลกัสูตรอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชั้นสูงข้ึนใหม่เพื่อใหไ้ด้

มาตรฐานสากลตามเกณฑม์าตรฐานเวชบณัฑิตศึกษาของสหพนัธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบบั

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality 

Improvement: the 2015 Revision)  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุ นโยบาย พนัธกิจ วิสยัทศัน์ 

ภาควิชารังสีวทิยา สอดคลอ้งนโยบาย ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงแต่งตั้งคณะทาํงานดงัน้ี 

๑. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวรรณี    สุรเศรณีวงศ ์      ท่ีปรึกษา 

๒. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์      ประธานคณะกรรมการ 

๓. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน     ภทัรธีรนาถ      รองประธาน 

๔. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร     เลขานุการ 

หมวดท่ี ๑ พนัธกจิ 

๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์       หวัหนา้หมวด 

๒. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน     ภทัรธีรนาถ      กรรมการ 

๓. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร      กรรมการ 

๔. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

หมวดท่ี ๒ แผนการฝึกอบรม / หลกัสูตรการฝึกอบรม 

๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์        หวัหนา้หมวด 

๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกอบกลุ  เมืองสมบูรณ์        กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยารัตน ์ โตธนะรุ่งโรจน ์         กรรมการ 

๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิธิดา  ณ สงขลา         กรรมการ 
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หมวดท่ี ๓ ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน     ภทัรธีรนาถ      หวัหนา้กลุ่ม 

               กลุ่มย่อยท่ี ๑ ประเมิน Formative Assessment 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวรรณวรางค ์ ตีรสมิทธ์  หวัหนา้กลุ่ม   

๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิศา  เมืองแมน  อนุกรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรณิษฐา  ทองดี   อนุกรรมการ 

 กลุ่มย่อยท่ี ๒ ประเมิน Summative Assessment 

๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  หวัหนา้กลุ่ม 

๒. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงปิยาภรณ์  อภิสารธนรักษ ์    อนุกรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิศา     เมืองแมน  อนุกรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดัดา   วะศินรัตน  อนุกรรมการ 

๕. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกอบกลุ   เมืองสมบูรณ์  อนุกรรมการ 

๖. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิตยา   เลก็ตระกลู  อนุกรรมการ 

๗. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

               หมวดท่ี ๔  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  หวัหนา้หมวด 

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวิมล  วงศล์กัษณะพมิล  กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงโสภา  พงศพ์รทรัพย ์  กรรมการ 

๔. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

               หมวดท่ี ๕ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวิมล  วงศล์กัษณะพมิล  หวัหนา้หมวด 

๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงโสภา  พงศพ์รทรัพย ์  กรรมการ 

๓. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 

๔. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

 

๑. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร    กรรมการ 

๒. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรพิมพ ์  กอแพร่พงศ ์  หวัหนา้หมวด 

๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงโสภา  พงศพ์รทรัพย ์  กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสิ์ทธิพงศ ์ ศรีสจัจากลุ  กรรมการ 

๕. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกลุนุช  ชาญชยัรุจิรา  กรรมการ 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงอภิญญา เจริญศกัด์ิ  กรรมการ 

๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มราช  ธรรมธรวฒัน์  กรรมการ 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรการศึกษา 
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๘. อาจารย ์นายแพทยส์าธิต   โรจน์วชัราภิบาล  กรรมการ 

๙. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิรวดี   ยอดยิง่   กรรมการ  

๑๐. อาจารย ์นายแพทยภ์าคภูมิ   ธิราวิทย ์   กรรมการ 

๑๑. อาจารย ์แพทยห์ญิงวรปารี   สุวรรณฤกษ ์  กรรมการ 

๑๒. อาจารย ์แพทยห์ญิงชนิกานต ์   ธิราวิทย ์  กรรมการ 

๑๓. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน   ภทัรธีรนาถ  กรรมการ  

๑๔. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

    หมวดท่ี ๗ ประเมินหลกัสูตร 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวรรณวรางค ์ ตีรสมิทธ์  หวัหนา้หมวด 

๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดัดา  วะศินรัตน ์  กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิศา  เมืองแมน  กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรณิษฐา  ทองดี   กรรมการ 

๕. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  กรรมการ 

๖. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน     ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 

๗. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

                หมวดท่ี ๘ ธรรมภิบาล และการบริหารจัดการ 

๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  หวัหนา้หมวด 

๒. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงปิยาภรณ์  อภิสารธนรักษ ์  กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวลยัลกัษณ์ ชยัสูตร   กรรมการ 

๔. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิรวดี   ยอดยิง่   กรรมการ 

๕. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน     ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 

๖. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 

๗. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

               หมวดท่ี ๙ การทบทวนและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  หวัหนา้หมวด 

๒. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงปิยาภรณ์  อภิสารธนรักษ ์  กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวลยัลกัษณ์ ชยัสูตร                กรรมการ 

๔. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิรวดี   ยอดยิง่   กรรมการ 

๕. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน     ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 

๖. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 

๗. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

               ทีมพฒันางานวจัิย (Research forum) 
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๑. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรพิมพ ์  กอแพร่พงศ ์  หวัหนา้กลุ่ม 

๒. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช   สายวิรุณพร  กรรมการ 

๓.        นางจิราพร      ลาภเกิด                            เลขานุการ 

  ทีมพฒันา E-Portfolio 

๑. ศาสตราจารย ์นายแพทยท์นงชยั    สิริอภิสิทธ์ิ  หวัหนา้กลุ่ม 

๒. รองศาสตราจารย ์นายแพทยต์รงธรรม  ทองดี   กรรมการ 

๓. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  กรรมการ 

๔. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน      ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 

๕. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 

๖. นายชูเกียรติ       โสมทองมี  เลขานุการ  

ทีมผู้ทํา Web site และประสานงานด้านสารสนเทศ 

๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  หวัหนา้กลุ่ม 

๒. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน     ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 

๓. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 

๔. ดร.เอนก     สุวรรณบณัฑิต  กรรมการ 

๕. นายเฉลิมพล                                          เตชะวิเศษ  เลขานุการ 

๖. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

ทีมเลขานุการคณะกรรมการทํางาน 

๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  หวัหนา้กลุ่ม 

๒. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วิน      ภทรัธีรนาถ  กรรมการ 

๓. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 

๔. ดร.เอนก                                          สุวรรณบณัฑิต  กรรมการ  

๕. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

๖. นายชูเกียรติ       โสมทองมี  เลขานุการ 

๗. นายเฉลิมพล                                          เตชะวิเศษ   ผูป้ระสานงาน 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  

สัง่ ณ วนัท่ี  ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

  
     (รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ิพฒัน์ เช่ียวิทย)์ 

       หวัหนา้ภาควชิารังสีวิทยา 
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ภาคผนวกท่ี 2 

เน้ือหาของการฝึกอบรม / หลกัสตูร 

 

1.     ความรู้พืน้ฐานทางรงัสีวิทยาวินิจฉัย โรคหรือภาวะของผูป่้วย รวมถึงการตรวจ / หตัถการ

ทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สงูตามระบบ  

I. THORACIC IMAGING ROTATION 

II. CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION 

III. ABDOMINAL IMAGING ROTATION  

IV. MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION 

 

I.   THORACIC IMAGING ROTATION  

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Thoracic Imaging 

Thoracic Imaging – Skills  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ       *    จาํนวนการตรวจทีไ่ดร้ายงานผลหรอืรบัรองการตรวจของแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู 

  #     จาํนวนการตรวจทีไ่ดร้ายงานผล หรอื case study   

          โดยจาํนวนการตรวจใหบ้นัทกึใน log book  

 

 

Imaging Procedures 
Minimum 

Requirement 
Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

CT Chest / HRCT 120* 40 40 40 

CT Pulmonary Artery 30* 10 10 10 

PET- CT 20# 20 

MRI Thorax 5# 5 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล พ.ศ. 2562                                           41 

 

Thoracic Imaging - Knowledge (K) and Competency (C)    

 

Modality - based 

CT Chest / HRCT CTA Chest PET - CT MRI 

K - level  K - level  K - level  K - level  

1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 

Rotation 1 C - level 4 3 2 4 3 2 2 1 2 1 

Rotation 2 C - level 5 4 3 5 4 3 3 2 3 2 

Rotation 3 C - level 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 

 

หมายเหต ุ

Medical knowledge ระดบัท่ี 1 หมายถงึ โรคหรอืการตรวจทีมี่ความสาํคญัและพบ / ทาํบอ่ย ซึง่แพทย์

ประจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูต้องตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคหรอืการตรวจทีพ่บ / ทาํน้อยกวา่ระดบั 1 แต่มคีวามสาํคญั ซึง่

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืการตรวจทีซ่บัซอ้นซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงูอาจตรวจวนิิจฉยัได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรอืจากการฟังบรรยาย และ

สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในระดบัน้ีอยา่งพอเพยีง 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level; C - level) 

� Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

� Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของ 

                อาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

� Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของ 

                อาจารย ์

� Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อคาํ 

                ชีแ้นะจากอาจารย ์

� Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และ 

                ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 

                น้อยกวา่ได ้
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Medical Knowledge  

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1.  Methods: Physics, Imaging 

techniques; Positioning; 

Indications vs 

contraindications; Radiation 

safety  

1. CT chest / HRCT including low-

dose technique 

2. CTA chest, especially CTA 

pulmonary artery  

 

1. CTA chest other than CTA 

pulmonary artery 

2. Special investigation e.g. digital 

tomosynthesis or dual energy 

3. PET- CT 

4. US Chest 

5. MR Chest 

1. Quantitative and functional CT 

2. Artificial intelligence (AI) in Chest  

2.  Normal anatomy and 

physiology 

1. Airway: Large and small airway 

2. Lung parenchyma: Lobe, 

interlobar, secondary pulmonary 

lobule 

3. Pulmonary vessels: pulmonary 

artery and vein, bronchial artery 

4. Mediastinum 

5. Diaphragm 

6. Pleura 

7. Chest wall 

8. Lymphatic system 

1. Variation of each chest structure 

2. Pulmonary circulation 

3. Pulmonary ventilation  
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Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

3.  Disease of chest wall, 

diaphragm and pleura 

1. Chest trauma 

2. Developmental anomaly: Poland 

syndrome, rib anomalies, 

diaphragmatic hernias 

3. Pleural effusion: transudate vs 

exudate, chylothorax 

4. Pleural fibrosis 

5. Diaphragm paralysis 

6. Neoplastic diseases: metastasis, 

multiple myeloma  

7. Hematopoietic diseases: 

thalassemia  

1. Chest wall infection: empyema 

necessitans 

2. Neoplastic diseases: 

mesothelioma, localized fibrous 

tumor, fibrous dysplasia, 

osteochondroma, chondroma  

 

4.  Pathology of airway and lungs 1. Developmental anomalies: 

bronchopulmonary 

sequestration, bronchial atresia, 

anomalies of pulmonary vessels, 

etc.  

2. Trauma / injury and post-

surgical changes 

1. Neoplasm: hematologic 

malignancy, neuroendocrine 

tumor 

2. Follow up after treatment of 

cancer: RECIST criteria 

3. ILD (interstitial lung disease): 

UIP, NSIP 

4. Pulmonary hypertension  

1. Occupational lung diseases. 

(pneumoconiosis),  

2. ILO reading system 

3. AIR Pneumo or NIOSH B reader  

4. ILD other than UIP, NSIP  

5. Inhalational lung diseases other 

than smoking-related 
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Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

3. Neoplasm: benign and 

malignant (primary vs 

secondary); screening and 

staging of bronchogenic 

carcinoma 

4. Infection: bacterial, viral, fungal 

and parasites 

5. Immune-mediated disease: 

connective tissue disease. 

vasculitis, eosinophilic lung 

disease, hypersensitivity 

pneumonitis 

6. Pulmonary thromboembolism 

7. Disease of the airway: upper vs 

lower airway obstruction, 

bronchiectasis, atelectasis, 

COPD, etc.  

5. Miscellaneous: alveolar 

proteinosis, Langerhans cell 

histiocytosis, metastatic 

pulmonary calcification, 

pulmonary hemosiderosis, 

lymphangioleiomyomatosis 

(LAM), Aspiration & GERD  

6. Post-transplantation lung 

changes 

 

 

5.  Pathology of mediastinum, 

NOT included heart 

1. Mediastinitis: acute 

mediastinitis, abscess 

2. Neoplasm 

1. Mediastinitis: fibrosing 

mediastinitis   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

3. Lymphatic system: loco-regional 

nodal station  

6.  Lung cancer 1. Diagnostic criteria 

2. Staging of lung cancer 

1. Screening lung cancer 

2. RECIST Criteria  

1. Radiogenomics 

7.  PET - CT  1. PET-CT in lung cancer vs 

infection 

1. PET-CT in lymphoma 

8.  Intensive / Critical care unit  1. Chest radiography in ICU 

conditions 

a. Tubes and lines 

b.  Atelectasis 

c. Pneumonia 

d. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 

cardiogenic) 

e. Pneumothorax 

f. Pleural effusion  

1. CT in ICU conditions 

a. Atelectasis 

b. Pneumonia 

c. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 

cardiogenic) 

d. Pneumothorax 

e. Pleural effusion 

1. Ultrasound in ICU conditions 

a. Atelectasis 

b. Pneumonia 

c. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 

cardiogenic)  

d. Pneumothorax 
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II.    CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION  

 

การประเมิน EPA และ Milestone ของ Cardiovascular Imaging Rotation 

 

 

 

หมายเหต:ุ จาํนวนเคสทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละ / หรอืไดร้ายงานผล 

 

 

 

 

 

Imaging procedures Minimum requirement Rotation 1 Rotation 3 Rotation 3 

Coronary CTA / Cardiac CT 15 5 5 5 

Cardiac MRI 15 5 5 5 

CT angiography (CTA) 30 10 10 10 

MR angiography (MRA) 5 0-5 0-5 0-5 

Doppler ultrasound 50 50 
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หมายเหต ุ

Medical knowledge ระดบัท่ี 1 หมายถงึ มคีวามสาํคญัและพบบ่อย ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคทีพ่บน้อยกวา่ระดบั 1 แต่มคีวามสาํคญั ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใต้

การควบคุมของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้นซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูอาจตรวจวนิิจฉยัได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดย

การศกึษาดว้ยตนเอง หรอืจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในระดบัน้ีอยา่งพอเพยีง 

 

 

 

 

 

 Cardiovascular Imaging 

Coronary CTA / Cardiac CT CTA / MRA Doppler US Cardiac MRI 

ระดบั Medical 

knowledge  

1 2-3 1 2-3 1 2-3 1 2-3 

Rotation 1 Level 3  Level 3  Level 3  Level 3  

Rotation 2 Level 4 Level 3 Level 4 Level 3 Level 4 Level 3 Level 4 Level 3 

Rotation 3 Level 5  Level 4 Level 5  Level 4 Level 5 Level 4 Level 5 Level 4 
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การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level) 

� Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

� Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 

� Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์

� Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อคาํชีแ้นะจากอาจารย ์

� Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถ  

                ใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้

 

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงูในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัโรคหรือหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 

• Rotation 1: Medical knowledge ระดบัที ่1 (มคีวามสาํคญัและพบบ่อย)  ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ย

ตนเอง  

• Rotation 2: Medical knowledge ระดบัที ่1 และ ระดบัที ่2 (โรคทีพ่บน้อยกวา่ระดบั 1 แต่มคีวามสาํคญั) ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควร

ตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

• Rotation 3:  Medical knowledge ต่าง ๆ มากขึน้ ทัง้ระดบัที ่1, ระดบัที ่2,  และระดบัที ่3  (โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้นซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงูอาจตรวจวนิิจฉยัได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรอืจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในระดบั

น้ีอยา่งพอเพยีง) 
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Skills and Medical Knowledge  

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1. Imaging methods and 

positioning, 

indication, 

contraindication, 

techniques, physics 

and radiation savings 

1.  CT angiography (CTA) 

 

 

1.  Coronary CTA / Cardiac CT 

2.  MR angiography (MRA) 

 

 

1.  Cardiac MRI 

 

2. Normal anatomy and 

physiology 

1. Normal cardiac anatomy on CT 

and MRI 

2. Standard cardiac views 

3. Standard 17 cardiac segments  

4. Cardiac chambers, valve, 

pulmonary vessels, aorta 

1. Embryology of cardiovascular 

system 

2. Normal coronary artery anatomy 

and myocardial territory 

3. Differentiation between normal and 

abnormal anatomy on each cardiac 

imaging modality 

 

3. Normal anatomy of 

the arteries and veins 

of the body 

1.  Aorta and branches 

2.  IVC, systemic vein, pulmonary  

     vein and branches 

1.  Body arterial and venous collateral 

vessels 

 

4. Basic functional 

evaluation of the heart 

 1.  Normal and abnormal cardiac 

function. 

1.  Grading severity of abnormal 

cardiac function 
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2.  Normal value of cardiac function 

and measurement  

3.  Basic functional evaluation of the 

heart 

2.  Post-processing cardiac function 

3.  Regional and global left and 

right ventricular function 

4.   Left and right heart chamber 

sizes and function.  

5.   Flow quantification in major 

great vessels, aorta and 

pulmonary arteries 

5. Coronary artery 

disease 

 1.  Coronary artery atherosclerosis 

including plaque morphology and 

assessment of stenosis severity 

2.  Coronary artery stenosis and acute 

coronary artery syndrome 

3.  Anomalous coronary artery and 

aneurysm 

4.  Coronary artery bypass graft 

5.  Myocardial disease related to 

coronary artery disease e.g. 

infarction 

1.  Indications for assessment of 

myocardial viability 

2.  Cardiac MRI indications and 

characteristic findings of 

myocardial ischemia, 

myocardial infarction, acute 

coronary syndromes and other 

causes of myocardial injury. 

3.  Technique, indication and 

contraindication and basic 

principle of stress CMR. 
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6. Valvular heart disease  1. Cardiac CT findings of acquire and 

congenital valvular heart disease 

and prosthesis 

2. Cardiac MRI indication of valvular 

heart disease 

1. Cardiac MRI findings and CT 

and CMR grading severity of 

valvular heart disease 

7. Cardiac mass  1.  Common cardiac tumor eg. 

myxoma 

2.  Differential cardiac thrombus from 

cardiac tumor 

 

 

1. Other cardiac tumor eg. 

angiosarcoma, lymphoma 

2. Cardiac MRI indications and 

essential pulse sequences for 

cardiac mass 

3. Approach the cardiac mass by 

cardiac CT and / or cardiac 

MRI 

8. Cardiomyopathy and 

myocardial disease 

 1. Common cardiomyopathy 

a. DCM 

b. HCM 

c. RCM 

d. ARVD 

2. Acute myocarditis 

1. Uncommon cardiomyopathy / 

myocardial disease 

a. EMF 

b. Loeffler endocarditis 

2. Cardiac T2* for diagnosis of 

myocardial iron overload 

3. Cardiac T1 mapping for 

myocardial disease. 

9. Pericardial disease 1. Pericardial calcification  

2. Pericardial effusion 

1. Constrictive pericarditis 

2. Cardiac tamponade 

1. Congenital absence of 

pericardium 
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 2. Pericardial mass eg. Pericardial 

cyst, metastasis 

10. Congenital heart 

disease 

1. Segmental approach of congenital 

heart disease by cardiac CT and / 

or cardiac MRI 

2. Common congenital heart disease 

a. Non-cyanotic CHD eg. 

ASD,VSD,PDA,ECCD,AP 

window 

b. Cyanotic CHD eg. TOF, TGA, 

TAPVR, Ebstein’s anomaly 

1. Common congenital heart disease 

a. Heterotaxy syndrome 

b. Coarctation of aorta and 

variants 

c. Aortic arch anomaly related to 

CHD 

1. Common postoperative CHD 

eg. Palliative modified Blalock-

Taussig shunt, Fontan 

operation 

2. Congenital valvular heart 

disease eg. Congenital aortic 

stenosis  

11. Thoracic and 

abdominal aorta 

1. Aortic aneurysm 

2. Traumatic aortic disease 

3.   Acute aortic syndrome  

4.   Coarctation of aorta 

5.   Aortic arch anomalies 

6.   Aortoiliac syndrome 

7.   TEVAR / EVAR evaluation 

8.   Aortitis, arteritis 

1.  Postoperative imaging of aorta 1.  MRI evaluation of coarctation of 

aorta and hypoplastic aorta 

12. Pulmonary vascular, 

peripheral and 

1. Pulmonary thromboembolism 

2. Venous thrombosis 

1. Pulmonary hypertension 

2. Vascular aspect of  liver, kidneys, 

pancreas, small and large bowels  

1. Pulmonary arteriovenous 

malformation 

2. Scimitar syndrome 
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visceral vessel 

disorders 

e.g. stenosis, post traumatic 

vascular complication (fistula) 

3. Acute and chronic peripheral 

obstructive vascular diseases 

4. Vascular injury 

5. Venous thrombosis, venous 

obstruction 

3. Pulmonary sling 

4. Vascular aspect of organ 

transplantation  

13. Doppler ultrasound 1. Basic knowledge of Doppler 

ultrasound 

2. Normal Doppler waveform of 

vessels  

3. Deep vein thrombosis 

4. Abdominal aortic aneurysm 

5. Carotid artery stenosis 

6.  Renal artery stenosis / occlusion 

1. Venous thrombosis of upper limb 

and central vein 

2. Peripheral artery stenosis 

3. Venous insufficiency 

4. Portal hypertension 

 

1.   Renal transplantation 

2.   Liver transplantation 

3.   Dialysis access, AVF 

4.   Other postoperative 

assessment eg. Post stent or 

revascularization 
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III.    ABDOMINAL IMAGING ROTATION  

Abdominal Imaging (Gastrointestinal, Hepatobiliary, Pancreas, and Genitourinary Systems) 

 

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Abdominal Imaging 

Imaging procedures Minimum requirement 

(ทาํและแปลผลดว้ยตนเอง) 

1st year 2nd year 

US of abdomen (upper abdomen, whole abdomen, pelvis, 

KUB, scrotum, prostate) 

200 100 100 

CT of abdomen  (upper abdomen, whole abdomen, pelvis, 

KUB) 

200 100 100 

MR of abdomen  (upper abdomen, MRCP, whole abdomen, 

pelvis, KUB, prostate, scrotum) 

60 30 30 

PET-CT or PET-MR 20 10 10 

 

 Abdominal imaging 

Ultrasound CT* MRI PET-CT or PET-MRI 

ระดบั Medical 

knowledge  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Fellow 1 Level 4 Level 3-

4 

Level 3 Level 4 Level 3-

4 

Level 3 Level 4 Level 3-

4 

Level 3 Level 3 Level 2 Level 2 
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Fellow 2 Level 5 Level 4-

5 

Level 4 Level 5 Level 4-

5 

Level 4 Level 5 Level 4-

5 

Level 4 Level 4 Level 3 Level 2 

* CT includes CT colonography  

หมายเหต ุ

Medical knowledge ระดบัท่ี 1 หมายถงึ มคีวามสาํคญัและพบบ่อย ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูต้องสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคทีพ่บน้อย แต่มคีวามสาํคญั ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคมุ

ของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้น หรอืพบไดน้้อยมาก ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ย

ตนเอง หรอืภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level) 

� Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

� Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 

� Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์

� Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อคาํชีแ้นะจากอาจารย ์

� Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถ 

                ใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้
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ระบบ Gastrointestinal (GI) and hepatobiliary imaging 

Skills and Medical Knowledge  

 

Medical knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1. Imaging method and 

positioning including 

indications, contraindications, 

limitation, and possible 

complications of each 

modality 

 

1. Ultrasonography of abdomen 

2. CT of abdomen including low-

dose technique 

3. Special CT (e.g. CT 

colonography, dual-energy etc.) 

4. MRI of abdomen 

 

 

1. Ultrasonography of abdomen 

2. CT of abdomen including low-

dose technique 

3. Special CT (e.g. CT 

colonography, dual-energy etc.) 

4. MRI of abdomen 

 

1. Ultrasonography of  abdomen 

and elastography 

2. CT of abdomen including low-

dose technique 

3. Special CT (e.g. CT 

colonography, dual-energy CT 

etc.) 

4. MRI of  abdomen and 

elastography 

5. Quantitative and functional CT 

and / or MR 

2. Normal roentgenographic 

anatomy, common variations 

and dynamic physiology 

1. Alimentary tract: pharynx, 

esophagus, stomach, small 

bowel and large bowel  

a. Histology and physiology 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Arterial supply and venous 

drainage 
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2. Hepatobiliary system 

a. Function of the liver and basic 

histology 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

(Hepatic lobes and fissures, 

anatomical and functional 

lobes, peritoneal attachments  

d. Extrahepatic biliary system 

e.g. gallbladder, hepatic ducts, 

common, hepatic ducts, cystic 

duct, common bile duct  

e. Internal anatomy: portal triads 

and hepatic sinusoids 

f. Vascular structures of the 

liver: normal and their 

variations 

g. Hemodynamics of the liver in 

either normal or abnormal 

conditions 

3. Pancreas  

a. Function: exocrine and 

endocrine portions 
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b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Pancreatic ducts: main and 

accessory 

e. Arterial supply including 

anastomoses and collateral 

flow 

f. Venous drainage 

4. Spleen 

a. Function 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Arterial supply and venous 

drainage 

5. Abdominal wall, peritoneal cavity, 

mesentery and omentum 

a. Developmental anatomy 

b. Cross-sectional normal 

anatomy and variations 

c. Intraabdominal and pelvic 

nodes and spreading 

pathways 
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3.  Pathologic images of liver    

3.1  Congenital abnormalities Common abnormalities (such as 

simple cysts, polycystic liver 

diseases, etc.) 

  

3.2 Inflammatory / infectious  

process 

Common inflammatory / infectious 

process (such as pyogenic and 

amebic liver abscess, etc.) 

Other inflammatory / infectious 

process (such as parasitic abscess, 

viral hepatitis, etc.) 

1. Rare inflammatory process (such 

as fungal infection) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

3.3 Trauma Blunt and penetrating injuries Iatrogenic injuries  

3.4  Diffuse liver diseases Common diffuse liver diseases (such 

as cirrhosis, fatty liver, etc.) 

Other diffuse liver diseases (such as 

hemochromatosis, uncommon 

pattern of fatty infiltration, etc.) 

 

1. Rare diffuse liver diseases (such 

as storage disease, etc.) 

2. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

3.5  Vascular diseases Common vascular diseases (such as 

perfusion alteration, portal vein 

thrombosis, etc.) 

Other vascular diseases (such as 

portal hypertension, liver in cardiac 

diseases, Hepatic venous outflow 

obstruction, etc.) 

Rare vascular diseases (such as 

telangiectasia, etc.) 

3.6 Neoplasms and 

neoplastic-like lesions  

Common neoplasms (such as 

cavernous hemangioma, 

Other neoplasms and neoplastic-like 

lesion (such as adenoma, focal 

nodular hyperplasia, hepatic nodules 

1. Rare neoplasms and neoplastic-

like lesion (such as combined 

HCC-CCA, lymphoma, 
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Hepatocellular carcinoma, 

cholangiocarcinoma, metastasis, etc.) 

in cirrhosis, fibrolamellar carcinoma, 

transient hepatic attenuation 

difference, etc.) 

lipomatous tumor, angiosarcoma, 

sarcoma, inflammatory 

pseudotumor, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

3.7  Liver transplantation   Pre - and post-transplantation 

evaluation 

4.  Pathologic images of 

gallbladder and bile duct 

 

 

  

4.1 Congenital abnormalities   Common congenital abnormalities   

(such as choledochal cysts) 

Other congenital abnormalities   

(such as Caroli disease) 

 

 

4.2 Inflammatory diseases Common inflammatory diseases 

(such as acute cholecystitis, 

ascending cholangitis, 

adenomyomatosis, etc.) 

Other inflammatory diseases (such 

as chronic cholecystitis, 

emphysematous cholecystitis, 

Porcelain gallbladder, Primary 

sclerosing cholangitis, Recurrent 

pyogenic cholangiohepatitis, parasitic 

infestation, etc.) 

 

1. Rare inflammatory diseases 

(such as xanthogranulomatous 

cholecystitis, AIDS 

cholangiopathy, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 
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4.3 Trauma  Common traumatic conditions 

(hemobilia, bile ducts and gallbladder 

injuries) 

 

4.4 Neoplasms and 

neoplastic-like lesions  

Common neoplasms (such as 

cholangiocarcinoma, gallbladder 

carcinoma, etc.) 

Other neoplasms and neoplastic-like 

lesions (such as adenoma, biliary 

cystadenoma, etc.) 

1. Rare neoplasms and neoplastic-

like lesions (such as metastasis, 

IPNB etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

4.5  Miscellaneous  Choledocholithiasis, cholelithiasis 

 

Postoperative complications  

5. Pathologic images of 

pancreas 

   

5.1 Embryology / normal 

anatomy / congenital 

anomalies 

Annular pancreas 

Variation of pancreatic shape 

Focal fat infiltration / replacement 

Fusion abnormalities (pancreatic 

divisum) 

Intrapancreatic accessory spleen 

Agenesis / hypoplasia 

5.2 Inflammatory disease  Acute pancreatitis Acute pancreatitis with classification, 

and chronic pancreatitis  

Uncommon conditions (such as 

autoimmune pancreatitis) 

5.3 Tumor Common tumors (such as 

adenocarcinoma, etc.) 

Other tumors (such as common 

cystic tumors of pancreas, 

neuroendocrine tumor, etc.) 

1. Rare tumors (such as rare cystic 

tumors, metastasis, lymphoma, 

etc.) 
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2. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

6. Pathologic images of 

spleen 

   

6.1 Anatomical variants Accessory spleen Wandering spleen, polysplenia, 

asplenia 

Ectopic spleen 

6.2 Focal mass lesion of the 

spleen 

Splenic cyst Splenic infarction, hematoma 

Splenic infection  or abscess (e.g. 

tuberculosis, fungus, melioidosis, 

etc.) 

Splenic tumor (e.g. hemangioma, 

lymphangioma, lymphoma, 

angiosarcoma, metastasis, etc.) 

6.3 Miscellaneous  Splenomegaly Splenic calcification, hemosiderosis  

7. Pathologic images of 

alimentary tract 

   

7.1 Neoplasms Common neoplasms (such as 

carcinoma, etc.) 

Other neoplasms (such as 

lymphoma, GIST, lipoma, etc.) 

1. Rare neoplasms (such as 

neuroendocrine tumor, 

melanoma, metastasis, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common neoplasms 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

7.2 Inflammatory and 

infectious diseases 

Common inflammatory and infectious 

diseases (such as appendicitis, 

diverticulitis, colitis, enteritis, etc.) 

Other inflammatory and infectious 

diseases (such as gastritis / 

duodenitis, peptic ulcer, esophagitis, 

Rare inflammatory and infectious 

diseases (such as Crohn’s disease, 
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unusual enteritis / colitis, vasculitis, 

inflammatory bowel disease, parasitic 

infestation, etc.) 

sarcoidosis, amyloidosis, syphilis, 

sprue, solitary rectal ulcer, etc.) 

7.3 Congenital abnormalities Common congenital abnormalities Other congenital abnormalities Rare congenital abnormalities 

7.4 Trauma  Blunt and penetrating injuries  

7.5 Miscellaneous 1. Diverticular disease 

2. Gut obstruction 

1. Foreign bodies 

2. Motility disorder 

3. Vascular diseases 

4. Varices 

5. Polyposis syndrome 

6. Intussusception 

1. Postoperative evaluation and 

complications 

2. Chronic idiopathic intestinal 

pseudo-obstruction 

3. Fistula-in-ano and perianal 

abscess 

8. Pathologic images of 

abdominal wall, peritoneal 

cavity, mesentery and 

omentum 

   

8.1 Abdominal wall 1. Hematoma / abscess 

2. Common neoplasms (such as 

lipoma, etc.) 

1. Common types of hernia 

2. Uncommon neoplasms (such as 

desmoid tumor, etc.) 

1. Rare types of hernia (such as 

internal hernia, etc.) 

2. Rare neoplasms (such as 

metastasis, sarcoma, etc.) 

8.2 Peritoneal cavity 1. Supramesocolic and 

inframesocolic compartment 

2. Distribution of ascitic fluid 

Pathway of metastatic tumor 

spreading 

Lymphocele 
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3. Intraperitoneal hematoma / 

abscess 

8.3 Mesentery and omentum  1. Common infectious process 

(such as peritoneal tuberculosis, 

etc.) 

2. Neoplasms (benign or malignant 

tumors) 

3. Miscellaneous (such as epiploic 

appendagitis, omental infarction, 

mesenteric panniculitis, and 

peritoneal calcifications, etc.)  

Cystic masses / neoplasms 

9. Miscellaneous    

9.1 Abnormal air 1. Pneumoperitoneum and 

perforation 

2. Gut obstruction 

3. Paralytic ileus 

1. Retroperitoneal air 

2. Pneumatosis intestinalis 

3. Air in portal vein, aerobilia 

4. Volvulus 

5. Emphysematous infection 

 

9.2 Abnormal fluid Ascites, hemoperitoneum, fluid 

collection 

  

9.3 Diseases secondary to 

or associated with 

diseases of 

  1. Alimentary tract 

2. Hepatobiliary system 

3. Pancreas and spleen 
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4. Abdominal wall, peritoneal cavity, 

mesentery and omentum 

 

ระบบ Genitourinary (GU) imaging  

Skills and Medical Knowledge  

 

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1. Imaging methods 

and positioning 

1. Ultrasonography for KUB system, 

Transabdominal ultrasonography of pelvis, 

scrotum ultrasonography 

- Indications and contraindications 

- Scanning Techniques and optimization 

2. CT for GU system including low dose 

technique 

- Indications and contraindications 

- Techniques and protocols of the following 

CT examinations 

- CT for KUB system and CT urography 

- CT for Adrenal Glands (wash-out protocol) 

- CT for Pelvic organ 

- CT for retroperitoneum 

- CT cystograghy 

1. Transrectal / transvaginal 

ultrasonography for male and 

female genital organ  

- Indications and  

contraindications 

- Scanning Techniques and 

optimization 

2.   Indications, contraindications,   

techniques and protocols of the 

following MRI examinations 

- MRI for KUB System  

- MRI for adrenal glands 

- MRI for retroperitoneum 

- MRI of prostate gland 

1. Prostate and Penile 

ultrasonography 

- Indications and contraindications 

- Scanning Techniques and 

optimization 

2. Dual energy CT  

- Indications and contraindications 

- Scanning Techniques and 

optimization 

- Stone decomposition 

3. Indications, contraindications, 

techniques and protocols of the 

following MRI examinations 

- MR urography  

- MRI of female genital organs 
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3.   PET / molecular imaging in GU 

oncology 

- MRI of female pelvic floor 

- MRI of scrotum and penis  

4. PET / molecular imaging in GU 

oncology  

2. Normal 

roentgenographic 

anatomy, 

common 

variation  and 

dynamic 

physiology 

1. Normal anatomy, Physiology, and excretory 

function of kidney 

2. Normal imaging anatomy of kidney and 

urinary system on  

- Ultrasonography 

- CT 

3.   Normal imaging anatomy of male genital 

tract on 

- Ultrasonography 

- CT 

4. Normal imaging anatomy of female genital 

tract on 

- Ultrasonography 

- CT 

5. Normal imaging anatomy of adrenal gland 

on  

- Ultrasonography 

- CT 

6.  Normal imaging of the retroperitoneum on  

1. Normal imaging anatomy of 

kidney and urinary system on 

MRI 

2. Normal imaging anatomy of 

prostate gland and seminal 

vesicles on MRI 

3. Normal imaging anatomy of 

female genital tract on MRI 

4. Normal imaging anatomy of 

adrenal gland on MRI 

5. Normal imaging of the 

retroperitoneum on MRI 

1. Normal imaging anatomy of 

scrotum and penis on MRI 

2. Normal imaging anatomy of pelvic 

floor on MRI 

3. Normal imaging anatomy of 

female urethra on MRI 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล พ.ศ. 2562                                           67 

 

- Ultrasonography 

- CT 

3. Pathologic 

images of Kidney 

and Urinary tract 

1. Stone, Urinary tract obstruction and 

nephrocalcinosis 

2. Infection and Inflammation 

- TB 

- Bacterial  

3. Renal cystic diseases 

- Simple cyst 

- Multilocular cyst 

- Parapelvic cyst 

4. Neoplastic disease 

a. Benign tumors 

‐ Angiomyolipoma 

b. Malignant tumors 

‐ Renal cell carcinoma 

‐ Urothelial cell CA of renal pelvis, ureter, 

and bladder 

5. Trauma (Grading according to the American 

Association for the Surgery of Trauma: 

AAST) 

- Renal injury 

- Ureteric injury 

1. Renal cystic diseases 

a. Medullary sponge kidney 

b. Multicystic kidney disease 

c. Polycystic kidney disease 

‐ Autosomal dominant 

polycystic kidney disease 

2. Neoplastic disease 

a. Benign tumors 

‐ Oncocytoma 

‐ Multilocular cystic 

nephroma 

b. Malignant tumors 

‐ Lymphoma 

‐ Metastasis 

3. Infection and Inflammation 

- Xanthogranulomatous 

pyelonephritis 

- Malakoplakia 

- Post radiation change 

4. Papillary necrosis 

5. Calyceal diverticulum 

1. Renal vascular disease 

- Aneurysm 

- Stenosis 

- Fistula 

- Occlusion 

- Malformation  

2. Neoplastic disease 

- Hemangioma  

- Mesenchymal tumors 

- Mixed mesenchymal and 

epithelial tumors 

- Neuroendocrine tumors 

3.   IgG4 related disease  
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- Bladder rupture 

- Urethral rupture 

6. Vascular disease 

- Renal infarction 

 

 

6. Common congenital anomalies 

of kidney and urinary tract 

system 

a.  Anomalies in number 

- Renal agenesis 

- Supernumerary kidney 

b.  Anomalies in size and form 

- Hypoplasia 

- Hyperplasia 

- Horseshoe kidney 

- 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 

- Ureteropelvic junction 

obstruction 
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- Duplication of pelvis and 

ureter 

- Retrocaval ureter 

- Ureterocele 

- Patent urachus  

- Vesicoureteral reflux 

8. Nephroptosis 

9. Miscellaneous 

1. Neurogenic bladder  

2. Vesico-vaginal fistula 

10. Renal transplant 

3. Technique 

4. Complication 

11. Urachal anomalies and tumors 

4. Pathologic 

images of Male 

Genital Organs 

1. Normal imaging anatomy of male genital 

organs 

1.  Pathology of male genital tract 

a. Scrotum and testis 

1. Congenital: 

cryptorchism, ectopic testis  

2. Infection 

3. Torsion 

4. Trauma 

5. Tumor 

6. Varicocele 

1. Pathology of male genital tract 

a. Prostate gland and seminal 

vesicles 

8. Benign prostatic 

hyperplasia 

9. Prostatitis and 

abscess 

10. Prostatic cysts 
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7. Microlithiasis 11. Prostatic cancers 

including post hormonal and 

radiation change 

12. PIRADS classification 

5. Pathologic 

images of Female 

Genital Organs 

1. Normal imaging anatomy of female genital 

organs 

1. Pathology of female genital tract 

a. Uterus and cervix 

- Adenomyosis 

- Benign tumor: myoma 

- Congenital anomalies  

- Hydrosalpinx and tubal 

occlusion 

b. Ovary and adnexa 

- Ovarian cysts: 

endometrioma, functional 

cyst 

- Torsion 

- Infection 

- Polycystic ovarian disease 

1. Pathology of female genital tract 

1. Uterus and cervix 

13. Malignant tumor: CA 

corpus, CA cervix 

14. Mullerian duct 

anomalies finding on MRI 

2. Ovary and adnexa 

15. Benign tumor 

16. Malignant tumor 

6. Pathologic 

images of 

Adrenal gland 

1.   Normal imaging anatomy of adrenal gland  

2.   Pathology of adrenal gland 

- Adrenal adenoma 

1. Tumor and non-tumor of adrenal 

gland 

- Adrenal hemorrhage 

- Adrenal cyst 

- Adrenal hyperplasia 

1.   Management of adrenal 

incidentaloma 
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- Pheochromocytoma 

- Myelolipoma 

- Adrenocortical carcinoma 

2. Infection of adrenal gland 

- Histoplasmosis 

- TB 

7. Retroperitoneum  1. Pathology of the retroperitoneum 

- Retroperitoneal fibrosis 

- Pelvic lipomatosis 

2. Retroperitoneal Tumor 

 

8. Pelvic floor   1.   Pelvic floor anatomy 

2.   Pelvic floor and organ prolapse 

9. Obstetric   1. Acute abdomen in pregnancy  

patients 

2. Identify abnormalities and 

complications  

‐ Ectopic pregnancy 

‐ Molar pregnancy 

‐ Placenta abnormalities: 

placenta previa, increta, 

accrete, percreta 
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IV.   MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION  

 

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Musculoskeletal Imaging Rotation 

Imaging procedures Minimum requirement 1st year 

 

2nd year 

 

Musculoskeletal radiographs 90 45 45 

Musculoskeletal ultrasound 10 5 5 

CT scan & related technique 

Musculoskeletal system & spine 

20 10 10 

MRI & related technique 

Musculoskeletal system & spine 

40 20 20 

 

 Musculoskeletal Imaging 

Plain radiographs US CT MRI 

ระดบั Medical 

knowledge  

1 2-3 1 2-3 1 2-3 1 2-3 

Fellow 1 Level 4-5 Level 3 Level 3 Level 2 Level 3 Level 2 Level 3 Level 2 

fellow 2 Level 4-5 Level 4 Level 4 Level 3-4 Level 4 Level 3-4 Level 4 Level 3-4 
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หมายเหต ุ

Medical knowledge ระดบัท่ี 1 หมายถงึ มคีวามสาํคญัและพบบ่อย ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคทีพ่บน้อยกวา่ระดบั 1 และมคีวามสาํคญั ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ย

ตนเองหรอืภายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้นซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเองหรอืภายใต้

การควบคุมของอาจารย ์

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level) 

� Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

� Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 

� Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์

� Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อคาํชีแ้นะจากอาจารย ์

� Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถ 

                ใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้

 

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงูในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัโรคหรือหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 

• Fellow 1: Medical knowledge ระดบัที ่1 (มคีวามสาํคญัและพบบ่อย) ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 

และ ระดบัที่ 2 (โรคที่พบน้อยกว่าระดบั 1 แต่มคีวามสําคญั) ซึ่งแพทย์ประจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงต้องตรวจวนิิจฉัยได้ด้วยตวัเองหรอืภายใต้การ

ควบคุมของอาจารย ์

• Fellow 2: Medical knowledge ระดบัที ่2 และระดบัที ่3 (โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้น) ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควร ตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ย

ตวัเองหรอืภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
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Skills and Medical Knowledge  

 

Skills ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1. Imaging procedure 1.   Plain radiograph 

- Conventional plain film of bone 

and joint 

1. Plain radiograph 

- Special and specific positioning of 

bone and joint 

- Recognizes the errors in image 

acquisition (mal-positioning and 

artifacts) 

2. Ultrasonography 

3. CT 

4. MRI 

- Recognize normal MRI anatomy 

- Understand the proper MR 

protocol 

1. Plain radiograph 

- Recognize the subtle findings 

and integrates the information 

for appropriate diagnosis and 

further investigation 

2. Ultrasonography 

3. CT 

4. MRI 

- Design and adjust MR protocol. 

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1. Indications & 

Contraindications of 

each modalities 

1. Plain radiographs of bones and joints 1. US of bones and joints 

2. CT of bone and joints 

3. MRI of bones and joints 

1. MRI of bones and joints 

2. MR arthrogram 

2. Principal physiology 1. Physiology of bone and joints 1. Bone metabolism and calcium 

homeostasis 
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3. Normal imaging 

anatomy 

1. Spines and pelvis 

2. Upper and lower extremities 

1. Normal variation 

2. Bone marrow 

 

4. Degenerative disease 1. Degenerative disease of spinal 

column Degenerative disease of 

extraspinal sites 

1. Diffuse idiopathic skeletal 

hyperostosis 

2. Calcification and ossification of 

spinal ligament and tissue 

 

5. Trauma and sport 

injury 

1. Concept and terminology 

2. Physical injury: spine 

3. Physical injury: extraspinal site 

1. Common classification 

2. Understand common mechanism of 

injury 

1. Interpretation internal 

derangement of the joints. 

2. Physical injury: muscle and 

tendon injury 

6. Bone and soft tissue 

tumors 

1. Basic approach to bone tumors.  1. Diagnosis of common benign and 

malignant bone tumors. 

2. Diagnosis of common benign and 

malignant soft tissue tumors 

 

1. Diagnosis of tumor-liked condition 

and tumor-related condition. 

2. Diagnosis of uncommon benign 

and malignant bone tumors. 

3. Diagnosis of uncommon benign 

and malignant soft tissue tumors 

7. Infection 1. Pathophysiology of infection of bone 

and joint 

2. Radiographic findings of bone and 

joint infection  

 

1. CT and MRI findings of bone and 

joint infection 

2. US, CT and MRI findings of soft 

tissue infection  

1. CT and MRI findings of bone and 

joint infection 

2. US, CT and MRI findings of soft 

tissue infection 

3. Spondylodiscitis 
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8. Hematopoietic and 

marrow diseases 

 1. Thalassemia 

2. Hemoglobinopathy and other 

anemia 

3. Bleeding disorders 

- Hemophilia 

- Bleeding diatheses and 

hemangioma 

 

1. Plasma cell dyscrasia and 

dysgammaglobulinemia 

2. Lymphoproliferative and 

myeloproliferative disorders 

- Leukemia 

- Lymphoma 

9. Inflammatory diseases 1. Rheumatoid arthritis 

2. Spondyloarthropathies 

3. Crystal-induced and related disease: 

gout, CPPD, HAD 

 

1. Connective tissue disease 

- SLE 

- Systemic sclerosis 

- Dermatomyositis, polymyositis and 

other inflammatory myopathies 

 

1. Mixed connective tissue disease 

and collagen vascular overlap 

syndromes 

- Rheumatic fever 

2. Hemochromatosis 

3. Other crystal-induced disease: 

amyloid deposition 

10. Metabolic and 

endocrine     

diseases 

 

 1. Osteoporosis 

2. Parathyroid disorders and renal 

osteodystrophy 

1. Osteomalacia 

2. Paget’s disease 

3. Thyroid disorder 

4. Other disorders of endocrine 

glands 

11. Diseases due to  

medications and 

chemical   

 1. Steroid induced disorders 

- Osteoporosis 

- Osteonecrosis 

1. Atypical femoral fracture  

2. Fluorosis 

3. Lead poisoning 
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agents - Neuropathic-like articular 

destruction 

4. Other medications and chemical 

agents 

12. Congenital and  

developmental skeletal   

conditions 

 1. Developmental dysplasia of the hip 2. Spinal anomalies and curvature 

13. Miscellaneous 1. Osteochondrosis 

 

1. Osteonecrosis 

2. Fibrous dysplasia, 

neurofibromatosis and tuberous 

sclerosis. 

3. Perthes disease 

1. Radiation change 
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2.     ความรู้ด้านบรูณาการ  

2.1   ทกัษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ (Interpersonal and 

communication skill)  

• การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 

• ปัจจยัทีส่ง่เสรมิความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 

• การสือ่สารกบัผูป่้วย ญาตผิูป่้วย และผูร้ว่มงาน 

• การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งแพทยแ์ละผูร้ว่มงาน  

2.2   ความเป็นวิชาชีพแพทย ์(Professionalism) 

• การบรบิาลโดยมผีูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง (Patient-centered care)  

o การยดึถอืประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

o การรกัษาความน่าเชือ่ ถอืแก่ผูป่้วย สงัคม 

 การรกัษามาตรฐานการดแูลผูป่้วยใหด้แีละปลอดภยั  

 การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพือ่นรว่มวชิาชพี เพือ่นรว่มงาน ผูป่้วย และญาต ิ

 ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิไว้

ก่อน 

• พฤตนิิสยั 

o ความรบัผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 

o การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

2.3   จริยธรรมทางการแพทย ์(Medical ethics) 

• การหลกีเลีย่งการรบัผลประโยชน์สว่นตวั รวมถงึการรบัของจากบรษิทัผลติภณัฑท์าง

การแพทย ์

• การนบัถอืใหเ้กยีรตแิละสทิธ ิรวมทัง้ความเหน็ของผูป่้วย ในกรณีผูป่้วยไมเ่หน็ดว้ย

กบัการรกัษาหรอืปฏเิสธการรกัษา กรณีญาตแิละผูป่้วยรอ้งขอตามสทิธใินกรณีที่

ผูป่้วยตดัสนิใจไมไ่ดต้อ้งสามารถเลอืกผูต้ดัสนิใจแทนผูป่้วยได ้

• การปฏบิตัใินกรณีทีผู่ป่้วยรอ้งขอการรกัษาทีไ่มม่ปีระโยชน์หรอืมอีนัตราย 

• การรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย 

• การประเมนิขดีความสามารถ และยอมรบัขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

2.4   การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบติั (Practice-based learning) และการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต (Lifelong learning skill) 

• การกาํหนดความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตนเอง 

• การคน้ควา้ความรู ้และประเมนิความน่าเชือ่ถอืไดด้ว้ยตนเอง 

• การประยกุตค์วามรูท้ีค่น้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• การวเิคราะหแ์ละวจิารณ์บทความทางวชิาการ 

• ทกัษะและจรยิธรรมในการวจิยั 
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• การเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

• การใช ้electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเรยีนรู ้

• การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นกัศกึษาแพทย ์ผูป่้วยและ

ญาต ิ

2.5   การปฎิบติังานตามระบบสขุภาพ (System-based practice) 

• เขา้ใจระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาต ิ

• เขา้ใจระบบประกนัสขุภาพ เชน่ ระบบประกนัสขุภาพ ระบบประกนัสงัคม ระบบ

สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชวีติ เป็นตน้ 

• มสีว่นรว่มในการประกนัคณุภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 

• ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดแูลรกัษา 

• เขา้ใจ cost consciousness medicine 

• เขา้ใจความรูก้ฎหมายทางการแพทย ์

• เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาต ิเชน่ องคก์ารอาหารและยา บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ

เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล พ.ศ. 2562                                           80 

 

3.     การดาํเนินการและจดัประสบการณ์การเรียนรูต้าม competency ทัง้ 6 ด้าน  

       ดงัน้ี  

 

สมรรถนะหลกั ผลการเรียนรู้ ตวัอย่างการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล    

(ตวัอย่างการประเมิน) 

1. การบรบิาลผูป่้วย

และทกัษะทาง

หตัถการ 

    (Patient care and 

procedural skills) 

1. มกีารเรยีนรูแ้ละฝึก

ทกัษะในการให้

คาํปรกึษา และ

แนะนําเกีย่วกบัการ

ตรวจและการวนิิจฉยั

ทางดา้นภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงู  

2. มกีารเรยีนรูแ้ละ

เลอืกใช ้contrast 

agent ทีเ่หมาะสมใน

แต่ละสถานการณ์ 

3. มทีกัษะในการขอ

ความยนิยอมในการ

ตรวจและการทาํ

หตัถการทางดา้น

ภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

4. มคีวามรูแ้ละสามารถ

ทาํการตรวจหรอื

ควบคุมการตรวจภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู ในกลุ่ม

โรคทีไ่มซ่บัซอ้นและ

กลุ่มโรคทีซ่บัซอ้นได้

ดว้ยตนเองหรอื

ภายใตก้ารกาํกบัดแูล

ของอาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรม 

5. ตระหนกัถงึปัญหาและ

ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจ

เกดิขึน้ระหวา่งการ

ตรวจทางดา้นภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู และ

1. ฝึกวางแผนการตรวจ ให้

คาํปรกึษา และแนะนําการ

ตรวจทางดา้นภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงูกบัผูป่้วย 

2. ฝึกเลอืกใช ้contrast agent 

ทีเ่หมาะสมในแต่ละการ

ตรวจ 

3. ฝึกทกัษะการขอความ

ยนิยอม ในการตรวจและ

การทาํหตัถการทางภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงูจากผูป่้วยและ

ญาต ิ

4. ทาํการตรวจ วาง protocol 

หรอืควบคุมการตรวจภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู 

5. ดแูลผูป่้วยทีม่ี

ภาวะแทรกซอ้นจากการ

ตรวจทางดา้นภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงู 

6. ปฎบิตังิานจรงิกบัผูป่้วย ใน

การตรวจทางรงัสวีทิยา 

โดยทาํการอ่านและรายงาน

ผลภาพโดยผา่นการคน้หา

ความรูด้ว้ยตนเอง (self-

directed learning) และรว่ม

อภปิรายกบัอาจารย ์

7. การเขา้ฟังบรรยายในหวัขอ้

เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. Morbidity and Mortality 

Conference 

1.  สงัเกตการปฏบิตังิานใน

สถานการณ์จรงิโดย

อาจารยผ์ูด้แูล (direct 

observation of 

procedure skills, DOPS) 

2.  ประเมนิการอภปิรายผูป่้วย

ในความดแูล (case-based 

discussion, CBD) 

3.  ประเมนิสมรรถนะ Mini-

IPX โดยอาจารยผ์ู้

ฝึกอบรมตามทีก่าํหนด

ในหลกัสตูร (EPA2, 

EPA6 และ EPA7) 

4.  การลงชือ่เขา้ฟังบรรยาย

ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.  การประเมนิ Multi-

Disciplinary Teamwork 

Assessment (MDT) 

6. ผลการสอบเพือ่เลื่อนชัน้

ปี และผลการสอบ

ภายในก่อนการสอบ

วุฒบิตัรฯ 
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สมรรถนะหลกั ผลการเรียนรู้ ตวัอย่างการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล    

(ตวัอย่างการประเมิน) 

สามารถใหก้ารดแูล

รกัษาเบือ้งตน้ได้

อยา่งเหมาะสมในแต่

ละสถานการณ์ไดด้ว้ย

ตนเอง หรอืปรกึษา

ขอความชว่ยเหลอื

แพทยส์าขาที่

เกีย่วขอ้งไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

2. ความรูท้าง

การแพทย ์

    (Medical 

knowledge) 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงูในดา้น

ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

thoracic imaging, 

cardiovascular 

imaging, abdominal 

(gastrointestinal, 

hepatobiliary, 

pancreas, 

genitourinary) 

imaging และ 

musculoskeletal 

imaging รวมถงึ

สามารถใหก้าร

วนิิจฉยัและวนิิจฉยั

แยกโรคไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

2. สามารถนําความรูใ้หม ่

ๆ จากรายงานการ

วจิยัมาประยกุตใ์ชก้บั

การตรวจภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงูได ้และรเิริม่

การทาํงานวจิยัทาง

คลนิิก 

1. การเรยีนรูโ้ดยการ

ปฎบิตังิานกบัผูป่้วยจรงิ ใน

การตรวจทางรงัสวีทิยา 

อ่านและรายงานผลภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู โดยผา่นการ

คน้หาความรูด้ว้ยตนเอง 

(self-directed learning) 

และรว่มอภปิรายกบั

อาจารย ์

2. เป็นผูนํ้าหรอืเขา้รว่มในการ

ทาํกจิกรรมเกีย่วกบั

งานวจิยั เชน่ การอ่าน การ

วพิากษ์ และประเมนิ

บทความวจิยั เป็นตน้ 

3. นําเสนอขอ้มลูผูป่้วย ภาพ

ทางรงัสวีทิยา และแนะ

แนวทางในการวนิิจฉยั 

ตลอดจนการวนิิจฉยัแยก

โรค หรอืเขา้รว่มในกจิกรรม

วชิาการ ต่าง ๆ เชน่ Topic 

review, Radiology and 

Interdepartmental 

conference, Interesting 

case เป็นตน้ 

1. ประเมนิสมรรถนะEPA 

โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรม

ตามทีก่าํหนดใน

หลกัสตูร  

2. ประเมนิโดยการตรวจสอบ

รายงานการตรวจทางรงัสี

วทิยาวนิิจฉยั 

3. การประเมนิ 

Multidisciplinary team 

work assessment (MDT) 

4. การสะทอ้นตนเอง  (self 

reflection)  

5. ขอ้เสนอแนะ (feedback) 

จากอาจารยใ์นแต่ละ

เดอืน 

6. ผลการสอบเลื่อนชัน้จดั

โดยสถาบนั   

7. สมดุบนัทกึการ

ปฏบิตังิาน (logbook 

และ portfolio) 
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สมรรถนะหลกั ผลการเรียนรู้ ตวัอย่างการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล    

(ตวัอย่างการประเมิน) 

3. มสีว่นชว่ยในการสอน

และตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจ

ของแพทยป์ระจาํบา้น

รุน่น้อง 

4. บนัทกึรายงานผลการตรวจ

ทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยั 

(radiology report) และ

แกไ้ขเมือ่ไดร้บัคาํแนะนํา

จากอาจารย ์

5. Lecture 

3. การเรยีนรูแ้บบ

เน้นปฏบิตัแิละ

การพฒันาตนเอง 

(Practice-based 

learning and 

    improvement) 

1. มทีกัษะในการหา

ขอ้มลู ผา่นทาง

อนิเตอรเ์น็ต ตาม

ฐานขอ้มลูต่าง ๆ ได้

ดว้ยตนเอง  

2. มคีวามคดิวเิคราะห์

อยา่งเป็น ระบบใน

การดแูลผูป่้วย 

3. มกีารพฒันาการ

เรยีนรู ้การประเมนิ 

และการปรบัปรุงการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

จากการสะทอ้น

ตนเองและการ

สะทอ้นกลบัจาก

หลกัสตูร รวมทัง้มี

วจิารณญาณในการ

ประเมนิขอ้มลู ดว้ย

หลกัการของ

วทิยาการระบาด

คลนิิกและเวชศาสตร์

เชงิประจกัษ ์

4. การฝึกการเป็น

นกัวชิาการ 

(Scholarly activity) 

1. การเรยีนรูโ้ดยการ

ปฏบิตังิานกบัผูป่้วยจรงิ ใน

การตรวจทางรงัสวีทิยา อ่าน

และรายงานผลภาพโดยผา่น

การคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง 

(self-directed learning) 

และรว่มอภปิรายกบัอาจารย ์

2. การทาํงานวจิยัทีไ่ด้

คน้ควา้วจิยัดว้ยตนเองใน

รปูแบบตน้ฉบบั (original 

research) ภายใตก้ารกาํกบั

ดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรม 

3. เป็นผูนํ้าหรอืเขา้รว่มในการ

ทาํกจิกรรมเกีย่วกบังานวจิยั 

เชน่ การอ่าน การวพิากษ์ 

และประเมนิบทความหรอื

งานวจิยั เป็นตน้ 

4. การแปลผลภาพวนิิจฉยั

ผูป่้วย โดยยดึ practice 

guide line ใหท้นัสมยัอยู่

เสมอ 

1. สมดุบนัทกึรายละเอยีดการ

ปฏบิตังิาน (logbook และ 

portfolio) 

2. การสะทอ้นตนเอง (self 

reflection) 

3. ขอ้เสนอแนะ (feedback) 

จากอาจารย ์

4. การประเมนิ Mini-IPX โดย

อาจารย ์

5. ผลงานวทิยานิพนธ ์หรอื

สารนิพนธ ์

6. การประเมนิการนําเสนอใน

กจิกรรมวชิาการ เชน่ใน 

วารสารสโมสร (journal 

club) หรอื การทบทวน

วรรณกรรม (article 

review)  

7. สงัเกตการปฏบิตังิานใน

สถานการณ์จรงิโดย

อาจารยผ์ูด้แูล (direct 

observation of procedure 

skills, DOPS) 

4. ทกัษะในการ

ตดิต่อสือ่สารและ

การสรา้ง 

1. สรา้งสมัพนัธภาพกบั

ผูร้ว่มงาน ผูป่้วยและ

ญาตไิดอ้ยา่งม ี

1. ฝึกทกัษะในการใหข้อ้มลู

เกีย่วกบัการตรวจภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู การขอความ

1. แบบประเมนิ 360 องศา   

   ใชส้งัเกตุการ สรา้ง 
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การเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล    

(ตวัอย่างการประเมิน) 

    สมัพนัธภาพ 

    (Interpersonal 

and 

communication 

    skills) 

    ประสทิธภิาพ 

2. สามารถถ่ายทอด

ความรูแ้ละทกัษะ

ใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้

3. เขยีนรายงานผล

ตรวจดว้ย

ภาษาองักฤษได้

อยา่งถูกตอ้ง 

4. มคีวามเป็นผูนํ้า และ

นําความรูไ้ปใช้

ชว่ยเหลอืผูป่้วย 

     ในเชงิสว่นรวมและ 

     สงัคม 

 

 

ยนิยอมในการตรวจ และการ

ฉีด contrast agent จาก

ผูป่้วยหรอืญาต ิ

2. ฝึกทกัษะในดา้นการแจง้ผล

การตรวจใหผู้ป่้วยและแพทย์

เจา้ของไขท้ราบ 

3. ฝึกทกัษะการสือ่สารใน

สถานการณ์เฉพาะ เชน่ การ

แจง้ขา่วรา้ย การจดัการเมือ่

เกดิขอ้ผดิพลาด เป็นตน้ 

4. รบัปรกึษาการสง่ตรวจทาง

รงัสวีทิยาจากแพทยต์่าง

แผนกทัง้ในเวลาราชการและ

นอกเวลาราชการ 

5. ปฏบิตังิานรว่มกบัอาจารย์

แพทย ์แพทยป์ระจาํบา้นรุน่

น้อง เจา้หน้าทีร่งัสเีทคนิค 

พยาบาลไดอ้ยา่งราบรืน่  

6. สอนแพทยป์ระจาํบา้นรุน่

น้อง ตลอดจนนกัศกึษา

แพทยท์ีม่าดงูาน ทัง้ในดา้น

ความรู ้วธิกีารปฏบิตังิาน 

ทกัษะในการทาํหตัถการ 

ตลอดจนวธิกีารสือ่สารกบั

ผูร้ว่มงาน ผูป่้วยและญาต ิ  

7. นําเสนอขอ้มลูผูป่้วย ภาพ

ทางรงัสวีทิยา และแนะ

แนวทางในการวนิิจฉยั 

ตลอดจนการวนิิจฉยัแยกโรค 

หรอืเขา้รว่ม ในกจิกรรม

วชิาการ ต่าง ๆ เชน่ 

Radiology and 

Interdepartmental 

   สมัพนัธภาพกบั 

   ผูร้ว่มงาน ผูป่้วยและญาต ิ

2. สามารถถ่ายทอดความรู้

และทกัษะใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้

3. เขยีนรายงานผลตรวจดว้ย

ภาษาองักฤษไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

4. พจิารณาความเป็นผูนํ้า 

และนําความรูไ้ปใช้

ชว่ยเหลอืผูป่้วยในเชงิ

สว่นรวมและ 

    สงัคมผา่นการทาํกจิกรรม 

    ต่างๆ 

5. ประเมนิ Multi-Disciplinary  

   Teamwork Assessment  

   (MDT) 

6. ประเมนิสมรรถนะ Mini-

IPX โดยอาจารยผ์ู้

ฝึกอบรมตามทีก่าํหนด

ในหลกัสตูร  
 
 
 

 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล พ.ศ. 2562                                           84 
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การเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล    

(ตวัอย่างการประเมิน) 

conference, Interesting 

case เป็นตน้ 

8. บนัทกึรายงานผลการตรวจ

ทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยั 

(Radiology report)  และ

แกไ้ขเมือ่ไดร้บัคาํแนะนําจาก

อาจารย ์

9. รว่มกจิกรรมชว่ยเหลอืสงัคม

ตามทีม่โีอกาสสมควร เชน่ 

การออกหน่วยเพือ่ตรวจ

ผูป่้วยตามวาระพเิศษต่าง ๆ  

5. ความเป็นวชิาชพี 

    แพทย ์

(Professionalism) 

1. การบรบิาลตามหลกั

เวชจรยิศาสตร ์

2. ผูเ้รยีนมคีวาม

รบัผดิชอบและมี

จรยิธรรมอนัดตี่อ

วชิาชพี 

3. มเีจตคตทิีด่ตี่อการให้

บรบิาลทางการแพทย์

และสขุภาพแบบองค์

รวมแก่ประชาชนทุก

ระดบั 

4. มคีวามสนใจใฝ่รู ้และ

สามารถพฒันาไปสู่

ความเป็นผูเ้รยีนรู ้

ต่อเน่ืองตลอดชวีติ  

1. เขา้รว่มในกจิกรรมการเรยีน

การสอนของสถาบนั

ฝึกอบรม กจิกรรม

แพทยศาสตรศกึษาตอ่เน่ือง 

และกจิกรรมทีใ่หค้วามรู้

ทางดา้นบรูณาการทาง

การแพทยท์ัว่ไป  

2. พฒันาใหม้เีจตคตทิีด่รีะหวา่ง

การปฏบิตังิานดแูลผูป่้วย 

โดยเขา้อบรม counselling 

และ non-technical skills 

ต่าง ๆ 

  - มกีารทาํ case scenario 

เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู้

เกีย่วกบักรณีต่าง ๆ เชน่   

    สทิธผิูป่้วย เชน่ การ

ตดัสนิใจเลอืกการรกัษา การ

รกัษาความลบัผูป่้วย และ

การแจง้ขา่วแก่ผูป่้วยและ

ญาต ิเป็นตน้ 

 - การเตรยีมตรวจผูป่้วยหญงิ

โดยแพทยช์าย เชน่ ตรวจ

mammogram, TVS, 

1. การรายงานประสบการณ์ 

    เรยีนรูจ้าก counselling, 

non-technical skills และ 

workshop  

2. การประเมนิสมรรถนะดา้น 

professionalism และ 

interpersonal and  

    communication skills  

โดยอาจารยแ์ละผูร้ว่มงาน 

3. สงัเกตพฤตกิรรมโดย 

  อาจารยแ์ละผูร้ว่มงาน  

4. มรีะบบรายงานกรณีทีม่ ี  

   ปัญหาระหวา่งการทาํงาน  

   (work based monitoring) 
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สมรรถนะหลกั ผลการเรียนรู้ ตวัอย่างการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล    

(ตวัอย่างการประเมิน) 

ultrasound of breast หรอื

การตรวจ ultrasound 

scrotum ในผูช้ายตอ้งมี

บุคลากร บคุคลทีส่าม อยู่

ดว้ยเสมอ  

3. มกีารสรา้ง role model ของ

อาจารยแ์พทย ์

6. การปฎบิตังิานตาม

ระบบสขุภาพ 

(System-based 

practice) 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัระบบสขุภาพ

และระบบยาของ 

ประเทศ  

2. มคีวามรูแ้ละมสีว่น

รว่มในระบบพฒันา

คุณภาพการดแูล

ผูป่้วย 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ในเรือ่งความ

ปลอดภยัของผูป่้วย 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ในเรือ่งการใช้

ทรพัยากรสขุภาพ

อยา่งเหมาะสม (cost 

consciousness) 

5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เรือ่งกฎหมายทาง

การแพทย ์รวมถงึ

สทิธผิูป่้วย 

1. การบรรยายใหค้วามรู ้ 

2. การดงูาน การเรยีนรู้

ระบบงานทีส่าํคญัภายใน

โรงพยาบาล ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ระบบสขุภาพ ระบบยา และ

งานทางดา้นภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงู   

3. การปฏบิตังิานและเขา้เป็น

สมาชกิดาํเนินการตาม

บทบาททีเ่กีย่วขอ้งในระบบ

ประกนัคุณภาพต่าง ๆ  ของ

สถาบนั  

4. การเขา้รว่มกจิกรรมบรูณา

การ และปฐมนิเทศแพทย์

ประจาํบา้น 

 

 

1. ประเมนิสมรรถนะ EPA    

โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรม  

ตามทีก่าํหนดในหลกัสตูร  

2. แบบประเมนิ 360 องศา 

3. การลงชือ่เขา้รว่ม และผา่น

การรว่มกจิกรรม 

4. การเกบ็ CME จากการร่วม 

   ประชุมต่างๆผา่นระบบ  

   online 
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4.     การประเมิน EPA และ Milestone 

 

ตารางแสดง EPA และความสมัพนัธก์บั Core competency และ Milestone 

 

EPA 

Expectation by 

year of training 

Competencies* 

Fellow1 Fellow2 PC MK PBLI ICS PROF SBP 

1. Collaborates as a 

member of an 

interprofessional team 

3 4 • •  

 

• •  

2. Triages and protocols 

exams 

4 5 • • •    

3. Interprets examinations 

and prioritizes a 

differential diagnosis 

4 5  • •  •  

4. Communicates 

diagnostic imaging 

findings 

4 5 • • • • •  

5. Recommends 

appropriate next steps 

4 5 • • • • • • 

6. Obtains informed 

consent and performs 

diagnostic / 

interventional 

procedures 

4 5 • • • • • • 

7. Manages patients 

undergoing imaging 

and procedures 

4 5 • • • • • • 

8. Formulates clinical 

questions and retrieves 

evidence to advance 

patient care 

3 4 • • •   • 

9. Behaves professionally 4 5     •  
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*Note: PC= Patient care, MK = Medical knowledge, PBLI = Practice-based learning & improvement,        

ICS = Interpersonal & communication skills, PROF = Professionalism, SBP = System-based practic

10. Identified system 

failure and contributes 

to a culture of safety 

and improvement 

3 4   •   • 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล พ.ศ. 2562               ๘๘ 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level) 

� Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

� Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้าร 

                ควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

� Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะ 

                ของอาจารย ์

� Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไม่ 

                ขอคาํชีแ้นะจากอาจารย ์

� Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน  

                และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ ี

                ประสบการณ์น้อยกวา่ได ้

 

การประเมนิกจิกรรมตาม EPA แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู สามารถทาํไดโ้ดย 

� End-of-rotation global assessment  

� Direct observation and feedback  

� Self-assessment and reflections  

� Portfolio  

� Core exam  

� OSCE / simulation  

� Reading out with resident  

� ER preparedness test  

� Review of reports  

� Rate of major discrepancies  
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ภาคผนวกท่ี 3 

การรบัรองวฒิุบตัรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู                                          

 ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

 

การรบัรองคุณวุฒหิรอืวุฒกิารศกึษา วุฒบิตัร (วว.) ฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ให้ “เทยีบเท่า

ปรญิญาเอก” นัน้ ถอืเป็นสทิธสิว่นบุคคลและของแต่ละสถาบนัทีใ่หก้ารฝึกอบรม โดยใหเ้ป็นไปตามความ

สมคัรใจของแต่ละสถาบนัที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพ

วนิิจฉัยชัน้สูงแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงมคีวามประสงค์ดงักล่าว 

ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนว่าจะรบัการฝึกอบรมที่มโีอกาส

ไดร้บัทัง้ วว. และการรบัรองวุฒดิงักล่าวให ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” กรณีน้ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมี

ผลงานวจิยัโดยทีเ่ป็นผูว้จิยัหลกั และผลงานนัน้ตอ้งตพีมิพใ์นวารสารทีเ่ป็นทีย่อมรบั 

ในกรณีทีส่ถาบนัฝึกอบรมฯ ไมส่ามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู

เพือ่ใหม้กีารรบัรองคุณวุฒ ิวว. “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ได ้สถาบนันัน้มสีทิธิท์ีจ่ะไม่จดัการฝึกอบรมแบบ

ที่มกีารรบัรองคุณวุฒใิห ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ได้ สถาบนันัน้ต้องแจ้งให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขา

ภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทราบตัง้แต่วนัเริม่เปิดรบัสมคัรเขา้เป็นแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูไป

จนถงึวนัที่เริม่เปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบนัฝึกอบรมใดต้องการให้มกีารรบัรอง วว. ให้มคีุณวุฒิ

ดงักล่าว แต่มทีรพัยากรจํากดั สถาบนัสามารถตดิต่อขอความร่วมมอืจากอาจารย์และทรพัยากรจาก

สถาบนัอื่นมาชว่ยได ้ 

การทีแ่พทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูสอบผ่านและมสีทิธิไ์ดร้บัวุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพ

วนิิจฉัยชัน้สูงแล้ว หากมคีวามประสงค์จะให้ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์แห่งประเทศไทย ดําเนินการออก

เอกสารเพือ่รบัรองว่า วุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู มคีุณวุฒ ิ“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” นัน้ จะตอ้ง

ทําใหผ้ลงานวจิยัหรอืส่วนหน่ึงของผลงานวจิยัทีส่่งมาใหร้าชวทิยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ วุฒบิตัรฯ 

ในครัง้นัน้ มลีกัษณะดงัน้ี 

• ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ สาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

• ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขยีนบทคดัยอ่ 

การตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คีุณภาพทีอ่ยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ใหเ้ป็น

บทความที่ตีพมิพ์ในวารสารที่ถูกคดัเลอืกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรอื Google 

Scholar หรอืในวารสารนานาชาตทิีใ่ชภ้าษาองักฤษในบทความหรอืในบทคดัย่อและมกีารตพีมิพว์ารสาร

ฉบบัน้ีมานานเกนิ 10 ปี  

ในกรณีทีว่ว. ของท่านไดร้บัการรบัรองว่า “เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ราชวทิยาลยัฯ แนะว่า หา้มใชค้ํา

ว่า Ph.D. หรอื ปร.ด. ทา้ยชื่อในคุณวุฒ ิหรอืวุฒกิารศกึษา และหา้มเขยีนคาํวา่ ดร. นําหน้าชื่อตนเอง แต่

สถาบนัการศกึษาสามารถใช ้วุฒบิตัรฯ ที่ “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” น้ี มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารย์ประจํา
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หลกัสตูรการศกึษา อาจารยร์บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษา อาจารยค์ุมวทิยานิพนธ ์หรอืเป็นวุฒกิารศกึษา

ประจาํสถานศกึษาได ้โดยเสนอใหส้ถาบนัการศกึษาแสดงวุฒกิารศกึษาแยกกนัดงัน้ี 

• มอีาจารย ์“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” จาํนวนกีท่า่น จาก วว.  

• มอีาจารย ์“Ph.D หรอื ปร.ด. หรอื ปรญิญาเอก” จาํนวนกีท่า่น 

ดงันัน้ วุฒบิตัรฯ หรอื หนังสอือนุมตัิฯ ของท่านที่ได้รบัการรบัรองวุฒกิารศกึษาน้ีอาจจะมคีําว่า 

“เทยีบเทา่ปรญิญาเอก” ต่อทา้ยไดเ้ทา่นัน้ 
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ภาคผนวกท่ี  4 

การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  
 

1.   การประเมินตามมิติต่าง ๆ  

ในระหวา่งการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงูทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม ใหค้รอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและกจิกรรมทางการ

แพทย ์ในมติติ่าง ๆ ดงัน้ี 

มิติท่ี 1  ประเมนิสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรมตามทีก่าํหนดในหลกัสตูร                   

              (ดรูายละเอยีดในขอ้ 2) 

มิติท่ี 2  การรายงานผลการสอบจดัโดยสถาบนั  (ผา่น/ไมผ่า่น)  

• มเีกณฑผ์า่นทีก่าํหนดโดยแตล่ะสถาบนั โดยสง่ผลใหร้าชวทิยาลยัในเดอืนที ่

22 ของการฝึกอบรม (เดอืนเมษายน) 

มิติท่ี 3  การรายงานประสบการณ์เรยีนรูจ้ากผูป่้วย (portfolio / logbook) 

• แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่ 1 สง่ logbook ของปีแรก ในเดอืนที ่ 15 (เดอืน

กนัยายน) 

• แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่2 สง่ logbook ของทัง้ 2 ชัน้ปี ในเดอืนที ่22 (เดอืน

เมษายน) 

มิติท่ี 4  การรายงานประสบการณ์วจิยั 

• ใหส้ถาบนัรบัรองวา่งานวจิยัของแพทยป์ระจาํบา้นแต่ละทา่น ไดผ้า่นการ

รบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน ในเดอืนที ่15 (เดอืน

กนัยายน) 

• สง่ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ในเดอืนที ่20 (เดอืนกุมภาพนัธ)์ 

 มิติท่ี 5  การรว่มกจิกรรมประชุมวชิาการทางรงัสวีทิยา 

• เขา้รว่มการประชุมราชวทิยาลยั (RCRT) อยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 2 ปี  รบัรองโดย

สถาบนัในเดอืนที ่22 (เดอืนเมษายน) 

 มิติท่ี 6  การรายงานประสบการณ์เรยีนรูจ้าก counselling, non-technical skills และ  

                          workshop  

• ประเมนิจาก EPA (ดรูายละเอยีดในขอ้ 2) 

• การเรยีนบรูณาการโดยสว่นกลาง  
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 มิติท่ี 7  การประเมนิสมรรถนะดา้น professionalism และ interpersonal and communication  

                          skills โดยอาจารยแ์ละผูร้ว่มงาน 

• ประเมนิจาก EPA (ดรูายละเอยีดในขอ้ 2) 

 

2.   การประเมิน EPA (อา้งองิจาก Deitte LA, Gordon LL, Zimmerman RD, et al. Entrustable 

Professional Activities: Ten Things Radiologists Do. Acad Radiol 2016;23:374-81.) 

EPA 1: Collaborates as a member of an interprofessional team   

          ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ Multi-Disciplinary Teamwork Assessment (MDT) 

           ในการดาํเนิน conferences โดยผูเ้ขา้รบัการอบรม 

          แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่1 (level 3) อยา่งน้อย 2 ครัง้/ปี 

          แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่2 (level 4) อยา่งน้อย 2 ครัง้/ปี 

EPA 2: Triages and protocols exams 

EPA 3: Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis 

EPA 4: Communicates diagnostic imaging findings 

EPA 5: Recommends appropriate next steps 

           ประเมนิโดย EPA 2-5 ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ mini-Imaging Interpretation  

          Exercise (mini-IPX) อยา่งน้อย 1 ครัง้/หน่วย/ปี 

          แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่1 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/หน่วย/ปี 

          แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่2 (level 5) อยา่งน้อย 1 ครัง้/หน่วย/ปี 

EPA 6: Obtains informed consent and performs diagnostic / interventional procedures 

EPA 7: Manages patients undergoing imaging and procedures 

           ประเมนิโดย EPA 6-7 ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ Radiology Direct Observation of   

           Procedural Skills (Rad-DOPS)  

           แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่1 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/หน่วย/ปี 

           แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่2 (level 5) อยา่งน้อย 1 ครัง้/หน่วย/ปี 

EPA 8: Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care  

             ประเมนิโดยงานวจิยัแพทยป์ระจาํบา้น ตามขอ้ 1 (มติทิี ่4) 

EPA 9: Behave professionally  

             ประเมนิโดยการประเมนิ 360 องศา 

                แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่1 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

           แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่2 (level 5) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 
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EPA 10: Contributes to a culture of safety and improvement   

               ประเมนิโดย การจดั Morbidity and Mortality  (MM) conference โดยผูเ้ขา้รบัการ 

             ฝึกอบรม โดยใชใ้บประเมนิ Multidisciplinary teamwork assessment (MDT)  

           แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่1 (level 3) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

           แพทยป์ระจาํบา้นชัน้ปีที ่2 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 
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Multi-Disciplinary Teamwork Assessment 

 

Assessor’s Registration Number  Trainee’s Number Date of Assessment (DD/MM/YY) 

       

 

       

 

  /   /   
 

Assessor’s Name  

 

Year of specialty training: Resident   1       2    3  Fellow   1         2 

System:      Neuro/H&N      Respiratory                  CVS      Musculoskeletal 

                 GI/HBP             Genitourinary/Breast      ER        Others__________ 

Summary of meeting:  

Setting: 

Trainee previous experience of MDT(s):   None        Little        Average        Extensive 

Difficulty of case(s):             Low          Medium    High  

 

 
Resident 

Fellow 

      Level 0 

Level 1 

Level 1 

Level 2 

Level 2 

Level 3 

Level 3 

Level 4 

Level 4 

Level 5 

Unable to 

comment 

1. Preparation for meeting (EPA 1) 

        

2. Communication of information / ideas (EPA 1) 

        

3. Use of workstation / AV equipment (EPA 1) 

        

4. Collaborative approach / team-working (EPA 1) 
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5. Time management/organization and efficiency (EPA 1) 

        

6. Decision making (EPA 1) 

        

7. Leadership of team (EPA 1) 

        

8. Patient centered (EPA 1) 

        

9. Identifying system failure and documentation (EPA 10) 

        

10.  Constructive criticism and blame-free environment (EPA 10) 

        

11.  Contributing to a culture of safety (EPA 10) 

        

12.  Contributing to a culture of quality improvement (EPA 10) 

        

 

OVERALL CLINICAL JUDGEMENT 

   Rating Description 

 

  

Trainee is unable to perform 

(Resident level 0, Fellow level 1) 
Fail to perform 

 

  

Trainee requires additional support and 

supervision 

(Resident level 1, Fellow level 2) 

Demonstrates little knowledge and lacking ability to 

evaluate issues resulting in only a minimal contribution to 

the MDT and management of patients or system 
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Trainee requires direct supervision 

(Resident level 2, Fellow level 3) 

Demonstrates some knowledge and limited evaluation of 

issues resulting in a limited performance (above) 

 

 

Trainee requires minimal / indirect 

supervision 

(Resident level 3, Fellow level 4) 

Demonstrates satisfactory knowledge and logical 

evaluation of issues resulting in an acceptable MDT 

outcomes consistent with early higher training 

 

 

Trainee requires very little / no senior input 

and able to practise independently 

(Resident level 4, Fellow level 5) 

Demonstrates detailed knowledge and good evaluation of 

issues resulting in a succinct management of patients or 

system and clear MDT outcomes 

 

 

Assessor’s comments – state areas of good practice and areas for development (mandatory field) 
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Trainee’s comments – comment on your performance and any actions required (mandatory field) 

 

 

Trainee’s Signature  Assessor’s Signature 
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mini-Imaging Interpretation Exercise (mini-IPX) 

 

Assessor’s Registration Number  Trainee’s Number Date of Assessment (DD/MM/YY) 

       

 

       

 

  /   /   
 

Assessor’s Name  

 

Year of specialty training: Resident      1   2        3  Fellow   1         2 

Modality:          Plain Film        Fluoroscopy                Ultrasound  CT  

                         MRI                Others (specify) ______________________ 

System:            Neuro/H&N        Respiratory                     CVS         Musculoskeletal 

                     GI/HBP        Genitourinary/Breast  ER           Others____________ 

Case description:  

Setting: 

Trainee previous experience of case(s):   None       Little         Average  Extensive 

Difficulty of case(s):         Low         Medium     High  

 

 
Resident 

Fellow 

      Level 0 

Level 1 

Level 1 

Level 2 

Level 2 

Level 3 

Level 3 

Level 4 

Level 4 

Level 5 

Unable to 

comment 

1. Selecting appropriate protocols and contrast agent/dose (EPA 2) 

        

2. Understanding of relevant anatomy (EPA 3) 

        

3. Understanding of clinical context (EPA 3) 
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4. Observation of findings (EPA 3) 

        

5. Image interpretation (EPA 3) 

        

6. Appropriate reference to previous investigations (EPA 3) 

        

7. Formulating and prioritizing differential diagnoses (EPA 3) 

        

8. Generating accurate reports with appropriate elements (EPA 4) 

        

9. Generating clear and concise report (clarity of report) (EPA 4) 

        

10.  Communicating clearly and effectively with caregivers, patients and families in a timely manner (EPA 4) 

        

11.  Recommending appropriate next steps (EPA 5) 

        

 

OVERALL CLINICAL JUDGEMENT 

   Rating Description 

 

  

Trainee is unable to perform 

(Resident level 0, Fellow level 1) 
Fail to perform 

 

  

Trainee requires additional support and 

supervision 

(Resident level 1, Fellow level 2) 

Demonstrates little knowledge and lacking ability to 

evaluate issues resulting in only a minimal contribution to 
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the radiology protocol, interpretation, report and 

management plan 

 

 

Trainee requires direct supervision 

(Resident level 2, Fellow level 3) 

Demonstrates some knowledge and limited evaluation of 

issues resulting in a limited performance (above) 

 

 

Trainee requires minimal/indirect 

supervision 

(Resident level 3, Fellow level 4) 

Demonstrates satisfactory knowledge and logical 

evaluation of issues resulting in an acceptable 

performance consistent with early higher training 

 

 

Trainee requires very little/no senior input 

and able to practise independently 

(Resident level 4, Fellow level 5) 

Demonstrates detailed knowledge and good evaluation of 

issues resulting in a succinct protocol, report and clear 

management plan 

 

 

 

Assessor’s comments – state areas of good practice and areas for development (mandatory field) 
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Trainee’s comments – comment on your performance and any actions required (mandatory field) 

 

 

Trainee’s Signature  Assessor’s Signature 
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Radiology Direct Observation of Procedural Skills (Rad-DOPS) 

 

Assessor’s Registration Number  Trainee’s Number Date of Assessment (DD/MM/YY) 

       

 

       

 

  /   /   
 

Assessor’s Name  

Year of specialty training:   Resident   1       2    3      Fellow   1        2 

Clinical Setting:    Ultrasound    CT     MRI    Paediatric Imaging    Radionuclide Imaging        

     Interventional Radiology     Breast Imaging        Fluoroscopy      Other_______________ 

Procedure Name: 

System:      Neuro/H&N    Respiratory                     CVS               Musculoskeletal 

                GI/HBP            Genitourinary/Breast         ER     Others____________ 

Number of times this procedure previously performed by trainee:    0    1-4    5-10    >10 

Difficulty of procedure:  Low  Medium  High  

 
Resident 

Fellow 

      Level 0 

Level 1 

Level 1 

Level 2 

Level 2 

Level 3 

Level 3 

Level 4 

Level 4 

Level 5 

Unable to 

comment 

1. Demonstrates understanding of indications, relevant anatomy and technique (EPA 6) 

        

2. Explains procedure/risks to patient, obtains/confirms informed consent where appropriate (EPA 6) 

        

3. Uses appropriate analgesia or safe sedation/drugs/contrast (EPA 6) 

        

4. Usage of equipment (EPA 6) 
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5. Infection prevention and control (EPA 6) 

  Unsatisfactory  Satisfactory  
Not 

applicable 
 

6. Technical ability (EPA 6) 

        

7. Seeks help if appropriate (EPA 6) 

        

8. Minimises use of ionising radiation for procedures involving x-rays (EPA 6)  

        

9. Communication with patients/staff (EPA 6) 

        

10.  Quality of diagnostic images and report of procedure (EPA 6) 

        

11.  Manages patients undergoing imaging and procedure (EPA 7) 

        

12.  Judgement/Insight (EPA 7) 

        

 

OVERALL COMPETENCE 

   Rating Description 

 

 

Trainee is unable to perform 

(Resident level 0, Fellow level 1) 
Fail to perform 

 

 

Trainee requires additional support and supervision  

(Resident level 1, Fellow level 2) 

Demonstrates basic radiological procedural 

skills resulting in incomplete examination 
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findings. Shows limited clinical judgement 

following encounter 

 

 

Trainee requires direct supervision (performed at level 

expected during Core training) 

(Resident level 2, Fellow level 3) 

Demonstrates sound radiological procedural 

skills resulting in adequate examination 

findings. Shows basic clinical judgement 

following encounter 

 

 

Trainee requires minima/indirect supervision  

(performed at the level expected on completion of Core 

Training) 

(Resident level 3, Fellow level 4) 

Demonstrates good radiological procedural 

skills resulting in sound examination findings. 

Shows good clinical judgement following 

encounter  

 

 

Trainee requires very little/no senior input and able to 

practise independently 

(performed at level expected during Higher Training 

(Resident level 4, Fellow level 5) 

Demonstrates excellent and timely radiological 

procedural skills resulting in a comprehensive 

examination. Shows good clinical judgement 

following encounter 

 

 

Assessor’s comments – state areas of good practice and areas for development (mandatory field) 
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Trainee’s comments – comment on your performance and any actions required (mandatory field) 

 

 

 

Trainee’s Signature  Assessor’s Signature 
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ภาคผนวกท่ี 5 

เกณฑก์ารออกข้อสอบเพ่ือการวดัและประเมินผลเพ่ือเล่ือนชัน้ปี 

           เพือ่ใหก้ารออกขอ้สอบ เพือ่ประเมนิผลเพือ่เลือ่นชัน้ปีของ แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา เป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ยโปรง่ใส มคีวามยตุธิรรม มคีวามคลอบคุลมเน้ือหาของหลกัสตูรอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ภาควชิารงัสี

วทิยา คณะแพทยศาสตร ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ไดก้าํหนดเกณ์ออกขอสอบดงัน้ี 

1. กรรมการการออกขอ้สอบ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารย ์ผูฝึ้กสอนหลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้น                                   

อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู  สาขารงัสวีนิิจฉยั  ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหดิล และตอ้งประกอบดว้ย อาจารยจ์ากหน่วย abdominal imaging, genitourinary 

imaging, chest imaging, cardiovascular imaging, และ musculoskeletal imaging เป็นอยา่งน้อย 

2. กรรมการสอบมหีน้าที ่ตดัสนิใจรปูแบบการออกขอ้สอบ จาํนวนขอ้สอบ และกาํหนดวนัสอบตามความ

เหมาะสม 

3. เน้ือหาในการออกขอ้สอบ ไมม่กีารกาํหนด standard text book โดยสามารถออกขอ้สอบจาก วารสาร

ทางการแพทยท์ีม่ ีpeer review ยดึโยงหลกัฐานเชงิประจกัษ์ และเป็นทีย่อมรบั ไมม่จีาํกดัรอ้ยละของ

ขอ้สอบ โดยตอ้งมกีารสอบทัง้ abdominal imaging, genitourinary imaging, chest imaging, 

cardiovascular imaging, และ musculoskeletal imaging เป็นอยา่งน้อย 

4. ขอ้สอบทุกขอ้ ตอ้งผา่นการเขา้ทีป่ระชุม และไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการออกขอ้สอบ 

5. เกณฑก์ารสอบผา่นกาํหนดไวท้ีร่อ้ยละ 60 ทุกวชิา อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการการสอบสามารถ

กาํหนดเกณฑใ์หมผ่า่นทีป่ระชุมคณะกรรมการตามเหน็สมควรได ้กรณีทีแ่พทยป์ระจาํยา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงูสอบไมผ่า่นบางวชิาสามารถสอบซ่อมไดต้ามรายวชิา โดยผูส้อบซ่อมผา่นจะไดค้ะแนนที่

รอ้ยละ 60 หรอืตามเกณฑผ์า่นทีก่าํหนดใหมจ่ากทีป่ระชุมอาจารย ์

6. การสอบซ่อมสามารถเลอืกใชข้อ้สอบเดมิหรอืขอ้สอบชุดใหมไ่ดต้ามคณะกรรมการเหน็สมควร 

7. กรณีแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูมขีอ้สงสยัผลการตดัสนิคะแนนสอบ หรอืกรณีมขีอ้

สงสยัผลการตดัสนิคะแนนสอบสมัภาษณ์ สามารถอุทธรณ์ ผลการสอบ ตามภาคผนวก 6 
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ภาคผนวกท่ี 6 

แนวทางการร้องเรียนผลการศึกษา หรือผลการสอบสมัภาษณ์ 

  กรณีแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูมขีอ้สงสยัผลการตดัสนิคะแนนสอบ ผลการ

ประเมนิ หรอืกรณีผูส้มคัรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูมขีอ้สงสยัผลการตดัสนิคะแนน

สอบสมัภาษณ์ สามารถอุทธรณ์ ผลการสอบ หรอืผลการประเมนิไดต้ามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต ุถา้หากเรือ่งพจิารณาเกนิขอบเขตอาํนาจการพจิารณาของคณะกรรมการสาขารงัสวีนิิจฉยั 

ทางสาขารงัสวีนิิจฉยัจะสง่เรือ่งไปยงัภาควชิา และ/หรอื คณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญา เพือ่

พจิารณา และอาจใชร้ะยะเวลานานเกนิกาํหนด 14 วนัในการชีแ้จงผล 

 

 

ผูต้อ้งการอุทธรณ์ ยืน่หนงัสอือุทรณ์ภายใน 30 วนัหลงัประกาศผลสอบ/ผลการประเมนิ      

ผา่นเจา้หน้าทีก่ารศกึษาของภาควชิา 

ฝ่ายการศกึษา สาขารงัสวีนิิจฉยัรบัเรือ่งอุทธรณ์ 

ตัง้คณะกรรมการพจิารณาเรือ่งอุทธรณ์ 

ชีแ้จงผลการอุทธรณ์ใน 14 วนั 
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ภาคผนวกท่ี 7 

เกณฑก์ารคดัเลือกแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู               

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

เพือ่ใหก้ารดาํเนินการคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูเป็นไปตามระเบยีบ

และหลกัเกณฑท์ีไ่ดก้าํหนดไว ้สาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิารงัสวีทิยา จงึมหีลกัเกณฑใ์นการ คดัเลอืก

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ดงัต่อไปนี้  

1. ลกัษณะการฝึกอบรม 

การอบรมเพือ่วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุ

สาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู เป็นหลกัสตูรทีม่รีะยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี  

2. คณุสมบติัทัว่ไป  

2.1  ผูส้มคัรตอ้งมคีุณสมบตัเิบือ้งตน้ครบถว้นตามเกณฑก์าํหนดของแพทยสภาในปี

การศกึษาหรอืปีการฝึกอบรมนัน้ ๆ  

2.2  เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัอิา้งองิตามประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 

(กสพท) เรือ่ง คณุสมบตัเิฉพาะของผูท้ีส่มคัรเขา้ศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติ 

(ฉบบัปี พ.ศ.2559) โดยไมจ่าํกดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา และภาวะสขุภาพทีไ่มม่ี

ผลกระทบต่อการฝึกอบรม  

2.3  เป็นผูจ้บการศกึษาแพทยศาสตรบณัฑติ ทีไ่ดร้บัการรบัรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผู้

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม และมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม  

2.4  มผีลการเรยีนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (GPA)  ไมต่ํ่ากวา่ 2.5  

2.5  เป็นผูไ้ดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพี

เวชกรรม สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั หรอื สาขารงัสวีทิยาทัว่ไป หรอื เป็นผูม้สีทิธิส์อบเพือ่

วุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัในปีการศกึษานัน้ (ในกรณีทีส่อบวุฒบิตัรสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั

ไมผ่า่น สามารถอนุญาตใหเ้รยีนได ้แต่ก่อนทีจ่ะสอบวฒุบิตัรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงูจะตอ้งผา่นวุฒบิตัรฯ สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัก่อน) 

2.6  เป็นผูไ้มม่ภีาระผกูพนัการชดใชทุ้นกบัตน้สงักดัเดมิ 
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หมายเหต ุในกรณีผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมมีความพิการ ความพิการนัน้จะไมมี่ผลตอ่การพจิารณาถ้า

ความพิการไมเ่ป็นอปุสรรค์ตอ่การฝึกอบรม และการปฎิบติังาน 

3. เกณฑก์ารพิจารณารบัการเข้าฝึกอบรม มีดงัน้ี 

3.1. คะแนนเฉลีย่สะสม (GPA) ตลอดการศกึษาแพทยศาสตรบ์ณัฑติ 

3.2. คะแนนสอบวดัความรูท้างภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ CU-TEP, IELTS หรอื TOEFL โดยเป็น

ผลสอบทีม่อีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

3.3. หนงัสอืรบัรองทุนจากโรงพยาบาลตน้สงักดั (ถา้ม)ี 

3.4. ประวตักิารทาํงานของแพทย ์กจิกรรมนอกหลกัสตูร รวมถงึความสามารถพเิศษ 

3.5. จดหมายแนะนําตวัของแพทยผ์ูส้มคัร และหนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา และ

ผูร้ว่มงาน (recommendation letter) 

3.6. ประสบการณ์การทาํงานวจิยัในชว่งระยะเวลา 5 ปี 

3.7. คะแนนจากการสอบสมัภาษณ์ โดยคณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้นโดย

รายละเอยีดการใหค้ะแนน แสดงดงัในตาราง 

ตารางแสดงเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น  

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู  ภาควิชารงัสีวิทยา  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 

เกณฑก์ารคดัเลือก คะแนนเตม็ 

คะแนนจากคณุสมบตัทิีก่าํหนด (60)  

• เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) การศกึษาแพทยศาสตรบณัฑติ 

o 2.50-2.99 (4)a 

o 3.00-3.24 (6) 

o 3.25-3.49 (8) 

o 3.50-4.00 (10) 

10 

• คะแนนสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนถงึ

วนัปิดรบัสมคัรการคดัเลอืกเขา้ฝึกอบรม  

• CU-TEP 

o <70 = (0)              70-90 = (5)              >90 = (10) 

• IELTS 

o <5 = (0)                5-6.5 = (5)              >6.5 = (10) 

• TOEFL paper base 

o <500 = (0)           500-550 = (5)            >550 = (10) 

• TOEFL computer base 

10 
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o <150 = (0)           150-210 = (5)            >210 = (10) 

• TOEFL internet base 

o <53 = (0)             53-79 = (5)               >79 = (10) 

• หนงัสอืรบัรองทุนจากโรงพยาบาลตน้สงักดั (20)  

• กรณีสงักดัอสิระตอ้งไมม่ภีาระผกูพนัการใชทุ้นกบัตน้สงักดัเดมิ  

20 

• ประวตักิารทาํงาน กจิกรรมนอกหลกัสตูร และความสามารถพเิศษ  

o ม ี(5) 

o ไมม่ ี(0) 

5 

• จดหมายแนะนําตวัของแพทยผ์ูส้มคัร และหนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา 

และผูร้ว่มงาน (Recommendation letter)  

o ม ี(5) 

o ไมม่ ี(0) 

5 

• ประสบการณ์การทาํวจิยัในชว่งระยะเวลา 5 ปี 

o ม ี(10) 

o ไมม่ ี(0) 

10 

การสมัภาษณ์ (40)  

o โดยพจิารณจากองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี ความรู ้(knowledge) ทกัษะ 

(technical and non-technical skill) การสือ่สาร (communication) 

และเจตคต ิ(attitude) 

40 

คะแนนรวม 100 

 

4. เอกสารท่ีต้องนํามาแสดงเพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาคดัเลือก  

4.1. รปูถ่าย 2 น้ิว (ทีถ่่ายภายใน 6 เดอืน) จาํนวน 2 รปู   

4.2. เอกสารแนะนําตวั ประวตักิารทาํงานของผูส้มคัร (Curriculum Vitae) เชน่ ระยะเวลาใช้

ทุนในหน่วยงานของรฐับาล ผลงานวชิาการอื่น ๆ และความสามารถพเิศษ เชน่ 

ภาษาองักฤษ ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร ์

4.3. ผลการสอบภาษาองักฤษ 

4.4. สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการจาํนวน 1 ฉบบั 

4.5. สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ - สกุล (เฉพาะในกรณีทีเ่ปลีย่นชือ่ - สกุล)  

4.6. ใบทะเบยีนสมรส (เฉพาะในกรณีทีจ่ดทะเบยีนสมรสแลว้)  

4.7. สาํเนาใบแสดงผลการศกึษาตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติ จาํนวน 1 ฉบบั 

4.8. สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม จาํนวน 1 ฉบบั 
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4.9. สาํเนาวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวช

กรรม สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั หรอืสาขารงัสวีทิยาทัว่ไป หรอืใบรบัรองวา่เป็นแพทย์

ประจาํบา้นสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั ชัน้ปีทีส่าม จากสถาบนัฝึกอบรม 

4.10. สาํเนาหนงัสอืจากตน้สงักดัอนุมตัใิหเ้ขา้ฝึกอบรม และรบัรองวา่จะทาํสญัญาเมือ่ไดร้บั

การคดัเลอืก (ถา้ม)ี 

4.11. หนงัสอืรบัรองการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบับญัชาและ / หรอืผูท้ีเ่คยปฏบิตังิานใกลช้ดิ 

จาํนวน 2 ฉบบั 

5. การพิจารณาคดัเลือก 

5.1. คณะกรรมการการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมาจากอาจารยป์ระจาํในภาควชิารงัสี

วทิยาวนิิจฉยั อยา่งน้อย 5 ทา่น โดยแต่ละทา่นเป็นตวัแทนของหน่วย thoracic 

imaging, cardiovascular imaging, gastrointestinal and hepatobiliary imaging, 

genitourinary imaging และ musculoskeletal imaging 

5.2. เพือ่ความโปรง่ใส เสมอภาค และตรวจสอบได ้ก่อนการสมัภาษณ์และการตดัสนิคะแนน 

คณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกทา่น ตอ้งลง

ลายมอืชือ่ในเอกสารแสดงถงึความไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ่ผูส้มคัรและการตดัสนิคะแนน 

5.3. คณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้นจะนําคะแนนรวมทุกหมวดของแพทยผ์ูส้มคัร

แต่ละรายมาเรยีงลาํดบัจากคะแนนสงูไปตํ่า หลงัจากนัน้คณะกรรมการฯ จะไดป้ระชุม

พจิารณาพรอ้มกนัตามความเหมาะสมเพือ่ตดัสนิขัน้สดุทา้ยอกีครัง้  มตขิองคณะ

กรรมการฯ น้ีถอืเป็นอนัสิน้สดุ 

6. การอทุธรณ์ผลการการคดัเลือกแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู  

ผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู สามารถเขยีน

คาํรอ้งเพือ่ขออุทธรณ์ผลการตดัสนิไดต้ามระเบยีบภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล โดยจะมกีารพจิารณาผลการอุทธรณ์โดยคณะอนุกรรมการการอุทธรณ์ ซึง่แต่งตัง้โดย

หวัหน้าภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มตกิารตดัสนิจาก

คณะอนุกรรมการการอุทธรณ์น้ี ใหถ้อืเป็นอนัสิน้สดุ  
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เอกสารสาํแดงสาํหรบัคณะกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู    

ภาควิชารงัสีวิทยา  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 

  

เขยีนที.่...............................................................  

  

  

  ขา้พเจา้ นพ. /พญ. .................................................................................... ขอทาํคาํรบัรอง

เป็นเอกสารเพือ่ยนืยนัวา่ ในการดาํเนินการทีเ่กีย่วกบัการคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิลน้ี  ขา้พเจา้ไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผูท้ีม่ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีกบัผูส้มคัร และกระบวนการคดัเลอืกแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล อนัอาจทาํใหก้ารดาํเนินการเกีย่วกบัการคดัเลอืกครัง้

นี้ไมย่ตุธิรรม   

  

 

                                                                              จงึขอเรยีนยนืยนัและรบัรอง  

  

ลงชือ่......................................................................                                                                           

(.............................................................................)   

                                                     วนั............เดอืน........................... ปี...................... 
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คณะกรรมการดาํเนินการหลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้น                                   

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู  สาขารงัสีวินิจฉัย  ภาควิชารงัสีวิทยา             

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ประธานการฝึกอบรม : รองศาสตราจารย ์นายแพทยต์รงธรรม  ทองด ี

อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม มจีาํนวนทัง้สิน้ 25 ทา่น โดยแบ่งตามหน่วยต่าง ๆ ดงัน้ี 

รายนามอาจารยป์ระจาํหน่วย Thoracic imaging 

(รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงินิศา  เมอืงแมน: หวัหน้าหน่วย) 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยต์รงธรรม  ทองด ี 

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงินิศา  เมอืงแมน  

3. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิกนัยารตัน์  โตธนะรุง่โรจน์  

4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิสวุมิล  วงศล์กัษณะพมิล  

5. อาจารย ์นายแพทยภ์าคภมู ิ ธริาวทิย ์ 

6. อาจารย ์นายแพทยก์ฤตชาต ิ บุตรเนยีร  

 

รายนามอาจารยป์ระจาํหน่วย Cardiovascular imaging 

(ศาสตราจารย ์นายแพทยท์นงชยั  สริอิภสิทิธิ:์ หวัหน้าหน่วย) 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยท์นงชยั  สริอิภสิทิธิ ์ 

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิจติรลดัดา  วะศนิรตัน์  

3. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ  ภทัรธรีนาถ 

 

รายนามอาจารยป์ระจาํหน่วย Abdominal imaging 

(รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิกอบกุล  เมอืงสมบรูณ์ : หวัหน้าหน่วย) 

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิวลยัลกัษณ์  ชยัสตูร 

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิกอบกุล  เมอืงสมบรูณ์ 

3. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิปิยาภรณ์  อภสิารธนรกัษ์  

4. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิพรพมิพ ์ กอแพรพ่งศ ์ 
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5. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิรณิษฐา  ทองด ี 

6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิอภญิญา  เจรญิศกัดิ ์ 

7. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญงินิธดิา  ณ สงขลา  

8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์ทิธพิงศ ์ ศรสีจัจากุล  

9. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิโสภา  พงศพ์รทรพัย ์

10. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิวรรณวรางค ์ ตรีสมทิธ ์ 

11. อาจารย ์แพทยห์ญงิวรปาร ี สวุรรณฤกษ์  

12. อาจารย ์แพทยห์ญงิชนิกานต ์ ธริาวทิย ์ 

 

รายนามอาจารยป์ระจาํหน่วย Musculoskeletal imaging 

(รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงินิตยา  เลก็ตระกลู: หวัหน้าหน่วย) 

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงินิตยา  เลก็ตระกลู  

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิกุลนุช  ชาญชยัรุจริา  

3. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์ ศริวินารงัสรรค ์ 

 

รายนามอาจารยป์ระจาํหน่วย Emergency 

(อาจารย ์รฐัชยั แกว้ลาย : หวัหน้าหน่วย) 

1. อาจารย ์รฐัชยั แกว้ลาย 
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ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีสรรหาอาจารยใ์หม่                                                           

ภาควิชารงัสีวิทยา  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล
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หนังสือแต่งตัง้คณะอนุกรรมการความปลอดภยัทางรงัสี  

และตารางอปุกรณ์ป้องกนัรงัสี
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ตารางอปุกรณ์การป้องกนัทางรงัสี สาขาวิชาภาพวินิจฉัย  

ภาควิชารงัสีวิทยา โรงพยาบาล ศิริราช 

อปุกรณ์ จาํนวน 

เสื้อตะกัว่ 86  (ตวั) 

ฉากป้องกนัรงัสี (กระจกเคลือบตะกัว่) 16  (บาน) 

Survey meter   2  (เครือ่ง) 

OSL สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู 16  (ชิน้) 
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การประเมินและการทบทวนแผนการฝึกอบรมหลกัสตูร 

 

การกาํกบัประเมินหลกัสูตรของแผนการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

ภาควิชารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีรายละเอียดดงัน้ี  

ดว้ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีการดาํเนินการอบรมแพทยใ์ชทุ้นและ

แพทยป์ระจาํบา้น ผา่นหลกัสูตรวิชาชีพ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลการฝึกอบรมของราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทยและแพทยสภา ควบคู่กบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงสาขารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ดงันั้นจึง อาศยักลไกการกาํกบัดูแลตามขอ้กาํหนด

มหาวิทยาลยัและสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย (สกอ) ใน ระบบ มคอ 7 และกระบวนประกนั

คุณภาพการศึกษา IQA  รวมถึงระเบียบจากแพทยสภาในการกาํกบัดูแล หลกัสูตรฯ ควบคู่กนัไป โดยมี

คณะอนุกรรมการการบริหารหลกัสูตรของภาควิชาฯ ดาํเนินระบบการกาํกบัดูแลฯ ตามกรอบระยะเวลา และ

มีระบบการจดัการการฝึกอบรมท่ีกาํหนดผูรั้บผดิชอบตามขั้นตอน การดาํเนินงาน ดงัน้ี   

1. นาํปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการพิจารณาจดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรม (พนัธกิจของแผนการ  

ฝึกอบรม ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม) 

2.    กาํหนดแนวทางการฝึกอบรม  

3.    กระบวนการทาํงาน  

3.1   การบริหารหลกัสูตรท่ีจดัทาํ 

3.2   การรับสมคัรแพทยป์ระจาํบา้น โดยพิจารณาจากความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับสมคัร 

        ผูเ้ขา้รับการ ฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสาธารณสุข  

1.3 การฝึกอบรม (ขั้นตอนการดาํเนินงานของแผนการฝึกอบรม พฒันาการของผูเ้ขา้รับ      

การฝึกอบรม)  

3.4   การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม  

3.5   การประเมินหลกัสูตร  

3.6   การประเมินอาจารย ์และคุณสมบติัของผูใ้หก้ารฝึกอบรม  

3.7   การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม  

4.    วิเคราะห์และสรุปผล  

5.    การนาํผลการประเมินท่ีไดม้าใช ้ 

5.1   ปรับปรุงการฝึกอบรม  

5.2   ปรับปรุงหลกัสูตร  

6.   จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง   
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แผนการดาํเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร 

เป้าประสงคก์ารประเมนิ วธิกีารประเมนิ 

(อาจใชว้ธิเีดยีว

หรอืหลายวธิ ี) 

แหล่งขอ้มลู ช่วงเวลาที่

ประเมนิ 

ผูร้บัผดิชอบ ผลการ

ดาํเนินการ

ประเมนิ 

ผลประเมนิที่

นํามา

ปรบัปรุง 

• พนัธกจิของแผนการ

ฝึกอบรม/หลกัสตูร 

การสาํรวจขอ้มลู

ความขาดแคลน

ของระบบ

สาธารณสขุและ

ความจาํเป็นใน

การผลติแพทย์

ประจาํบา้นของ

สาขาวชิา 

 

การสาํรวจขอ้มลู

ความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

จากการประชุม 

สมัมนา 

แบบสอบถาม 

จาก stakeholders 

ทางจดหมาย 

โทรศพัทห์รอื 

online application 

 

 

- ขอ้มลูความ

ตอ้งการของ

ประเทศใน

ภาพรวม เช่น 

จาก แพทย

สภา สธ 

นโยบายและ

แผนพฒันา

สขุภาพ MOU 

 

Mission ของ

คณะ 

ภาควชิา 

 

- Principle 

stakeholders  

- Other 

stakeholders 

ทุก 5 ปี  กรรมการพฒันา

หลกัสตูร และ

เกณฑก์าร

ฝึกอบรมแพทย์

ประจาํบา้น 

  

• ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ี่

พงึประสงค ์

(สมรรถนะ 6 ดา้น) 

       (Product) 

 

 

 

การเกบ็ขอ้มลู

โดยใช้

แบบสอบถาม 

การประชุม การ

สมัมนาหลกัสตูร 

การรวบรวม

ขอ้มลูรอ้ยละการ

สอบผา่นวุฒบิตัร 

การตดิตาม

ความสามารถ

ของผูส้าํเรจ็การ

ฝึกอบรม ทาง

จดหมาย 

โทรศพัทห์รอื 

online application 

 

 

ผูส้อน ผูเ้รยีน 

ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

(ในและนอก

แผนก) และ 

ศษิยเ์ก่า   

ทุก 1 ปี  กรรมการพฒันา

หลกัสตูร และ

เกณฑก์าร

ฝึกอบรมแพทย์

ประจาํบา้นจนท 

การศกึษา 
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• ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

นโยบายการรบัสมคัร

ผูร้บัการฝึกอบรมและ

ความตอ้งการของ

ระบบสขุภาพ 

(Context)   

การประชุม การ

สมัมนาหลกัสตูร 

เพือ่ดคูวาม

สอดคลอ้งของ

นโยบาย และ

จาํนวนการรบั 

พจบ กบัความ

ตอ้งการแพทย์

เฉพาะทางใน

สาขาทีต่อ้งการ

ฝึกอบรมของ

ระบบบรกิาร

สขุภาพ  

ผูส้อน ผูใ้ช้

บณัฑติ (ใน

และนอก

สาขา) ศษิย์

เก่า  

 

ขอ้มลู รพ ทีม่ ี

facilities ใน

เขตบรกิาร

สขุภาพ  

 

จาํนวนทุน

จากตน้สงักดั  

ทุก 5 ปี  กรรมการพฒันา

หลกัสตูร และ

เกณฑก์าร

ฝึกอบรมแพทย์

ประจาํบา้น 

  

• ขัน้ตอนการ

ดาํเนินการ

ของหลกัสตูร 

(Process) 

- โครงสรา้งการ

บรหิาร 

- การสือ่สารถงึ

ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 

- ระบบการให้

คาํปรกึษา 

- ระบบการ

อุทธรณ์ 

 

สมัภาษณ์ 

สาํรวจความเหน็ 

ประชุม สมัมนา 

เกบ็ขอ้มลู ในหวั

เรือ่งทีเ่กีย่วกบั

การดาํเนินการ 

และการบรหิาร

จดัการของ

หลกัสตูรให้

เป็นไปตาม

กฎระเบยีบต่างๆ 

เพือ่ประเมนิเรือ่ง

ความเป็นระบบ

และเขา้ถงึงา่ย 

ผูเ้รยีน ผูส้อน  ทุก 1 ปี คณะกรรมการ

หลกัสตูร 

 

คณะกรรมการ

การศกึษาหลงั

ปรญิญา  

 

 

 

  

• แผนการฝึกอบรม 

(Process) 

- โครงสรา้ง  

- เนื้อหา  

- ประมวล

รายวชิา รวม

วธิกีารจดั

ประสบการณ์

การเรยีนรู ้

รวมถงึ

กจิกรรม

วชิาการ 

- ใหม้คีวาม

เหมาะสม 

สอดคลอ้งกบั

ผลลพัธท์ีพ่งึ

ประสงคแ์ละ

ทนัสมยั 

สมัภาษณ์ 

สาํรวจความเหน็ 

ประชุม สมัมนา 

เกบ็ขอ้มลู 

การเกบ็ขอ้มลู

การ drop out ของ

ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม  

รอ้ยละของ

กจิกรรม หรอื

วชิาทีผู่เ้ขา้รบั

การฝึกอบรมเขา้

รว่ม  

ผูเ้รยีน ผูส้อน 

ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

(ในและนอก

สาขา)  

ทุก 1 ปี คณะกรรมการ

หลกัสตูร 

 

คณะกรรมการ

การศกึษาหลงั

ปรญิญา  

 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

แพทยศาสตร

ศกึษา 
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• ทรพัยากรทางการ

ศกึษา (Input) 

- Clinical setting 

- ชนิด ของ

ผูป่้วย  

- สือ่เทคโนโลย ี 

- ตําราหอ้งสมุด  

- แหล่งการ

เรยีนรู ้ 

- หอ้งเรยีน  

- หอ้งฝึกทกัษะ 

- การสมัภาษณ์ 

การประชุม   

- แบบสอบถาม 

แบบประเมนิ 

ทางจดหมาย 

โทรศพัทห์รอื 

online application 

 

ผูเ้รยีน ผูส้อน  

ราชวทิยาลยั 

ทุก 1 ปี คณะกรรมการ

หลกัสตูร 

 

นกัการศกึษา  

  

• วธิกีารวดัและ

ประเมนิผล (Process) 

- การประเมนิ

ความกา้วหน้า 

และรวบยอด  

- ขนิดของการ

ประเมนิผล 

- เกณฑก์าร

ตดัสนิ 

- การใหข้อ้มลู

ป้อนกลบั 

- การประชุม 

การสมัมนา  

- แบบสอบถาม 

แบบประเมนิ 

ทางจดหมาย 

โทรศพัทห์รอื 

online application 

 

ผูเ้รยีน ผูส้อน ทุก 1 ปี คณะกรรมการ

หลกัสตูร 

 

คณะกรรมการ

การศกึษาหลงั

ปรญิญา  

 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

แพทยศาสตร

ศกึษา 

 

คณะกรรมการ

พฒันาขอ้สอบ

เลื่อนชัน้ปี 

  

• พฒันาการของผูเ้ขา้

รบัการฝึกอบรม 

(Process) 

- ความกา้วหน้า

เรว็เป็นไปตาม

คาดหวงั หรอื

น้อยกวา่

คาดหวงั 

- การประชุม 

การสมัมนา 

- แบบสอบถาม 

แบบประเมนิ 

ขอ้มลูจาก 

portfolio ผลจาก

การประเมนิ 

formative 

assessment และ

การเลื่อนชัน้ปี 

ผูเ้รยีน ผูส้อน  ทุก 3 

เดอืน 

คณะกรรมการ

หลกัสตูร 

 

เจา้หน้าที่

การศกึษา 

อาจารยท์ีป่รกึษา 

  

• คุณสมบตัขิอง

อาจารยผ์ูใ้หก้าร

ฝึกอบรม  

- คุณวุฒฯิ  

- จาํนวนที่

เหมาะสม  

- สดัสว่นภาระ

งาน 

- แบบสอบถาม 

- การสมัมนา 

- การเทยีบ

เกณฑร์าช

วทิยาลยั 

ผูเ้รยีน ผูส้อน 

ราชวทิยาลยั 

ทุก 1 ปี คณะกรรมการ

หลกัสตูร 
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• ขอ้ควรปรบัปรุง - ประเดน็ทีท่าํ

ใหผ้ล 

ลพัธท์ีพ่งึ

ประสงคไ์ม่

เป็นไปตาม

เกณฑ ์

ผูเ้รยีน ผูส้อน 

ผูเ้กีย่วขอ้ง 

ทุก 1 ปี  คณะกรรมการ

หลกัสตูร 

  

 

ภาควิชารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ไดมี้การแสวงหาขอ้มูล

ป้อนกลบัเก่ียวกบั การฝึกอบรม/หลกัสูตรจาก ผูใ้หก้ารฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม นายจา้งหรือผูใ้ช้

บณัฑิต และผูมี้ส่วนไดส่้วน เสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังาน

ของแพทยผ์ูส้าํเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสูตร ทั้งน้ีในส่วน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั

ของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขารังสีวินิจฉยั ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ไดแ้ก่ 

1. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (แพทยป์ระจาํบา้น)  

2. คณาจารย ์ 

3. ผูใ้ชบ้ณัฑิต (นายจา้ง/ ผูบ้งัคบับญัชา)  

4. ศิษยเ์ก่า  

ส่วนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนของหลกัสูตรฯ คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิตนอกแผนกรังสีวิทยา ผูป่้วย หรือองคก์ร

แพทย ์ โดยอนุกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จะประชุมลงมติไดต้วัแทนเพื่อดาํเนินการในกรอบเวลาต่อไป   

 

สาํหรับแนวทางการประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพื่อวฒิุบตัรความรู้ความ

ชาํนาญอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ฉบบัปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 เป็นการวางแผนเพื่อนาํขอ้มูลท่ีสาํคญัจากผูมี้ ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) ทั้งหมดมาเพื่อ

ปรับปรุงหลกัสูตรฯและทาํใหเ้กิดการพฒันาหลกัสูตรฯอยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ  

โดยหลกัการประเมินหลกัสูตรฯนั้นไดน้าํมาจาก CIPP model (Context, Input, Process and 

Product) โดยใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีเช่ือถือได ้แบบสอบถามน้ีประกอบไปดว้ย 4 

หมวด  คือ   

1. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นบริบท (Context)  

2. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input)   

3. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นกระบวนการ (Process)   

 4. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นผลผลิต (Product)   

 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล พ.ศ. 2562               ๑๓๑ 

หมายเหตุ:  

-   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั (Principle stakeholders) ประกอบดว้ย ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม อาจารย ์

    ผูใ้หก้ารฝึกอบรม ศิษยเ์ก่า ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา ราชวิทยาลยัและแพทยสภา  

                 (ผูรั้บรองหลกัสูตรการฝึกอบรม)  

-   มีส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน (Other stakeholders) ประกอบดว้ย เพื่อนร่วมงานของบณัฑิตท่ีเก่ียวขอ้งใน      

    สายงานรังสีวินิจฉยั ผูใ้ชบ้ณัฑิตสหสาขาวิชาชีพอ่ืน 
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การประเมินโครงการฝึกอบรม (Program evaluation) 

วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู 

จดัทาํโดย ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

การประเมนิโครงการฝึกอบรม (program evaluation, PE) เป็นการวางแผนลว่งหน้าเพือ่นํา

ขอ้มลูทีส่าํคญัจาก ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดมาปรบัปรุงและพฒันาการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ หวัขอ้ทีป่ระเมนิใช ้CIPP model โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 หมวด คอืการประเมนิ

โครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นบรบิท (context), ดา้นปัจจยันําเขา้(input), ดา้นกระบวนการการศกึษา 

(process) และดา้นผลผลติ (product)  

หมายเหต ุ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกั ไดแ้ก่ กรรมการฝึกอบรม, อาจารย,์ แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด, รองคณบดฝ่ีาย

หลงัปรญิญา,ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยฯ์, แพทยสภา 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตวัแทนกระทรวงสาธารณสขุ,ผู ้ใชบ้ณัทติ, เพือ่นรว่มงานต่าง

วชิาชพี 

 

1. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านบริบท (Context) 

หลกัสตูรภาพวนิิจฉยัชัน้สงูเป็นสาขาวชิาต่อยอดมาจากสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัและรงัสวีทิยา

ทัว่ไป ซึง่เป็นสาขาเฉพาะทางทีม่หีลกัการใชเ้ครือ่งมอืทางรงัสใีนการใหก้ารวนิิจฉยัโรคแก่ผูป่้วย ทัง้ใน

ภาวะทีไ่มร่บีดว่น และในภาวะฉุกเฉินหรอืวกิฤต รวมไปถงึการทาํการศกึษาและวจิยัทางดา้น

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์โดยมุง่เน้นทีร่ะบบต่าง ๆ ของรา่งกายรวม 5 ระบบไดแ้ก่ ระบบทางเดนิหายใจ 

ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดนิอาหาร ระบบทางเดนิปัสสาวะและระบบสบืพนัธุ ์และระบบ

กระดกูและขอ้  

 

หวัข้อการประเมิน น้อย

ทีส่ดุ 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีส่ดุ 

ไม่

สามารถ

ตอบได ้

ข้อเสนอแนะ 
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1.1 ความสาํคญัของรงัสแีพทยอ์นุสาขา

ภาพวนิิจฉยัชัน้สงูต่อระบบสาธารณสขุของ

ประเทศ 

       

1.2 ความสาํเรจ็และความน่าเชือ่ถอืของ

โครงการฝึกอบรมฯ ทีผ่า่นมา 

       

1.3 ความน่าเชือ่ถอืของในภาพรวม

โครงการฝึกอบรมฯ ในชว่งเวลาทีผ่า่นมา 

       

1.4 ความสามารถของแพทยผ์ูส้าํเรจ็การ

ฝึกอบรมในการปฏบิตังิาน 

       

1.5 โครงการฝึกอบรมฯ ตอบสนองเชงิ

ประจกัษ์ต่อความตอ้งการของประเทศ 

       

1.6 ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นนโยบายให้

โครงการฝึกอบรมฯดาํเนินต่อไป 

       

1.7 ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรพัยากร

อยา่งเพยีงพอต่อโครงการฝึกอบรมฯ 

       

 

2. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านปัจจยันําเข้า (Input) 

ในปัจจุบนั สาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ไดด้าํเนิน

โครงการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา จาํนวนปีละ 8 ตาํแหน่ง มทีรพัยากรทางการศกึษา

ครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐานการรบัรองคุณภาพสถาบนัฝึกอบรม มหีลกัการการใชง้บประมาณในการ

ดาํเนินการตามแผนการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศกึษาตามวงเงนิที่

ไดร้บัมอบอาํนาจจากคณบด ี

หวัข้อการประเมิน น้อย

ทีส่ดุ 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีส่ดุ 

ไม่

สามารถ

ตอบได ้

ข้อเสนอแนะ 

2.1 โครงการฝึกอบรมฯ ควร

ไดร้บัการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ

เพิม่ขึน้หรอืไม ่อยา่งไร 
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2.1.1 ดา้นนโยบาย        

2.1.2 ดา้นบุคลากร (จาํนวน

ผูเ้รยีน) 

       

2.1.3 ดา้นงบประมาณ        

2.1.4 สถานที ่(สถานทีอ่ะไร)        

2.2 โครงการฝึกอบรมควรไดร้บั

ความรว่มมอืจากหน่วยงานต่าง 

ๆ เพิม่ขึน้หรอืไม ่อยา่งไร 

       

2.2.1 กระทรวงสาธารณสขุ        

2.2.1 แพทยสภา        

2.2.2 โรงเรยีนแพทย/์สถาบนั

ฝึกอบรม 

       

2.2.3 แพทยสมาคม        

2.2.4 ราชวทิยาลยัอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

       

 

3. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านกระบวนการ (Process) 

กระบวนการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา ภาพวนิิจฉยัชัน้สงู มวีตัถุประสงคใ์หแ้พทย์

ประจาํบา้นทีส่าํเรจ็การฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทีส่ามารถปฏบิตังิาน

ทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูไดด้ว้ยตนเองอยา่งมปีระสทิธภิาพในสถาบนัการศกึษาหรอืสถานพยาบาล

ทัว่ไปทีต่นสงักดั และมคีุณสมบตัแิละความรูค้วามสามารถขัน้ตํ่าตามแนวทาง มาตรฐานของราช

วทิยาลยัรงัสแีพทยฯ์ตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้น กระบวนการฝึกอบรมฯมวีธิแีละแนวทางการวดัและ

ประเมนิผลอยา่งชดัเจนทัง้ Formative และ Summative evaluation กระบวนการฝึกอบรมในปัจจุบนัใช้

ระยะเวลา 2 ปี โดยมกีารกําหนดผลลพัธข์องการฝึกอบรมใหค้รอบคลุมกบัเกณฑม์าตรฐาน WFME และ

ใชว้ธิปีระเมนิทกัษะทางคลนิิกผา่นการประเมนิสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้น, Entrustable Professional 

Activity, Milestone และ Table of Specification โดยมเีกณฑใ์นการประเมนิผา่นในแต่ละชัน้ปีอย่าง

ชดัเจน 
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หวัข้อการประเมิน น้อย

ทีส่ดุ 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีส่ดุ 

ไม่

สามารถ

ตอบได ้

ข้อเสนอแนะ 

3.1 อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

(trainer) 

       

3.1.1 ความเหมาะสมของจาํนวน

อาจารย ์

       

3.1.2 ความเหมาะสมของ

คุณภาพอาจารย ์

       

3.1.3 เจตคตขิองผูใ้หก้าร

ฝึกอบรม 

       

3.1.4 ความเหมาะสมของ

แนวทางพฒันาคุณภาพอาจารย์

ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

       

3.1.5 ความเอาใจใสข่องผูใ้หก้าร

ฝึกอบรม 

       

3.2 ผูร้บัการฝึกอบรม        

3.2.1 คุณภาพและความพรอ้ม

ของผูร้บัการฝึกอบรม 

       

3.2.2 การเพิม่พนูความรูแ้ละ

ทกัษะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

เปรยีบเทยีบระหวา่งก่อนและ 

หลงัเขา้สูก่ระบวนการฝึกอบรม 

       

3.2.3 คุณภาพชวีติของผูร้บัการ

ฝึกอบรมในระหวา่งฝึกอบรม (ใน

ความเหน็ของทา่น) 

       

3.2.4 ความสามารถของผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมในการพฒันาและ

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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3.3 วธิปีระเมนิผลการฝึกอบรม        

3.3.1 ความเหมาะสมของวธิี

ประเมนิผล 

       

3.3.2 ความสามารถในการ

จาํแนกคุณภาพผูร้บัการฝึกอบรม 

       

3.3.3 ความโปรง่ใส ยตุธิรรม และ 

ธรรมาภบิาลของวธิปีระเมนิใน

ปัจจุบนั 

       

3.4 ภาพรวมของกระบวนการ

ฝึกอบรม 

       

3.4.1 ความเหมาะสมของ

กระบวนการฝึกอบรมทัง้หมดใน

ภาพรวม 

       

3.4.2 ความเหมาะสมของ

ระยะเวลาการฝึกอบรม (ปัจจุบนั 

คอื 2 ปี) 

       

3.4.3 ความเหมาะสมของเน้ือหา

วชิาการ 

       

 

4. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านผลผลิต (Product) 

จะใชชุ้ดประเมนิ แบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้งัคบับญัชา นายจา้ง/ ผูร้ว่มงาน ต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยขอ้มลูจะรวบรวมเขา้สูร่าชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติังานและคณุลกัษณะของบณัฑิต 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามน้ีตอ้งการสาํรวจความคดิเหน็และความพงึพอใจทีม่ตี่อการปฏบิตังิานของแพทย์

ทีป่ฏบิตังิานในหน่วยงานของทา่นเน้ือหาของคาํถามจะเกีย่วขอ้งกบัความรูค้วามสามารถในวชิาชพีตาม

ลกัษณะงานในสาขานัน้ๆ ความรูค้วามสามารถพืน้ฐานทีส่ง่ผลต่อการทาํงาน อกีทัง้คุณธรรม จรยิธรรม

และจรรยาบรรณในวชิาชพีของบณัฑติ 
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โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในหวัขอ้ทีต่รงกบัความเหน็ของทา่นมากทีส่ดุ 

ระดบัคะแนน 5 = มากทีส่ดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรบัปรุงแกไ้ข 0 = ประเมนิ

ไมไ่ด ้(เชน่ ไมเ่กีย่วกบัลกัษณะงาน ฯลฯ) 

 

คุณลกัษณะ ความพอใจของท่านต่อบณัฑิต 

ประเมนิ

ไมไ่ด ้

น้อย

ทีส่ดุ 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีส่ดุ 

1. ความรูค้วามสามารถในดา้นวชิาการ/วชิาชพี 

1.1 ความรอบรูใ้นสาขาวชิาชพี 

      

1.2 ความสามารถในการใชว้ชิาความรูใ้นการ

ปฏบิตังิาน การวนิิจฉยัและดแูลรกัษาผูป่้วย 

      

1.3 ความสามารถแกปั้ญหาในการปฏบิตังิานอยา่ง

เป็นระบบ 

      

1.4 ทกัษะหตัถการและการตรวจเพือ่การวนิิจฉยัและ

รกัษา 

      

2. คุณธรรม/จรยิธรรม 

2.1 ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงาน 

      

2.2 การอุทศิเวลาใหก้บังาน       

2.3 การเคารพต่อกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงาน       

2.4 การเคารพสทิธแิละใหเ้กยีรตแิก่ผูป่้วย       

2.5 ทกัษะการใหค้าํปรกึษาแก่ผูป่้วยและญาต ิ       

3. การครองตนและมนุษยสมัพนัธ ์

3.1 ความมอีธัยาศยัด/ีมน้ํีาใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่

      

3.2 บุคลกิภาพและความเหมาะสมในการวางตวั       
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3.3 การทาํงานเป็นทมี/การยอมรบัความคดิเหน็ของ

ผูอ้ื่น 

      

3.4 ความสามารถในการสือ่สารใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ       

4. การพฒันาความรูค้วามสามารถของวชิาชพีอยา่ง

ต่อเน่ือง 

4.1 ความกระตอืรอืรน้ สนใจศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ

อยา่งสมํ่าเสมอ 

      

4.2 ความสามารถในการนําองคค์วามรูใ้หมม่าใช้

พฒันาคุณภาพของหน่วยงาน 

      

5. ความพงึพอใจโดยรวม       

 

สิง่ทีท่า่นเหน็วา่ควรปรบัปรุงเกีย่วกบัการปฏบิตังิานและคุณลกัษณะของบณัฑติ 

คุณลกัษณะ ความไม่พอใจของท่านต่อบณัฑิต 

ประเมนิ

ไมไ่ด ้

น้อย

ทีส่ดุ 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ทีส่ดุ 

1. ขาดความชาํนาญและประสบการณ์ในการทาํ

หตัถการ 

      

2. ขาดทศันคตทิีด่ใีนการดแูลผูป่้วย       

3. ขาดทกัษะในการคดิตดัสนิใจ       

4. ขาดทกัษะคดิสรา้งสรรค ์ไมก่ลา้คดินอกกรอบ       

5. ขาดทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ       

6. ขาดความมวีนิยั เชน่ มาสายบ่อย ไมเ่ขา้ประชุม       

7. เหน็ประโยชน์สว่นตวัมากกวา่ประโยชน์องคก์ร       

8. วตัถุนิยม นึกถงึแต่เงนิ       

9. ขาดทกัษะการประสานงานกบัแพทยส์าขาอื่น       
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10. ขาดทกัษะในการปรบัตวัเขา้กบัโครงสรา้งองคก์ร/

กฎระเบยีบ/วฒันธรรมองคก์ร 

      

11. ขาดความยดืหยุน่ในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น       

12. ดือ้ ไมร่บัฟังและปฏบิตัติามความคดิเหน็ผูอ้ื่น       

 

 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

คาํชีแ้จง ทา่นมขีอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพของบณัฑติในดา้น

ต่างๆ ต่อไปน้ีอยา่งไร 

1. ดา้นความรู ้ความสามารถในวชิาชพีแพทย ์

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ดา้นความรู ้ความสามารถพืน้ฐานทีส่ง่ผลต่อการทาํงาน 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล พ.ศ. 2562               ๑๔๐ 

4. ดา้นการครองตนและมนุษยสมัพนัธ ์

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวกท่ี 12 

หลกัเกณฑก์ารให้ได้รบัเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวกท่ี 13 

หลกัเกณ์ และอตัราการจา่ยเงินทดแทน (นอกเวลาราชการ)  
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