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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
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อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

  (ภาษาไทย)    หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาท เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมอนุสาขาภาพ
วินิจฉยัระบบประสาท 
 (ภาษาองักฤษ)  Fellowship Training in Diagnostic Neuroimaging 
 
2. ชือ่วุฒบิัตร 

 ชื่อเต็ม 
 (ภาษาไทย)    วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม          
อนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
 (ภาษาองักฤษ)  Diploma, Thai Subspecialty Board of Diagnostic Neuroimaging 
 ชื่อย่อ 
 (ภาษาไทย) วว. อนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
 (ภาษาองักฤษ)  Dip., Thai Subspecialty Board of Diagnostic Neuroimaging 
 
3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ 

ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล 
ที่ตัง้ เลขที่ 2 พรานก แขวงศิรริาช เขตบางกอกนอ้ย กทม.10700 
สถานที่จดัการเรียนการสอน 

ภายใน คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เลขที่ 2 พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอก
นอ้ย กทม.10700 
 สถาบนัภายนอก ในประเทศและต่างประเทศ ในการเรียนการสอนวิชาเลือก 
 
4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร  
พันธกิจคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมพีันธกิจที่จะจัดการศกึษา เพื่อผลติบัณฑิตและ

บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ทำการวิจัย สร้างบรรยากาศ

ทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มคีุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับ
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ความตอ้งการของประเทศ และนำมาซึ่งศรัทธาและความนยิมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชีน้ำ

ทางสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ 

  

พันธกิจภาควชิารังสีวทิยา 

จะผลิตรังสีแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียบพร้อมทางด้านรังสีวิทยา

ในทุกระบบที่เกี่ยวข้องในระดับสากลโดยมีทักษะเจตคติที่ดีพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาส่งเสริม

สุขภาพใส่ใจในความปลอดภัย ตลอดจนมคีวามเอื้ออาทรในการบริบาลผูป้่วย โดยยึดผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมและมีเจตนารมณ์เตรียมพร้อมที่การพัฒนา

ปรับปรุงตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบัติไปตลอดชีวิตรวมถึงมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ การ

สื่อสาร และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเอง วิชาชีพอื่นๆ รวมทั้ง

ผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาแบบมืออาชีพอย่างเป็นระบบถึง

พร้อมด้วยจิตสานึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะทางานให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ

แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาลและความตอ้งการทางสาธารณสุขของประเทศต่อไป 

 

พันธกิจอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

วัตถุประสงค์ในการผลติแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินจิฉัยระบบประสาทของคณะ

แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล จะสอดคล้องกับพันธกิจร่วมของคณะฯและของภาควิชาฯ โดยยึด

หลักการในการผลติรังสแีพทย์อนุสาขาฯ ใหม้ีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ให้มคีวามรูค้วามชำนาญ และพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านภาพวินิจฉัยระบบ

ประสาทอย่างมมีาตรฐานระดับสากล 

2. มีเจตคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาส่งเสริมสุขภาพ ระวังและป้องกันใหเ้กิดความปลอดภัย 

ตลอดจนมคีวามเอือ้อาทรในการให้บริการผูป้่วย 

3. ยึดผูป้่วยเป็นศูนย์กลางบนพืน้ฐานของการดูแลแบบองค์รวม ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

อื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผูป้่วยอย่างมืออาชีพ 

4. สามารถใหค้ำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพวินิจฉัยระบบประสาทแก่ผูร้่วมงาน 

ผูป้่วย และประชาชนทั่วไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. พัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติและเพิ่มพูนความรูใ้หม่ๆ

ตลอดเวลา 

6. สามารถพัฒนาและปรับปรุงทักษะในการปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร และพฤติกรรมที่

เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ 

7. มจีติสานึกที่จะรับผดิชอบต่อสังคม และพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากการฝกึอบรม 

รวมทั้งความรับผิดชอบต่อระบบสาธารณะสุขของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว พันธกิจของหน่วยภาพวินิจฉัยระบบประสาท ของคณะ

แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล จงึประกอบไปด้วย 

1. จัดทำหลักสูตรฯ เพื่อผลิตรังสแีพทย์เฉพาะทางภาพวินจิฉัยระบบประสาท ให้ได้

คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 

2. ฝกึอบรมรังสีแพทย์ฯ ให้ได้คุณสมบัติดังกล่าว 

3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับภาพวินิจฉัยระบบประสาท ให้ก้าวหน้าทันสมัย

ระดับสากล เพื่อให้เป็นผูน้ำในทางดา้นวิชาการ แก่ประเทศและสังคม 

4. เป็นผู้นำและที่ปรึกษาในการพัฒนาทางดา้นการบริการผูป้่วยในสาขาภาพวินิจฉัย

ระบบประสาท  

5. ให้บริการการศกึษาต่อเนื่อง โดยจัดการประชุมหรือร่วมในการประชุมทางดา้นวิชาการ

ภาพวินิจฉัยระบบประสาท แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ทั้งใน

ระดับองค์กร ประเทศ และนานาชาติ 

6. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ร่วมในการปลูกฝังจริยธรรม 

จติสำนึก ที่ดีงามแก่บุคลากรทุกระดับ 

 
5. ผลลัพธท์ีพึ่งประสงคข์องแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

หลักสูตรฯมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาทใหม้ีความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางด้านภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาท ตามผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์กล่าวคือแพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์
เฉพาะทางอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทกัษะทางวิชาชีพที่เป็นที่ไวว้างใจได ้(Entrustable professional activity, EPA) 9 
ขอ้ (ตารางที่ ) ประกอบดว้ยความรูค้วามสามารถตามสมรรถนะ (competency) หลกั 6 ดา้น โดย
มีความสมัพนัธร์ะหว่าง EPA และ competency ดงัแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที ่1 : Entrustable professional activity (EPA) อนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
 

EPA 1 การสื่อสารกบัผูร้ว่มงานในสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ  
(การเขียน รายงานและการรายงานดว้ยวาจา) 
Effective communication with members of the health care team (written and oral) 

EPA 2 การเลือกโปรโตคอลและการเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ 
Protocol selection and optimization of images 

EPA 3 การแปลผลภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
Interpretation of neuroimaging 
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EPA 4 การประยกุตค์วามรูป้ระสาทวิทยาศาสตรก์บัรงัสีวินิจฉยัระบบประสาท 
Application of neuroscience in neuroradiology 

EPA 5 ความสามารถในการตรวจและการท าหตัถการแบบที่ไม่มีการผ่านหรือสอดใส่ เครื่องมือเขา้
ไปในร่างกายผู้ป่วย และแบบที่มีการผ่านหรือสอดใส่เครื่องมือเข้าไปใน ร่างกายผู้ป่วย 
(ทกัษะและเจตคติในการบรบิาลผูป่้วย 2) 
Competence in invasive and non-invasive procedures 

EPA 6 การเป็นที่ปรกึษาในอนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
Consultant in neuroradiology 

EPA 7 บคุลากร- มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ 1 
 ระบบ-มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ 2 
Professionalism 

EPA 8 ความปลอดภยัของผูป่้วย 
Patient safety 

EPA 9 การเรียนรูด้ว้ยตนเองและการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
Self-directed learning - practice-based learning and improvement 

 

สมรรถนะ (competency) 6 ดา้นและคณุสมบติัที่พงึมีภายใตแ้ต่ละสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1. การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient Care) 

ก. มีทักษะในการให้ค าปรึกษาและแนะน า (Consultation and recommendation) 
เก่ียวกับการส่งตรวจทางรงัสีบนพืน้ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence- based imaging 
guidelines) การท าหตัถการ และการรกัษาทางรงัสีวิทยาวินิจฉยั ระบบประสาท ในภาวะหรือโรคที่
หลากหลายให้แก่แพทย์สาขาอ่ืนได้อย่างเหมาะสมกับข้อบ่งชี ้ของโรค โดยยึดถือผู้ป่วยเป็น
ศนูยก์ลางบนพืน้ฐานของ การดแูลแบบองคร์วม พิจารณาและค านึงถึงการมีประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภยั ความคุม้ค่า ความเสี่ยงและประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 

ข.   มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (Obtaining informed consent) ใน กรณีที่
ท าการตรวจด้วยภาพทางรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาทที่มีการใช้ contrast agent การท า
หตัถการ และวิธีการรกัษาทางรงัสีวิทยาวินิจฉยัระบบประสาท 

ค.   มีทักษะในการเตรียมและดูแลผูป่้วยที่มารบัการตรวจวินิจฉัย การท าหัตถการ และ
วิธีการรกัษาทางรงัสีวิทยาวินิจฉยัระบบประสาทไดอ้ย่างเหมาะสมและมีคณุภาพ มีทกัษะการดแูล
ผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยจากการรับการตรวจ ด้วยภาพวินิจฉัยระบบประสาท (patient 
safety) ที่หมายรวมถึง radiation safety, MRI safety และ conscious sedation safety 

ง.  มีทักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซอ้นที่เกิดขึน้ระหว่างการตรวจวินิจฉัย การท า
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หตัถการ และวิธีการรกัษาทางรงัสีวินิจฉัยระบบประสาท และสามารถให้การดแูลรกัษาเบือ้งตน้ได้
อย่างเหมาะสม 

2. มีความรูแ้ละทกัษะทางดา้นรงัสีวินิจฉยัระบบประสาท (Medical Knowledge and 
Technical Skills) ทัง้ในภาวะที่ไม่รีบด่วนและในภาวะฉกุเฉินหรือวิกฤต 

ก.  มีทกัษะในการวางแผนการตรวจทางภาพวินิจฉยัระบบประสาทที่เหมาะสม (Protocol 
selection and optimization of imaging) 

ข.  มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพ และมีทกัษะในการแปลผลภาพวินิจฉยัทาง ระบบ
ประสาท (Interpretation of examination) 

ค.  มีความเขา้ใจในความรูพ้ืน้ฐานด้านประสาทวิทยาศาสตร ์และสามารถน าความรู ้มา
ประยุกต์ใช้ในการแปลผลภาพวินิจฉัยระบบประสาทได้อย่างเหมาะสม (Application of 
neuroscience in radiology) 

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 
improvement) 

ก.  ตระหนักถึงความรู้ความสามารถและขีดจ ากัดของตนเองและเรียนรู้เพิ่ม (self- 
directed learning) และมีความสามารถในการเสาะแสวงหาแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างมี
ประสิทธิผล และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รียนรูต่้อเนื่องตลอดชีวิต (life-long learning) 

ข.  มีความสามารถวิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย ์ 
ค.  สามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุไต ้

4. ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 
ก. สื่อสารใหข้อ้มูลแก่ญาติ และผูป่้วย ไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา 

เคารพการตดัสินใจและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษยไ์ดแ้ก่ การสื่อสารเก่ียวกบัวิธีการตรวจทางรงัสี
วิทยาวินิจฉัยระบบประสาท การขอใบแสดงความยินยอม และการสื่อสารเก่ียวกับขอ้ผิดพลาด 
ภาวะแทรกซอ้น หรือเหตกุารณไ์ม่พงึประสงค ์

ข.  สื่อสารใหข้อ้มลูโดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือดว้ยวาจา กบั
ทีมดแูลสขุภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ค.  น าเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
ง.  ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะ ใหน้กัศกึษาแพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทย ์ 
จ.  เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าทางรังสีวินิจฉัยระบบประสาทแก่แพทย์, นักศึกษา 

แพทยแ์ละบคุคลากรอ่ืน 
ฉ.  มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี ท างานกบัผูร้ว่มงานทกุระดบัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 



 

                         หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนสุาขาภาพวินจิฉยัระบบประสาท                        9 

5. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ก. มีความซื่อสตัยม์ีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร้่วมงาน เพื่อน

รว่มวิชาชีพและชมุชน 
ข. มีทกัษะดา้นที่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการสถาน 

การณท์ี่เก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม  
ค. มีความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย  
ง. รกัษาความลบัของผูป่้วย 
จ. ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูป่้วย และส่วนร่วมเป็นที่ตัง้  
ฉ. ยอมรบัความแตกต่างของปัจจยับุคคล  
ช. เคารพในกฎระเบียบ และกติกาขององคก์ร 
ซ. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติที่จะใช้วิชาภาพวินิจฉัยระบบประสาทให้เป็น

ประโยชนแ์กป่ระเทศ 
6. การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 

ก.  มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย (quality 
improvement) ทางภาพวินิจฉัยระบบประสาท ได้แก่ กระบวนการในการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางดา้นรงัสี (radiation safety) ทัง้ต่อผูป่้วย และบุคลากร การรายงานอุบติัการณข์อง
ความเสี่ยง กระบวนการในการก ากับดแูลการใชเ้ครื่องมือและระบบสารสนเทศทางดา้นรงัสีวิทยา
วินิจฉยัระบบประสาท  

ข.  มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพของประเทศ และตระหนกัถึงการใชท้รพัยากร สขุภาพ
อย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) สามารถปรบัเปลี่ยนการดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้
กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 

ค.  มีความรูแ้ละมีสว่นรว่มในระบบพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย 
ง.  ใชท้รพัยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรบัเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยใหเ้ขา้กับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม มาตรฐาน
วิชาชีพ 
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ตารางที ่2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง EPA และ competency 6 ดา้น 
 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 EPA 5 EPA 6 EPA 7 EPA 8 EPA 9 

Patient care ๏ ๏  ๏ ๏ ๏  ๏  

Medical 
knowledge 

๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏   ๏ 

Practice-based 
learning and 
improvement 

  ๏ ๏ ๏ ๏  ๏ ๏ 

Interpersonal 
and communication 
skills 

๏   ๏ ๏ ๏    

Professionalism ๏  ๏ ๏ ๏ ๏ ๏   

System-based 
practice 

    ๏ ๏  ๏  

 
6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

6.1 วิธีการฝึกอบรม หลักการจัดการการฝึกอบรม 

ภาควิชาฯ ด าเนินการดา้นการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯ ตามเกณฑ ์
หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ เพื่อวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 โดยยึด 
หลกัการจัดการฝึกอบรมใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัประสบการณ์การเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งและ 
บรรลผุลลพัธข์องแผนการฝึกอบรมที่ก าหนดทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบติั เนน้การฝึกอบรมโดยใชก้าร
ปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training) มีส่วนร่วมในการบริบาล และรับผิดชอบผู้ป่วย 
ค านึงถึงศักยภาพและการเรียนรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (trainee-centered) มีการบูรณาการ
ภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั บูรณาการการฝึกอบรมกบังานบริบาลผูป่้วยอย่างเหมาะสม สอดคลอ้ง
กับเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯ ได้ระบุเป้าประสงค์หลักในแต่ละช่วงหรือชั้นปี (milestone) ระดับ
สมรรถนะการเรียนรู ้6 ด้าน (competency) ของการฝึ กอบรม และ Entrustable professional 
activity (EPA) ทางอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาททั้ง 9 ขอ้ มีการติดตามตรวจสอบ ก ากับ
ดูแล (supervision) และใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) แก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ 
(ภาคผนวก ง Milestone และ ภาคผนวก จ การประเมิน) 
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รูปแบบและลักษณะของหลักสูตร 
1. รูปแบบ 

การฝึกอบรมเพื่อวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 

2. ภาษาที่ใช ้
ใชภ้าษาไทยในการสื่อสาร 

3. การเขา้รบัการฝึกอบรม 
เปิดรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมที่มีคณุสมบติัตามที่ก าหนดโดยสมคัรผ่านกระบวนการรบั

สมคัรของแพทยส์ภา ด าเนินการโดยราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และการรบัสมคัรผ่าน
คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล 

4. การใหว้ฒุิการศึกษาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา 
4.1 ใบประกาศนียบัตรผู้ส  าเร็จการฝึ ก อบรมฯ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล 
4.2 วฒุิบตัรเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมอนุ

สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทด าเนินการโดยราชวิทยาลัยรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทย
สภา 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
วิธีใหก้ารฝึกอบรมประกอบดว้ย 

6.1.1 การจดัประสบการณก์ารเรียนรูต้าม competency 
   ในแต่ละปีการศึกษาหรือแต่ละระดับชั้นปีมีการก าหนดใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ผ่านประสบการณ์เรียนรูท้ั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบัติตามระดับชั้นปีตาม competency ทั้ง 6 ดา้น
ดงันี ้

1. ทกัษะและเจตคติในการบรบิาลผูป่้วย (Patient care) 
 มีการจัดตารางการฝึ ก อบรมและมอบหมายให้ผู้ร ับการฝึกอบรมมีความ

รบัผิดชอบต่าง ๆ โดยมีอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งใหค้รอบคลุม
หัวข้อหลัก และจัดระดับความซับซ้อนให้เหมาะสม (ภาคผนวก ค เนื ้อหาของการฝึกอบรม/
หลกัสตูร,ภาคผนวก ง Milestone และภาคผนวก จ การประเมิน) ดงัต่อไปนี ้

ก. ในช่วงที่ 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
1.   มีการเรียนรูแ้ละฝึกทกัษะในการใหค้ าปรกึษาและแนะน าเก่ียวกบัการ 

ตรวจทางดา้นรงัสีวิทยาวินิจฉยัระบบประสาท ในกลุม่โรคที่พบบ่อย 
2.   มีการเรียนรูแ้ละเลือกใช ้contrast agent ในแต่ละสถานการณ ์ภายใต้

การก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
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3.   มีทกัษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการท าหตัถการทางรงัสี
วิทยาวินิจฉยัระบบประสาท 

ข. ในช่วงที่ 2 ของการฝึกอบรม (13-24 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
1.   มีทกัษะในดา้นการใหค้ าปรกึษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจทางดา้น

รงัสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาท ในกลุ่มโรคที่ตอ้งรูใ้นระดับที่ซบัซอ้น ภายใตก้ารก ากับดูแลของ
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

2.   ให้ค าแนะน าการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมทางรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบ
ประสาทในกลุม่โรคที่ซบัซอ้น ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

3.   ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นที่อาจเกิดขึน้ระหว่างการตรวจ 
ทางรงัสีวิทยาวินิจฉัยและสามารถปรกึษาขอความช่วยเหลือ และ/หรือ ใหก้ารดแูลรกัษาเบือ้งตน้
ไดอ้ย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์ภายใตก้ารก ากับดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมหรือ
ดว้ยตนเอง 

2. ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของ
ผูป่้วยและ สงัคมรอบตา้น (Medical knowledge and technical skills) 

ก. ในช่วงที่ 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
1.   น าความรู้พื ้นฐานที่เก่ียวข้องกับภาพวินิจฉัยทางระบบประสาทมา

ประยกุตใ์ชไ้ดแ้ก่ neuroanatomy neuropathology principles and physics of Medical Imaging 
in Neuroradiology, contrast media, MR safety and radiation safety และการบูรณาการทั่วไป
ทางการแพทยม์าประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 

2. มีการเรียนรูเ้ก่ียวกบัความรูพ้ืน้ฐานทางรงัสีวิทยาวินิจฉยัระบบประสาท
ในด้านต่างๆ ดังต่อ ไปนี ้ CNS disease, pediatric neuroradiology, head and neck imaging, 
spine imaging 

3. มีการเรียนรูฝึ้กทกัษะ สามารถเลือก imaging protocol ควบคมุวิธีการ 
ตรวจท าการตรวจ และรายงานผลภาพเอกซเรยท์ั่วไป การตรวจอัลตราซาวต ์การตรวจเอกซเรย ์
คอมพิวเตอรแ์ละเอ็มอารไ์อ ในกลุม่โรคที่ตอ้งรู ้ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ข.  ในช่วงที่ 2 ของการฝึกอบรม (13-24 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
1. ฝึกทักษะสามารถเลือก imaging protocol, advanced imaging โดย

ควบคมุวิธีการตรวจ และรายงานผลภาพเอกซเรยท์ั่วไป การตรวจอลัตราซาวตห์ลอดเลือดคอ และ
การตรวจ เอกซเรยค์อมพิวเตอร ์เอ็มอารไ์อ ในกลุม่โรคที่ตอ้งรูแ้ละควรรูท้ี่ส  าคญั ไดอ้ย่างเหมาะสม
ดว้ยตนเอง ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

2.  มีการเรียนรู้ฝึกทักษะ และมีส่วนช่วยในการตรวจและรายงานผล
หตัถการทางรงัสีรว่มรกัษา ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
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3.  สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่แพทย์ทั่ วไปหรือรังสีแพทย์ทั่ วไป 
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ค.  แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี เขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมทางวิชาการของสถาบันฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ อาทิ lectures, topics, journal club, 
interesting cases, interdepartmental conference, clinicopathology and radiology 
conferences, morbidity/mortality conference เป็นตน้ 

3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning 
and improvement) โดยไดจ้ดัให ้

ก. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ไดร้ับการเรียนรูเ้รื่องความปลอดภัยของ
ผู้ ป่ วย  (patient safety) เ ก่ี ยวกับ  contrast agent, radiation safety, MR safety และ  patient 
sedation 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ไดร้บัการพฒันาแผนการเรียนรู ้การประเมิน 
และการปรบัปรุงการเรียนรูด้ว้ยตนเอง จากการสะทอ้นตนเองและการสะทอ้นกลบัจากหลกัสตูร 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ตอ้งท างานวิจัยที่ไดค้น้ควา้วิจัยดว้ยตนเอง 
ในรูปแบบ original research ที่มีการเก็บข้อมูลแบบ retrospective, prospective หรือ cross 
sectional study ที่มีการกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วตัถุประสงค ์ระเบียบ วิธีการศึกษาวิจยั 
ผลงานวิจัย การวิเคราะหว์ิจารณ์ และการสรุปผล ภายใตก้ารก ากับดูแลของอาจารยผ์ูใ้ห้การ
ฝึกอบรม 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication 
skills) ไดจ้ดัให ้

ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี เรียนรูเ้ก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการ
สื่อสาร 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ฝึกทกัษะในการขอความยินยอมในการตรวจ
ทางรงัสีและการฉีด contrast agent จากผูป่้วยหรือญาติสายตรง 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ 
เช่น การแจง้ข่าวรา้ย การจดัการเมื่อเกิดขอ้ผิดพลาด เป็นตน้ 

ง. แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี ปฏิบติังานสอนแพทยป์ระจ าบา้นรุน่นอ้ง 
จ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี น าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและภาพวินิจฉัย แปล

ผลและวินิจฉัยแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ เช่น interdepartmental conferences, interesting 
cases เป็นตน้ 

ฉ. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี  สามารถเขี ยนรายงานผลตรวจด้วย
ภาษาองักฤษไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) จดัให ้
ก. แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี เขา้รว่มในกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบนั

ฝึกอบรมกิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมที่ใหค้วามรูท้างดา้นบูรณาการทั่วไป
ทางการแพทย ์

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชัน้ปี ไดพ้ฒันาใหม้ีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงาน
ดแูลผูป่้วยโดยเขา้อบรม counselling และ non-technical skills 

6. การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 
ก. จัดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี มีประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกับระบบ

คณุภาพทางรงัสีวิทยา การรายงานอบุติัการณข์องความเสี่ยงทางรงัสี การดแูลและการใชเ้ครื่องมือ 
ดา้นรงัสีวิทยาวินิจฉยั และค่าตรวจทางรงัสีที่พบบ่อย 

ข. จัดการเรียนรูร้ะบบคุณภาพของโรงพยาบาลที่ครอบคลุมเรื่องการชดเชย
การรกัษา และระบบสขุภาพแห่งชาติ 

6.1  การหมนุเวียนศกึษาและปฏิบติังาน 
6.1.1  มีการจัดใหผู้ร้บัการฝึกอบรมไดม้ีประสบการณก์ารปฏิบัติงาน

ให้บริการผู้ป่วยโดยครอบคลุม การใช้เครื่องมือและหัตถการทางภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
ดงัต่อไปนี ้

(1) Computed Tomography 
(2) Magnetic Resonance Imaging 
(3) Plain film 
(4) Carotid Doppler Ultrasound 
(5) Digital Subtraction Angiography (DSA) 

โดยหตัถการ 1-4 มีระยะเวลาการฝึกอบรมโดยรวมไม่นอ้ยกว่า 18 เดือน ในกรณี
ที่ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่ครบรอ้ยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมจ าเป็นต้อง
ปฏิบติังานเพิ่มเติมที่ภาควิชาฯ ตามขอ้ก าหนดของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขา
ภาพวินิจฉยัระบบประสาท 

มีการจดัใหผู้ร้บัการฝึกอบรมไดม้ีประสบการณเ์พิ่มเติมในสถาบนัอ่ืนในลกัษณะ
ของกิจกรรมเลือก (elective) เช่น สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท อาจเป็นสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศ นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสใหไ้ป elective ที่โรงพยาบาลชมุชน หรือโรงพยาบาล        ตน้
สงักดัได ้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดร้บัความรูป้ระสบการณใ์หม่ๆ และระบบการท างาน โดย     ผู้
อบรมสามารถไป elective ได ้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ภาคผนวก ฉ การปฏิบติังาน) 

การหมนุเวียนศกึษาและปฏิบติังานภาคบงัคบัและวิชาเลือก 
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ระบบการจัดการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน (rotation) จัดวนโดย 1 เดือน
นบัเป็น 1 rotation ทัง้นีเ้พื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดป้ระสบการณก์ารเรียนรูท้ัง้ในภาคทฤษฎีและปฏิบติั
ครบถว้น ในทกุกลุม่ความรูท้ี่ก  าหนด 

เคร่ืองมือและหตัถการ ระยะเวลา 
หลักสูตรฯ 

คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 

เกณฑโ์ดย 
ราชวิทยาลัยฯ 

Computed Tomography 8 เดือน 

รวม 22 เดือน รวมไม่นอ้ยกว่า 18 
เดือน 

Magnetic Resonance Imaging 8 เดือน 

INR (Carotid Doppler ultrasound 1 เดือน 

and Digital Subtraction Angiography)  
  Plain film 5 เดือน 

Elective 2 เดือน 2 เดือน ไม่เกิน 4 เดือน 
 

6.1.2  Milestone การก าหนดระดบัขัน้ความกา้วหนา้ในการเรียนรูจ้าก
ประสบการณก์ารเรียนรูใ้นวิชาต่างๆ เป็นไปตามเกณฑท์ี่ราชวิทยาลยัฯไดร้ะบุในแต่ละช่วงหรือชัน้
ปี (ภาคผนวก ง) 

6.1.3 ข้อก าหนดอ่ืนที่ส  าคัญเ ก่ียวกับการปฏิบัติงานในระหว่าง
ฝึกอบรม การอยู่เวรมีระเบียบการอยู่เวรระบใุนเอกสารภาคผนวก ฉ 

การลาและการฝึกอบรมทดแทนมีระเบียบการลาและการฝึกอบรมทดแทนระบุใน
เอกสาร (ภาคผนวก ฉ) 

6.2 เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรมหลักสูตร ขอบเขตเนือ้หาความรู้ของหลักสูตร 

1. ความรูพ้ืน้ฐานของรงัสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาท รวมถึง radiobiology, medical 
radiation physics และ basic neuroanatomy, neuropathology (ภาคผนวก ค) 

2. โรคหรือภาวะของผูป่้วยของระบบประสาทที่ส  าคญั (ภาคผนวก ค) 
3. การตรวจหรือหัตถการทางรงัสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาทที่ส  าคัญในภาคผนวก ค 

และ ง แบ่งเป็น 
- ระดบัที่ 1 การตรวจหรือหตัถการที่แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาภาพวินิจฉัย ระบบ

ประสาทตอ้งปฏิบติัไดภ้ายใตก้ารควบคมุดแูลของอาจารยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ  
- ระดบัที่ 2 การตรวจหรือหตัถการที่แพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาภาพวินิจฉัย ระบบ

ประสาทควรปฏิบติัไดภ้ายใตก้ารควบคมุดแูลของอาจารยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ 
4. ความรูด้า้นบรูณาการ 

4.1 ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communicationskills) 
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(1) การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างแพทยแ์ละผูป่้วย 
(2) ปัจจยัที่สง่เสรมิความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างแพทยแ์ละผูป่้วย 
(3) การสื่อสารกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และผูร้ว่มงาน 
(4) การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างแพทยแ์ละผูร้ว่มงาน 

4.2. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
(1) การบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง (Patient-centered care) 

ก. การยึดถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 
ข. การรกัษาความน่าเชื่อ ถือแก่ผูป่้วย สงัคม 

-   การรกัษามาตรฐานการดแูลผูป่้วยใหดี้และปลอดภยั 
-   การใหเ้กียรติและยอมรบัเพื่อนรว่มวิชาชีพ เพื่อนรว่มงาน ผูป่้วย และ
ญาติ 

-   ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ ไม่
คาดคิดไวก้่อน 

ค. มีความเป็นอิสระทางวิชาชีพ ดแูลผูป่้วยตามหลกัวิชาการ ปราศจาก
การถกูชีน้  าโดยอิทธิพลหรือผลประโยชน ์

(2) พฤตินิสยั 
ก. ความรบัผิดชอบ และความตรงต่อเวลา                                                 
ข. การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

4.3. จรยิธรรมทางการแพทย ์(Medical ethics) 
(1) การหลีกเลี่ยงการรบัผลประโยชนส์ว่นตวั รวมถึงการรบัของจากบริษัท

ผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
(2) การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ รวมทัง้ความเห็นของผูป่้วย ในกรณีผูป่้วยไม่

เห็นดว้ยกับการรกัษาหรือปฏิเสธการรกัษา กรณีญาติและ ผูป่้วยรอ้งขอ
ตามสิทธิในกรณีที่ผูป่้วยตัดสินใจไม่ไดต้อ้งสามารถ เลือกผูต้ดัสินใจแทน
ผูป่้วยได ้

(3) การปฏิบติัในกรณีที่ผูป่้วยรอ้งขอการรกัษาที่ไม่มีประโยชนห์รือมีอนัตราย 
(4) การรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูผูป่้วย 
(5) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรบัขอ้ผิดพลาดของตนเอง 

4.4. การเรียนเอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(1) การก าหนดความตอ้งการในการเรียนของตนเอง 
(2) การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือไดด้ว้ยตนเอง 
(3) การประยกุตค์วามรูท้ี่คน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม 
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(4) การวิเคราะหแ์ละวิจารณบ์ทความทางวิชาการ 
(5) การเขา้รว่มกิจกรรมวิชาการอย่างสม ่าเสมอ 
(6) การใช ้electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรใ์น การ

เรียนรู ้
(7) การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทยบ์ุคลากรทางการแพทยน์ิสิตนกัศึกษา ผูป่้วย

และญาติ 
4.5. การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 

(1) เขา้ใจระบบสขุภาพและการพฒันาสาธารณสขุของชาติ 
(2) เขา้ใจระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสขุภาพ ระบบประกนัสงัคม 

ระบบสวสัดิการการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกันชีวิตเป็น
ตน้ 

(3) มี ส่ ว น ร่ วม ในกา รประกันคุณภาพ  และก ระบวนกา ร  hospital 
accreditation 

(4) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดแูลรกัษา 
(5) เขา้ใจ cost consciousness medicine 
(6) เขา้ใจความรูก้ฎหมายทางการแพทย ์
(7) เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดับชาติ เช่น องคก์ารอาหารและยา บญัชียา

หลกัแห่งชาติ เป็นตน้ 
4.6. การเรยีนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning) 

(1) ทกัษะและจรยิธรรมในการวิจยั 
(2) ทกัษะการดแูลผูป่้วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
(3) เรียนรูก้ารลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 
(4) มีความรูใ้นการปอ้งกนัและควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 
(5) การประเมินความพอใจของผูป่้วย 
(6) การมีสว่นรว่มในองคก์ร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุม่งาน โรงพยาบาล/ 

สถาบนัราชวิทยาลยั เป็นตน้ 
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ประสบการณก์ารเรียนรู ้การวดัและประเมินผลตามความรูค้วามสามารถวิชาชีพ 
และ สมรรถนะ (competency) ทัง้ 6 ตา้น ดงัตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 : การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้
 

 

ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพ 

การจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

1. ทกัษะและเจตคติในการ 
บรบิาลผูป่้วย (Patient 
care) 

- กิจกรรมเตรียมตวัการเป็นรงัสี แพทยอ์นุ
สาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
(introduction) ส  าหรบัแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมชัน้ปีที่ 1ในสปัดาหแ์รกของการ
ฝึกอบรม โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมตวั
ผูป่้วย 
 -กิจกรรมวิชาการเรื่อง Ethics เช่น 
Ethics/inform consent เป็นตน้ 
-กิจกรรม MM and Professionalism 
conference เพื่อรูถ้ึงความหลากหลาย
ของผลแทรก ซอ้นหรืออบุติัการณท์ี่ไม่พงึ 
ประสงคท์ี่เกิดชืน้ และการจดัการ การ
รกัษาที่เหมาะสม 

■ ประเมินการ
ปฏิบติังาน ราย 4   
เดือน โดยแบบ
ประเมิน EPA 

2. ความรูแ้ละทกัษะ 
ทางดา้นรงัสีวิทยาวินิจฉยั 
ระบบประสาท (Medical 
knowledge and 
technical skills) ทัง้ใน
ภาวะที่ไม่รีบด่วน และใน
ภาวะฉกุเฉินหรือวิกฤต 

■ การเรียนโดยใชผู้ป่้วยจรงิรว่มกบั การ
ปฏิบติังานจรงิในการตรวจทาง 
รงัสีวิทยา อ่าน และรายงานผลภาพ 
วินิจฉยัทางรงัสี (workplace-based 
learning) 
-Lecture 
-Conference 
-Topic presentation 
-ใหเ้ขา้รว่มประชมุวิชาการในคณะ 
แพทยศาสตร ์และของราชวิทยาลยั 
รวมถึงการประชมุทัง้ในประเทศ และนอก
ประเทศ 

■ การสอบขอ้เขียน 
(Summative 
examination) 
■ การสอบปากเปลา่ 
■ แบบประเมินการ
แปลผลการตรวจทาง
รงัสีวิทยาและการ
รายงานผล 
■ ประเมินการ
ปฏิบติังานราย 4 
เดือนโดยแบบ
ประเมิน EPA เพื่อ
การเขา้ถึงมาตรฐาน
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การดแูลผูป่้วย 
-Logbook/Portfolio 
■ การสะทอ้นตนเอง
ดว้ย self reflection 
จาก Portfolio 
-Workplace-based 
assessment 
-Audit assessment 
หลงัท า topics 
/conference 

3. การเรียนรูจ้ากการ 
ปฏิบติั และการพฒันา 
ตนเอง (Practice-based 
Learning and) 

■การท าวิจยัและการท ากิจกรรม 
เก่ียวกบัการวิจยั เช่น การอ่านและ 
ประเมิน journal 
■ การเรียนโดยใชผู้ป่้วยจรงิรว่มกบั 
การปฏิบติังานจรงิในการตรวจทาง 
รงัสีวิทยา อ่าน และรายงานผลภาพ 
วินิจฉยัทางรงัสี โดยผ่านการคน้หา ความรู้
ดว้ยตนเอง และรว่ม discuss กบัอาจารย ์

- Timeline งานวิจยั
ใน Portfolio 
- Logbook Portfolio 
■ การสะทอ้นตนเอง
ดว้ย self reflection 
จาก Portfolio 
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4. ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และ 
การสือ่สาร (Interpersonal 
and communication 
skills) 

■ ใหอิ้สระในการรายงานผลภาพ 
วินิจฉยัทางรงัสีระหว่างการปฏิบติังานจรงิ
เพื่อการสง่ต่อขอ้มลู ที่ดน้พบไปสื่อสารกบั
แพทยผ์ูด้แูล โดยผ่านการปรกึษาและ
ตรวจกบัอาจารยอี์กครัง้ 

-กิจกรรมการเรียนรูแ้ละสง่เสรมิให ้
ม ีinterpersonal/communication 
skills ที่ดีทัง้ภายในและภายนอก ภาควิชา 
เช่น interdepartmental 
conference, topic presentation, 
lecture ดา้น communication skills 
และ non-technical skills, MM and 
Professionalism conference 

■ ประเมินการ
ปฏิบติังานราย 4 
เดือนโดยแบบ
ประเมิน EPA 360 
องศา 

5. มีพฤติกรรมแห่ง
วิชาชีพและความเป็นมือ
อาชีพ (Professionalism) 

■การเรียนโดยใชผู้ป่้วยจรงิร่วมกบั 
การปฏิบติังานจรงิในการตรวจ 
อ่าน และรายงานผลทางรงัสีวิทยา 
ภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
■กิจกรรมวิชาการ Ethics 
-กิจกรรม non-technical skill activity 
-สง่เสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิตโดย 
ใหเ้ขา้รว่มประชมุวิชาการในคณะ 
แพทยศาสตร ์และของราชวิทยาลยั 
รวมถึงการประชมุทัง้ในประเทศ และนอก
ประเทศ 

- ประเมินการปฏิบติั 
งานราย 4 เดือนโดย
แบบประเมิน EPA 
- Logbook / Portfolio 
- การประเมิน 360 
องศา 
- การสะทอ้นตนเอง
ดว้ย self reflection 
- บนัทึกการเขา้รว่ม
กิจกรรมวิชาการ ต่าง 
ๆ และการประชมุ 
จาก Portfolio 

6. การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบั 
ระบบ (System-based 

practice) 

■กิจกรรมการบรรยายความรูด้า้น 
บรูณาการทั่วไปของราชวิทยาลยั 
รงัสีแพทยไ์ดแ้ก่ 
- Radiation safety /กฎหมาย 
- Risk management 
- Patient Safety 

- บนัทึกการเขา้รว่ม
ฝึกอบรม 
จาก Portfolio 
■การประเมิน 360 
องศา 
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-PACS 
- ความรูร้ะบบสขุภาพประเทศ 
- Cost consciousness medicine 
- จดัใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เช่น 
Patient care team, Patient 
Safety (radiation, contrast media) และ
งานประกนัคณุภาพ เป็นตน้ 

 

6.3 การท าวิจัย 
 แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทตอ้งมีผลงานวิจยัที่ด  าเนินการเก็บ

ขอ้มูลภายใน และ/หรือภายนอกคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ภายใตก้ารก ากับดูแลของ

อาจารยท์ี่ปรึกษางานวิจัยที่ เป็นอาจารยใ์นสงักัดหน่วยรงัสีวินิจฉัยภาพระบบประสาท ภาควิชา

รงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล อย่างนอ้ย 1 เรื่อง และด าเนินการภายใตร้ะเบียบขอ้

ปฏิบติัในการท าวิจยัในคน ของคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล (ภาคผนวก ช) ทัง้นีผ้ลงานวิจยั

ดังกล่าวสามารถใชเ้พื่อ น าเสนอต่อราชวิทยาลัยรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยในกระบวนการขอ

อนุมัติวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทโดยรูปแบบและขอ้ก าหนดการท าวิจัยและ

ผลงานวิจัยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ หลักสูตรฯของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยดัง

รายละเอียดขอ้ 6.3 (เอกสารอา้งอิง 1. เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อ

วุฒิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบ

ประสาท ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2562) 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานวิจยั 
6.3.1 ขอ้ก าหนดการท างานวิจยัเพื่อวฒุิบตัรฯ อนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาทโดย

ราช วิทยาลยัรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยมีดงันี ้
1. ลกัษณะงานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional 

อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในช่วงระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 2 ปี โดย เป็นผูร้บัการฝึกอบรมเป็นผูว้ิจยัหลกั 

2. หวัขอ้หลกัในงานวิจยัดงักลา่วตอ้งประกอบดว้ย 
- จดุประสงคข์องการวิจยั 
- วิธีการวิจยั 
- ผลการวิจยั 
- การวิจารณผ์ลการวิจยั 
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- บทคดัย่อ 
3. คณุลกัษณะของงานวิจยั 

(1) เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใชแ้นวคิดที่มีการศึกษามาก่อน
ทัง้ในและต่างประเทศ แต่น ามาดดัแปลงหรือท าซ า้ในบริบทของสถาบนั 

(2) แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯ และอาจารยผ์ู ้ด  าเนินงานวิจัยทุกคน ควร
ผ่านการอบรมดา้นจรยิธรรมการวิจยัในคน และ good clinical practice (GCP) 

(3) งานวิจยัตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯ ของ
สถาบนั 

(4) งานวิจัยควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่
ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัค าถามวิจยั 

(5) ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณโ์ดยเฉพาะ
ในบทคดัย่อ 

4. สิ่งที่ตอ้งปฏิบติัส าหรบัการด าเนินการวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 

(1) เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้อง
ด าเนินการท าวิจยัตามขอ้ตกลงโดยเคร่งครดั รวมถึงมีการลงนามในเอกสารชีแ้จงผูป่้วยหรือผูแ้ทน 
เพื่อใหย้ินยอมเขา้ร่วมวิจัย โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ prospective 
study 

(2) หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณใ์หร้ีบปรกึษาอาจารยท์ี่ปรึกษา 
โครงการวิจยั หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาไดใ้หย้อ้นกลบัไปใช ้
หลกัพืน้ฐาน 3 ขอ้ ของจรยิธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 

ก. การถือประโยชนส์ขุของผูป่้วยเป็นหลกัและการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกข์
ทรมานกบัผูป่้วย 

ข. การเคารพสิทธิของผูป่้วย 
ค. การยึดมั่นในหลกัความเสมอภาคของทกุคนในสงัคมที่จะไดร้บับริการ 

ทางการแพทยต์ามมาตรฐาน 
5. กรอบการด าเนินงานวิจยั ในเวลา 2 ปี (ไม่นอ้ยกว่า 18 เดือนของการ

ฝึกอบรม) ระยะเวลาประมาณการมีดงันี ้
เดือนที่ ประเภทกิจกรรม 

3 จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา 
4 จดัท าโครงรา่งงานวิจยั 
5 - 6    สอบโครงรา่งงานวิจยั 
 6 – 8           ขออนมุติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัขอทุนสนบัสนุน
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งานวิจยัจากแหลง่ทนุทัง้ภายในและนอกสถาบนั (หากมี) 
  7 - 10    เริ่มเก็บขอ้มลู 
12 - 15 น าเสนอความคืบหนา้งานวิจยั 
18 - 20 วิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลงานวิจยั 

 21 จดัท ารายงานวิจยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปรบัแกไ้ข 
21 - 22        ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราช 

วิทยาลัยฯ ใหท้ าการประเมินผล ส าหรบัประกอบคุณสมบัติ
การเขา้สอบเพื่อวฒุิบตัรภาคปฏิบติัขัน้สดุทา้ย 

6.3.2 กระบวนการประเมินผลเพื่อสง่ชื่อผูเ้ขา้ฝึกอบรมที่มีผลงานวิจยัเขา้สอบเพื่อรบั วฒุิ
บตัรฯ ภาควิชาฯ เป็นผูด้  าเนินการติดตามความกา้วหนา้งานวิจยัและน าส่งรายงานความกา้วหน้า 
งานวิจยัระหว่างระยะเวลาการฝึกอบรมตามที่ราชวิทยาลยัฯก าหนด และด าเนินการสง่รายชื่อผูเ้ขา้ 
ฝึกอบรมที่มีผลงานวิจัยที่สมบูรณ์และมีการด าเนินกระบวนการวิจัยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ 
หลกัสูตรและของราชวิทยาลัยฯ เขา้สอบเพื่อขออนุมัติวุฒิบัตรฯ แก่ราชวิทยาลัยรงัสีแพทย์แห่ง 
ประเทศไทย ทั้งนีค้ณะกรรมการประจ าหลักสูตร ภาควิชาฯ มีสิทธิพิจารณาไม่ส่งรายชื่อผู้เข้า 
ฝึกอบรมที่มีผลงานวิจัยที่ไม่สมบูรณห์รือมีการด าเนินกระบวนการวิจัยไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของ หลกัสูตรหรือขอ้ก าหนดของราชวิทยาลยัฯ หรือไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นความก้าวหนา้ของ
งานวิจยั ไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 

6.3.3 การใช้ผลงานวิจัยเพื่อรับรอง วุฒิบัตร สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ให้มี
คณุวฒุิ “เทียบเท่าปรญิญาเอก’, ไม่สามารถท าได ้

6.4 ระยะเวลาการฝึกอบรม 
ระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 2 ปี 
6.4.1. วงรอบปีการศกึษา 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถนุายน 
6.4.2. การแบ่งภาค/ระดบัชัน้ปี 
การด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามวงรอบปีการศึกษา โดยแบ่งระยะเวลาฝึกอบรม

ทั้งหมด 2 ปี หรือ 24 เดือนเป็นสองช่วง โดยแต่ละช่วง (หรือแต่ละปีการศึกษา)ใช้ระยะเวลา
ฝึกอบรม 12 เดือน ช่วงที่ 1 คือ เดือนที่ 0-12 และช่วงที่ 2 คือ เดือนที่ 13-24 

6.4.3 สามารถขยายระยะเวลาการฝึกอบรมไดม้ากกว่า 2 ปีหรือ 24 เดือนโดยประเมิน
จาก milestone เกณฑก์ารเลื่อนชั้นปี เกณฑก์ารส าเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสูตร รวมถึงเกณฑ์
การประเมินอ่ืนๆที่ก าหนด 

6.5 การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
6.5.1 การบริหารจดัการสภาวะการฝึกอบรมตามเกณฑท์ี่ก าหนดโดยราชวิทยาลยัฯ การ

จดัประสบการณก์ารเรียนรู ้
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รูปแบบการฝึกอบรมประกอบดว้ยภาคทฤษฎีและปฏิบติัดงันี ้
1. การเรียนภาคทฤษฎีในหอ้งเรียน 
2. การฝึกปฏิบติัในหอ้งเรียนโดยใชก้รณีผูป่้วยตวัอย่าง 
3. การเรียนบรูณาการภาคทฤษฎีและปฏิบติักลุม่ย่อยในหอ้งเรียนหรือใน

สถานที่ปฏิบติังานตาม rotation 
4. การปฏิบติังานกบัผูป่้วยภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารย ์
5. การปฏิบติังานนอกเวลา (การอยู่เวร) 
6. การเข้าร่วม conference ต่างๆทั้งภายในภาควิชา ระหว่างภาควิชา และ

ระหว่างสถาบนั 
7. การรบัปรึกษาจากพทยป์ระจ าบา้นภาควิชารงัสีวิทยา และจากแพทยผ์ูดู้แล

ผูป่้วยแผนกต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 
8. การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
9. การศึกษาดงูานในหน่วยงานหรือภาควิชาอ่ืนๆ การดงูานต่างสถาบนั หรือใน

ต่างประเทศ 
10. การรว่มกิจกรรมวิชาการรูปแบบอ่ืนๆ 
11. การรว่มกิจกรรมอื่นๆเพื่อสง่เสรมิการพฒันา competency ตา้นต่างๆ 
12. การท างานวิจยั 

ทัง้นีก้ารฝึกอบรมจะมุ่งเนน้ภาคปฏิบติัโดยไม่มีการก าหนดสดัส่วนตามตัวระหว่าง 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเป็นผูร้บัผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู ้
ของตนเอง โดยมีอาจารยเ์ป็นผูด้แูล ชีแ้นะ ใหค้ าปรกึษา และช่วยสนบัสนุน 

การอยู่เวรระเบียบการอยู่เวรระบใุนเอกสารภาคผนวก ฉ 
การลาและการฝึกอบรมทดแทนมีระเบียบการลาและการฝึกอบรมทดแทนเป็นไป

ตาม ประกาศภาควิชารงัสีวิทยา เรื่องหลกัเกณฑก์ารลาของแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ า
บา้น อนสุาขาฯ มีระบใุนเอกสารภาคผนวก ฉ 

สภาวะสิ่งแวดลอ้มในการท างานรวมถึงสวสัดิการมีระบใุนคู่มือแพทยป์ระจ าบา้น 
6.5.2 การบริหารจัดการการฝึกอบรม แผนงาน กระบวนการด าเนินการและก ากับการ 

ฝึกอบรมโดยสงัเขป 
เพื่อใหห้ลักสูตรไดถู้กขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วย

ความโปรง่ใส เป็นระบบ ภาควิชาฯ มีกระบวนการด าเนินการบรหิารจดัการการฝึกอบรมไดแ้ก่ 
1. มีการวางระบบและก าหนดรูปแบบกลไกในการด าเนินการหลักสูตรและการ 

ประกนัคณุภาพการศกึษาดงั ภาคผนวก ก 
2. มีการระบุผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงมีการก าหนดภาระหน้าที่ ให้คณะ 



 

                         หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนสุาขาภาพวินจิฉยัระบบประสาท                       25 
 

กรรมการบริหารหลกัสตูรฝึกอบรมฯ ดแูลก ากบัการด าเนินการหลกัสตูรและบริหารจดัการดา้นการ 
เรียนการสอนของภาควิชา การประกนัคณุภาพการศึกษาประสานงานกบัคณะและภาควิชาต่างๆ 
และจดัอาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อดแูลแพทยป์ระจ าบา้น ระบใุนเอกสารภาคผนวก ก และ ข 

3. มีการทบทวนและปรบัแผนการจดักระบวนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตัง้แต่ 
แรกรบัจนถึงการจดัประสบการเรียนรูเ้ป็นประจ าทุกปีการศกึษาและตลอดระหว่างปีการศึกษา 

4. มีการจัดขั้นตอนกระบวนการการด าเนินงานตามวงรอบปีการศึกษา ซึ่ ง
ประกอบดว้ย 

ก .  ก่อนขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านมีการเผยแพร่และให้ข้อมูล
เก่ียวกบั หลกัสตูรการฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาสใหร้งัสีแพทยท์ี่มีความสนใจในดา้นรงัสีวินิจฉัยระบบ
ประสาทไดท้ราบขอ้มลูส าคญัตลอดจนวิธีการรบัสมคัรเพื่อ ประกอบการตดัสินใจในการสมคัรเขา้
รบัการฝึกอบรม อีกทัง้มีการก าหนด คณุสมบติัผูส้มัครเขา้รบัการฝึกอบรมสอดคลอ้งคับเกณฑท์ี่
ก าหนดโดยแพทยสภา ราชวิทยาลยัฯ และคณะฯ 

ข. ขั้นตอนการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านมีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่
โปร่งใส คณะกรรมการที่ไดร้บัการแต่งทัง้พิจารณาคณุสมบติัของผูส้มคัรดว้ยความเป็นกลาง โดย
ไม่มีอคติสว่นบคุคล 

ค. มีการปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้าน และการเตรียมความพรอ้มในการเริ่ม
ฝึกอบรม 

ง. จัดเนือ้หาและรูปแบบการศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ      
มีการทบทวนและปรบัปรุงกิจกรรมการศกึษาเป็นประจ าทกุปี อาทิ การจดั ประสบการณก์ารเรียนรู ้
การท าวิจัย การประเมินผลตลอดจนกระบวนการจัดการสอบ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนีย้ังมีการจัดกิจกรรมเสริม นอกหลักสูตรเพื่อสรา้งเสริมความสัมพันธ์อันตี
ระหว่างเพื่อนแพทยป์ระจ าบา้น อนสุาขาฯ และระหว่างแพทยป์ระจ าบา้น อนสุาขาฯ กบัผูอ่ื้น 

จ. มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการการศึกษาร่วมกับแพทยป์ระจ าบา้นเป็น
ประจ าทุกเดือนเพื่อรบัพงัขอ้คิดเห็นและร่วมกนัแกไ้ขป็ญหาที่เกิดขัน้ในระหว่างการ ฝึกอบรม และ
น าขอ้มลูเขา้สูก่ารประชมุคณะกรรมการการศึกษาเพื่อด าเนินการ ต่อไป 

ฉ. มีการจดัใหม้ีการพบอาจารยท์ี่ปรกึษาเป็นประจ า 
ช. มีการจดังานปัจฉิมนิเทศ 
ซ. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นทุกกระบวนการที่เก่ียวขอ้งคับการ 

บริหารการศึกษา อาทิ การคัดเลือกแพทยป์ระจ าบา้น การจัดการเรียนการสอน รวมถึงจัดใหม้ี
แหล่งการเรียนรูเ้พื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เช่น ระบบการเรียนการสอน E-
Learning ผลิตสื่อ Multimedia โดยภาควิชารงัสีวิทยา และ Website ของภาควิชาฯ 

6.5.3 สถานการณภ์ายนอกที่มีความสมัพนัธ์กบัการจัดการหลกัสูตร ความจ าเป็นดา้น
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ความกา้วหนา้ทางวิชาการและเทคโนโลยี 
สถานการณค์วามกา้วหนา้ทางดา้นรงัสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาทส่งผลต่อการ 

พฒันาและปรบัปรุงเนือ้หาและเทคนิคการสอนของหลกัสตูรเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบนัวิทยาการทาง 
การแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมากอย่างรวดเร็ว ภาควิชารังสีวิทยาจึงได้มีการพัฒนาไปในเชิงลึก 
ครอบคลมุทุกดา้นในสาขารงัสีวิทยาวินิจฉัยรวมถึงอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทบนพืน้ฐาน 
การใชห้ลักฐานทางการแพทย์มาปรบัปรุงเนือ้หาวิชาต่างๆให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งตอ้งมีการ 
ปรบัตวัเพื่อใหม้ีการถ่ายทอดความรู้ที่ทนัสมัย ดว้ยความทัง้ใจที่จะใหผู้ผ้่านการฝึกอบรมมีความรู ้
ความสามารถรวมถึงประสบการณเ์พียงพอที่จะตรวจแปลผล วินิจฉยัภาพ และรูข้อ้ดี ขอ้จ ากดัของ 
การตรวจแต่ละชนิด และสามารถให้ค าแนะน าในการเลือกใช้เครื่ องมือการตรวจที่ถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อประโยชนส์งูสดูต่อผูป่้วย 

ความจ าเป็นดา้นสาธารณสขุของประเทศ 
สถานการณ์ความขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนความ

ตอ้งการดา้นการบรบิาลและความรูด้า้นสาธารณสขุในชมุชนนัน้มีมาอย่างต่อเนื่อง 
ในการบริหารจดัการหลกัสูตร อาทิ การคดัเลือกผูส้มคัร การเสนอขอศกัยภาพการ 

ฝึกอบรมมีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลจากแพทยสภาเก่ียวกับความตอ้งการบุคลากรสาธารณสุข
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุสาขารงัสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาท นอกจากนีก้ารจัด
เนือ้หา รวมถึงกระบวนการเรียนการสอนต่างๆ ค านึงถึงความตอ้งการดา้นสาธารณสุขในชุมชน
และสงัคม ความคาดหวงั 

การจัดการหลกัสูตรค านึงถึงความคาดหวังของสงัคมและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
อาทิ ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ภาครฐั ภาคประชาชน 

ระเบียบ กติกา นโยบายและกฎต่างๆ 
หลักสูตรจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบรวมถึงนโยบายของ 

หน่วยงานที่ก ากบัดแูลอย่างลกูตอ้ง สจุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล 
6.5.4 ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

1. ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียหลกั 
1.1 ผูร้บัการฝึกอบรม 
1.2 อาจารยผ์ูส้อน 
1.3 ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
1.4 ศิษยเ์ก่า 

2. ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอ่ืนๆ 
2.1 ผูป้ฏิบติังานในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวขอ้ง เช่น นกัรงัสีการแพทยพ์ยาบาล 

แพทยส์าขาที่เก่ียวขอ้ง 
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6.6 การวัดและการประเมินผล 
6.6.1 การประกาศหรือแจง้กระบวนการวดัและการประเมินผล 

หลักการและกระบวนการวัดและการประเมินผลได้ถูกก าหนดไว้ในหลักสูตร 
(ภาคผนวก จ) และในคู่มือแพทยป์ระจ าบา้นซึ่งไดร้บัการเผยแพร่ใหผู้ร้บัการฝึกอบรมหรือผูท้ี่สนใจ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม ซึ่งการประเมินผลจะครอบคลุมทั้งดา้น 
ความรูท้กัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทยใ์นมิติต่างๆที่ก าหนดไว ้ส่วนรายละเอียด ในการ
จัดการสอบหรือการประเมินในแต่ละปีการศึกษาจะมีการประกาศใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมทราบ
ลว่งหนา้ 

6.6.2 การวดัและการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
6.6.2.1 มิติและรูปแบบการประเมินผล 

ภาควิชาฯ จดัใหม้ีการประเมินผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม
ครอบคลมุทัง้ดา้น ความรู ้ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่างๆ ซึ่งสอดคลอ้งลบั 
competency ที่ก าหนดไวใ้น ดา้นต่างๆดงันี ้

มิติและรูปแบบการประเมิน 
Competency* ทไีด้รบการ 

ตรวจสอบ 

มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ผู้ฝึกอบรมตามที่ 
ก าหนดในหลักสูตร 

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

มิติที2่ การสอบภายในซ่ึงจัดโดยภาควิชาฯ วดัความรูแ้ละทกัษะ 
Competency B 

มิติที ่3 การรายงานประสบการณเ์รียนรู้จากผู้ป่วย : portfolio วดัทกัษะ และเจตคต ิ
Competency A, c, D, E, F 

มิติที ่4 การรายงานประสบการณว์ิจัยและความก้าวหน้าของ 
งานวิจัย 

วดัทกัษะ และเจตคต ิ
Competency C, F 

มิติที ่5 การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา วดัทกัษะ และเจตคต ิ
Competency A, B, C, D, E,F 

มิติที่  6  การรายงานประสบการณ์เ รียน รู้จาก counselling, 
nontechnical skills และ workshop 

ทกัษะ และเจตคต ิ
Competency A, B, C, D, E 

มิ ติ ที่  7  ก า รประ เมิ นสมรรถนะด้ าน  professionalism และ 
interpersonal and communication skills โดยอาจารยแ์ละ ผู้ร่วมงาน 

ทกัษะ และเจตคต ิ
Competency D, E 
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* Competency 
A     ทกัษะและเจตคติในการบรบิาลผูป่้วย (Patient care) 
B  ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและ 

 สงัคมรอบดา้น (Medical knowledge and technical skills)  
C     การพฒันาตนเองและการเรียนรูจ้ากการปฏิบติั (Practice-based learning and 

improvement) 
D ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 
E     ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
F การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 

6.6.2.2 วิธีการประเมินผลและหลกัเกณฑก์ารประเมินผล 
6.6.2.2.1 วิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใชใ้นการรายงานผลการ

ประเมิน 

6.6.2.2.2 หลกัเกณฑก์ารประเมินผล (ใน ภาคผนวก จ) ประกอบดว้ย 
ก. เกณฑก์ารประเมินระหว่างปีการศกึษาในภาคผนวก จ  
ข. เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี  เกณฑ์การเลื่อนชั้นปีเป็นไปตาม

เกณฑห์ลกัสตูรโดยราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยประกอบดว้ย 
(1) การบันทึกข้อมูล Portfolio ทุก 4 เดือนโดยเป็นไป

ตามที่ราชวิทยาลยัฯ ก าหนด 
(2) ผลการประเมินผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในมิติ 1-6 เป็นไป

วิธีการประเมิน 
ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรายงานผล 

การประเมิน 

การสงัเกตพฤติกรรมและเจตคติ แบบประเมินผล 360 องศา 
แบบประเมินสมรรถนะ EPA 
แบบฟอรม์การตดัคะแนนความประพฤติ 

การซกัถามระหว่างเรียน 

การทดสอบความรูห้รือทกัษะ ขอ้สอบขอ้เขียน/ Oral examination 
การตรวจผลรายงานการตรวจทางรงัสีวิทยา Log book/Portfolio 
การตรวจสอบสถิติจ านวน case Log book 
การตรวจสอบสถิติการเขา้รว่มกิจกรรมวิชาการ Portfolio 
การตรวจสอบสถิติและรายงานอ่ืนๆ Portfolio 
การประเมินตนเอง (self-assessment and 
reflection) 

Portfolio 
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ตามที่ราชวิทยาลยัฯ ก าหนด ส่วนผลการประเมินในมิติที่ 7 ขึน้กบัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ฯ อาจรอ้งขอเพื่อประกอบการพิจารณาหรือไม่ก็ได ้(เอกสารอา้งอิง 1. เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรม
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

ค. เกณฑค์ะแนนความประพฤติ ผูร้บัการฝึกอบรมที่มีคะแนน
ความประพฤติต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดโดยภาควิชา ฯ (เอกสารภาคผนวก จ) จะถูกพิจารณา
บทลงโทษโดยคณะกรรมการการศกึษาหรือคณะกรรมการ การศกึษารว่มกบัคณะกรรมการที่ไดร้บั
การแต่งตัง้เพิ่มเติม บทลงโทษเป็นไปตามระดบัความรา้ยแรงของความประพฤติที่ไม่เหมาะสมและ
อาจถึงขั้นให้พักหรือออกจากการฝึกอบรม หรือไม่ส่งชื่อเข้าสอบเพื่อขออนุมัติวุฒิบัตรฯ หรือ
ด าเนินคดีทางกฎหมาย 

6.6.2.3 การตรวจสอบความถูกตอ้งของการประเมินผล กระท าโดยคณะ 
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถยื่นอุทธรณผ์ลการประเมินไดห้ากมี
ขอ้ สงสยัในความถกูตอ้งหรือความโปรง่ใส 

6.6.3 เกณฑก์ารส าเรจ็การฝึกอบรมตามหลกัสตูร 
1) ผ่านการฝึกอบรมครบตามที่ก าหนดในหลกัสตูร 
2) ผ่านกระบวนการท างานวิจัยและมีผลงานวิจัยตามที่ก าหนดในหลักสูตร

ภาควิชาฯจะด าเนินการออกใบรบัรองและสง่รายชื่อผูท้ี่ผ่านเกณฑส์ าเรจ็การฝึกอบรมตามหลกัสตูร
ไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบเพื่อขออนุมัติวุฒิบัตรฯต่อไป หมายเหตุ 
กระบวนการสอบเพื่อ ขออนุมัติวุฒิบตัรฯด าเนินการโดยราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
รายละเอียดเก่ียวกบัการ สอบเพื่อวฒุิบตัรฯไดร้ะบไุวใ้นเกณฑห์ลกัสตูร อนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบ
ประสาท (เอกสารอา้งอิง 1. เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนุสาขาภาพวินิจฉัย
ระบบประสาท ฉบบั ปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

3) ผลการประเมินผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด 
6.6.4 การวดัและประเมินผลเพื่อวฒุิบตัรฯ 

6.6.4.1 คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ในการประเมิน
วฒุิบตัรเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารงัสีวิทยาวินิจฉยันัน้ 
ผูเ้ขา้รบัการประเมินตอ้งเป็นผูท้ี่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช กรรมตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และจะตอ้งมีคณุสมบติัครบถว้น ดงัต่อไปนี ้ 

(1) คณุสมบติัผูม้ีสิทธเขา้สอบ 
- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลกัสตูร ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาการ 

ฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบ 
(2) เอกสารประกอบ 
- เอกสารรบัรองประสบการณภ์าคปฏิบติัจากสถาบนัฝึกอบรมตามที่ก าหนด 
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- บทความงานวิ จั ยฉบับสมบู รณ์ห รื อ ใน รูปแบบที่ พ ร้อมส่ ง ตีพิ มพ์  
(manuscript) และ ใบรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย ์

- เอกสารรบัรองการปฏิบติังานตามแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
- หนงัสือวฒุิบตัรหรืออนมุติับตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขารงัสีวิทยาวินิจฉยัหรือรงัสีวิทยาทั่วไป 
6.6.4.2 วิธีการประเมิน 

ก.  ผูเ้ขา้รบัการประเมิน จะตอ้งผ่านการทดสอบความรู ้ดงัต่อไปนี ้การ
สอบขอ้เขียน การสอบปากเปลา่ 

ข.  เกณฑก์ารสอบผ่าน 
เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นตอนตามเกณฑ์ที่

คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนสุาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทก าหนด ทัง้นี ้คณุสมบติั
ของผูม้ีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑก์ารตัดสินตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้บงัคับแพทยสภาว่าดว้ย
หลักเกณฑก์ารออก หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 ผูผ้่านการประเมินตอ้งสอบผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า ทัง้การสอบขอ้เขียนและ
การสอบปากเปลา่ จึงจะมีสิทธิ ไตร้บัวฒุิบตัรเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม อนสุาขาภาพวินิจฉยั ระบบประสาทจากแพทยสภา 

ค. ในกรณีที่ผูเ้ขา้รบัการประเมินสอบไม่ผ่านการประเมินในบางส่วน ให้
การสอบซ่อมเป็นไปตามเกณฑท์ี่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนสุาขาภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาทก าหนด 

ง. ในกรณีที่ผูเ้ขา้รบัการประเมินสอบไม่ผ่านการประเมินทั้งหมด ใหส้อบ
ใหม่ ตามการเปิดสอบของราชวิทยาลยัฯในปีถดัไป 

6.6.5 การอทุธรณผ์ลการประเมิน 
ผู้รับการฝึ ก อบรมสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยด าเนินการตาม

ขัน้ตอนที่ ก าหนด (ภาคผนวก จ)
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7. การรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 

7.1  คณุสมบติัของผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรม 
- ไดร้บัปรญิญาแพทยศาสตรบ์ณัฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารบัรอง 
- ไดร้บัการขึน้ทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
- ไดร้บัหนงัสือวฒุิบตัรหรืออนมุติับตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม สาขารงัสีวิทยาวินิจฉยัหรือรงัสีวิทยาทั่วไป 
- มีคุณสมบติัครบถ้วนตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะ

ทาง 
- มี คณุสมบติัตามเกณฑข์องคณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาลมหาวิทยาลยัมหิดล 
- มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามที่ระบุในประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน  อนุสาขาภาพ

วินิจฉยัระบบประสาท โดยภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล 
7.2 การคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

ภาควิชาฯ เป็นผูด้  าเนินการจดัการคดัเลือกโดยประสานงานเชื่อมโยงกบัราชวิทยาลยัรงัสี 
แพทยแ์ห่งประเทศไทย 

การคัดเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมกระท าโดยคณะกรรมการการคัดเลือกที่ไดร้บัแต่งตั้ง
และคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ กระบวนการ
คดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

- แต่งตัง้คณะกรรมการการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและก าหนดหนา้ที่กรรมการฯ 
- ทบทวนเกณฑก์ารคัดเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหต้รงตามประกาศแพทยสภาและ

ราชวิทยาลัยในปีการศึกษานั้น รวมถึงตอบสนองนโยบายสาธารณสุขของประเทศและคณะ
แพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล 

- ก าหนดตารางเวลาในการรบัสมัครรวมถึงรายละเอียดวิธีการรบัสมัครตามประกาศ 
แพทยสภาและราชวิทยาลยัฯ รวมถึงคณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาลในปีการศกึษานัน้ 

- ประกาศรบัสมคัรพรอ้มประกาศคณุสมบติัผูส้มคัรและขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบัผูส้มคัร 
- ด าเนินกระบวนการรบัสมัครดา้นงานเอกสารและการสมัภาษณร์วมถึงประสานงาน 

เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มลูกบัราชวิทยาลยัฯ 
- ประกาศผลการคัดเลือกโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของแพทยสภาและราชวิทยาลัยฯ

ในปีการศกึษานัน้ 
- พิจารณาขอ้อทุธรณ(์ถา้มี) 

7.3  จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
ศักยภาพในการรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบ 

ประสาทไดร้บัการรบัรองโดยราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อปี 2557 และการก าหนด 
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ศกัยภาพเป็นไปตามเกณฑห์ลกัสตูรฯ ของราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดให ้
สถาบนัฝึกอบรมรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดใ้นสดัสว่นปีละ 1 คนต่ออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 2 คน 
(เอกสารอา้งอิง 1.เกณฑห์ลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู ้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ.2562) 

8. อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

8.1  ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรม 
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ เบอรโ์ทร E-mail 

รศ. ฑิตพงษ์  ส่งแสง พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา) , ว.ว.
(รงัสีวิทยาทั่วไป), หนงัสืออนมุตัิเพื่อ
แสดงความรูค้วามช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(รงัสี
รว่มรกัษาระบบประสาท), หนงัสือ
อนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)
(ภาพวินิจฉยัระบบประสาท) 

082-965-1491 dsongsaeng
@gmail.com 
 

8.2  กรรมการบรหิารหลกัสตูร 
รายชื่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการฝึกอบรมใน ภาคผนวก ก 

8.3  อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
8.3.1 หนา้ที่ของอาจารยร์ะบใุนภาคผนวก ข 
8.3.2 จ านวนและรายชื่ออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม ระบใุนภาคผนวก ข 

8.4  อาจารยท์ี่ปรกึษา 
8.4.1 หนา้ที่ของอาจารยท์ี่ปรกึษาระบใุนภาคผนวก ข 
8.4.2 ระบบการจดัและการพบอาจารยท์ี่ปรกึษาระบใุนภาคผนวก ข 

8.5  คณุสมบติัของอาจารยแ์ละการรบัอาจารย ์การก ากบัควบคมุและพฒันาอาจารย ์
ขอ้ก าหนดดา้นบุคลากรในสงักัดคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล อาทิ ขอ้ก าหนดดา้น

คุณสมบัติ หน้าที่ความรบัผิดชอบ ภาระงาน และ performance agreement การคัดเลือก การ
เตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่อาจารย์ และการประเมิน
อาจารยเ์ป็นตน้ เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของภาควิชารงัสีวิทยา หรือ คณะแพทยศาสตร ์   
ศิรริาชพยาบาล หรือ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา 

สิ่งสนับสนุนทางกายภาพ ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล จัดใหม้ีสิ่ง
สนบัสนนุทางกายภาพที่เอือ้อ านวยแก่การฝึกอบรม เพื่อใหม้ีความคล่องตวั สะดวก ปลอดภยั 
เช่น     -   หอ้งเรียนพรอ้มอปุกรณ ์

- หอ้งอ่านฟิลม์ 
- เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละ station แปลผลและออกรายงานผลการตรวจ 
- Fitness center สนามเทนนิส 
- ที่จอดรถ 
- Wifi 
- ระบบการรกัษาความปลอดภยั 

หมายเหต ุ สิ่งสนับสนุนอ่ืนๆนอกเหนือจากนีร้ะบุในคู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน     
อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ทัง้นีอ้าจมีการปรบัเพิ่มหรือลดตามความตอ้งการและความ
จ าเป็น (เอกสารอา้งอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท) 

ทรพัยากรการเรียนรู ้
ภาควิชารงัสีวิทยาและคณะฯ จดัใหม้ีทรพัยากรการเรียนรูท้ี่จ  าเป็นต่อการฝึกอบรม เช่น 
- หอ้งสมดุ และบรกิารดา้นวารสารวิชาการ 
- การเขา้ถึงวารสารวิชาการ electronic 
- ระบบ E-learning 
- การเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ด้านรังสีวิทยาจากบริการคอมพิวเตอรแ์ละ อินเตอรเ์น็ต

อ านวยความสะดวกในการสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมทางวิชาการในระดบันานาชาติ 
หมายเหต ุ สิ่งสนบัสนุนอ่ืนๆ นอกเหนือจากนีร้ะบุในคู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ทัง้นีอ้าจมีการปรบัเพิ่มหรือลดตามความตอ้งการ และความ
จ าเป็น (เอกสารอา้งอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท) 

 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
การก าหนดอัตราค่าตอบแทน อาทิ ค่าจา้ง (ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้น อนุสาขาฯ สงักดั

อิสระ) ค่าเวร และค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราช
พยาบาล 

 การสนับสนุนในดา้นอ่ืนๆ อาทิ เงินทุนสนับสนุนการท างานวิจัย เงินทุนสนับสนุน เพื่อ
การประชุมวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เงินทุนสนบัสนุนเพื่อการฝึกอบรมในวิชาเลือก
ในสถาบันต่างประเทศ และการสนับสนุนอ่ืนๆนอกเหนือจากนีร้ะบุในคู่ มือการฝึกอบรมแพทย์ 
ประจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (เอกสารอา้งอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ า 
บา้นอนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท) 
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10. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

1. มีการประเมินการจดัการเรียนการสอนโดยผูร้บัการฝึกอบรม 
2. มีการประเมินผลการด าเนินงานหลกัสตูรอย่างเป็นรูปธรรมและสม ่าเสมอ 
3. มีการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีจดัท าโดยคณะฯ หรือภาควิชาฯ 
4. มีการด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินงานหลักสูตรเป็นประจ าและ

ต่อเนื่อง 
5. มีการด าเนินการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมส าหรับแพทย์ประจ าบา้น     

อนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาททกุปีการศกึษา 
6. ด าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพและรบัการประเมินสถาบนั 

ฝึกอบรม 5 ปี/ครัง้ หรือเมื่อมีการปรบัปรุงเกณฑห์ลกัสตูรฯโดยราชวิทยาลยัฯ 

11. การทบทวนและการพัฒนา 

การก ากบัดแูลกระบวนการจดัการฝึกอบรมและการทบทวน 
1. ภาควิชาฯ มีการก าหนดเป้าหมายตาม KPI ดา้นการศึกษาร่วมกบัคณะฯ เป็นประจ า

ทกุปี 
2. มีแนวทางการประเมินตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล และจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตาม
เกณฑป์ระกนัคณุภาพของภาควิชาฯและคณะฯ 

3. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และการประชุมร่วมกับแพทย์
ประจ าบา้น อนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาททุกเดือน เพื่อร่วมกนัพิจารณาเพื่อด าเนินงานตาม
แผนงาน เพื่อใหไ้ดต้ามเปา้หมาย รวมทัง้น าขอ้มูลจากแหล่งต่างๆมาพฒันาและแกไ้ขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. มีวาระประจ าดา้นการศึกษาในการประชุมภาควิชาฯ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อ
แจง้ขอ้มลูหรือรว่มกนัในระดบัภาควิชาฯ 

5. มีการประชุมหารือกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียหลกัเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มลูและร่วมหารือใน 
ประเด็นต่างๆเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และมีช่องทางรบัขอ้มูลป้อนกลับจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
อ่ืนๆ 

 
12. ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

ภาควิชารงัสีวิทยา และคณะกรรมการผูร้บัผิดชอบในการบริหารจัดการการฝึกอบรมยึด
มั่นในหลกัการต่อไปนี ้

1. การบรหิารจดัการดว้ยความสจุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม 
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2. จดัใหม้ีช่องทางรอ้งเรียนเพื่อตรวจสอบหรือทบทวน 
3. บรหิารจดัการตามระเบียบ กฎเกณฑท์ี่ก าหนด สามารถตรวจสอบได ้
4. มีการปรบัปรุงและพฒันาอย่างมีหลกัการและเหตผุล ผ่านกระบวนการที่ไดก้ าหนดไว ้
5. ด าเนินการตามพนัธกิจอย่างจรงิจงัและมุ่งมั่นเพื่อมุ่งสูเ่ปา้หมาย 
6. มีความรบัผิดชอบในการบรหิารจดัการหลกัสตูรฝึกอบรม 
7. เป็นอิสระและสามารถเป็นผูน้  าในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ตามบรบิท 
8. บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่าและโปร่งใส มีระบบการ 

บรหิารจดัการท่ีชดัเจนตรวจสอบได ้
9. จดัสรรใหม้ีบคุลากรดา้นต่างๆ เพื่อตอบสนองการด าเนินงานอย่างพอเพียงและมี 

คณุภาพ 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

 การก ากบัมาตรฐานหลกัสตูรการฝึกอบรม โดยราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 การตรวจประเมินและรบัรองมาตรฐานการจดัการเรียนการสอน 

หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทด าเนินงาน
โดย ภาควิชารงัสีวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาของ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  
ซึ่งได้รับและผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯอย่าง
สม ่าเสมอ โดยก าหนดใหอ้ย่างนอ้ยตอ้งไดร้บัการประเมินคณุภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ โดยราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย อย่างนอ้ยทกุ 5 ปี และเป็นสว่นหนึ่งในการ
รบัการประเมินคณุภาพจากหน่วยงานตามที่ คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาลก าหนด 
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ภาคผนวก ก 
โครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตร 
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โครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตร 

 
 

 
  
  

 
  
  
  
  
  

 

  

หวัหนา้ภาควิชารงัสีวิทยา   

  

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ   

  

คณะกรรมการ 
บริหารหลกัสตูร 
การฝึกอบรมฯ 

ฝ่ายสนบัสนนุ 
การศกึษา 

สถาบนัสมทบ 

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย อ่ืนๆ
อานๆ และสถานการณ ์

ภายนอก 

ผูร้บัการฝึกอบร ม 

ราชวิทยาลยฯั / 
แพทยสภา 

วางแผน   

ด าเนินการ   

ประเมิน   

ทบทวน   

ปรบัปรุงพฒนัา   

ประธานฝ่ายการศกึษา 
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รายชื่อและคุณวุฒิอาจารย์ในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
ล าดับ
ที ่

 ค า
น าหน้า 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ 

1  รศ.นพ. พิพฒัน ์   เชี่ยววิทย ์ พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว.(รงัสีวิทยาทั่วไป), หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดง
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(เวชศาสตร์
ครอบครวั), หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(รงัสีรว่มรกัษาระบบประสาท), หนงัสืออนมุตัิเพื่อ
แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(ภาพ
วินิจฉัยระบบประสาท), M.Sc.Interventional Neuroradiology, 
Certificate in Neuroradiology & Interventional  Neuroradiology 
(MGH, USA), Certificate in Interventional  Neuroradiology 
(Univesitaries de Sud Paris). 

2  ศ.พญ. อรสา ชวาลภาฤทธิ์  วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(ระบาดวิทยาคลินิก), พ.บ.(เกียรตินิยม), 
ว.ว. (รงัสีวิทยาทั่วไป), Certificate Fellowship MRI (MGH USA), หนังสือ
อนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)
(เวชศาสตรค์รอบครวั), หนงัสืออนุมตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(ภาพวินิจฉยัระบบประสาท)  

3  รศ.พญ. ณสดุา    ด่านชยัวิจิตร  พ.บ.,(เกียรตินิยมอนัดบั 2), ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว.(รงัสีวิทยาวินิจฉัย), 
หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (อ.ว.)(ภาพวินิจฉยัระบบประสาท), Research fellow in 
Neuroradiology, USCD, san diego. USA., Clinical observer at 
Natianal institute of Neuroradiology, Queer square, London and 
Great ormond street, London. 

4  รศ.นพ. ฑิตพงษ์ ส่งแสง พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา) , ว.ว.(รงัสีวิทยาทั่วไป), หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดง
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(เวชศาสตร์
ครอบครวั), หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(รงัสีรว่มรกัษาระบบประสาท), หนงัสืออนมุตัิเพื่อ
แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(ภาพ
วินิจฉัยระบบประสาท), Research Fellow in Neuroradiology, Head and 
Neck Radiology (MGH&MEEI, Children Hespital Boston, Harvard 
University, USA., Clinical Fellow in Interventional Neuroradiology 
(Bicetre, Paris. University France) & (TWH, Univeisity of Toronto, 
Canada, อว.Neuroimage Thai, อว.Intervention Neuro Thai.  

5   อ.พญ. สิริอร ตริตระการ 
พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว.(รงัสีวิทยาวินิจฉัย)หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดง
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.)(ภาพวินิจฉัย
ระบบประสาท) 
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ล าดับ
ที ่

 ค า
น าหน้า 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ 

6  ผศ.พญ. ศิริวรรณ ปิยพิทยานนัต ์ พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว.(รงัสีวิทยาวินิจฉัย), หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดง
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.)(ภาพวินิจฉัย
ระบบประสาท) 

7  อ.พญ. จิตสภุา วงศศ์รีภมูิเทศ 
พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาวินิจฉัย)หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดง
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.)(ภาพวินิจฉัย
ระบบประสาท) 

8  อ.นพ. ชนน งามสมบตัิ พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาวินิจฉัย), หนงัสืออนมุตัิเพื่อ
แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.)(ภาพ
วินิจฉัยระบบประสาท) 

9  อ.พญ. ดลุยพร วงศแ์สวง 
พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาวินิจฉัย)หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดง
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.)(ภาพวินิจฉัย
ระบบประสาท) 
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แผนการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมฯ 
การบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. น าปัจจยัภายนอก : ความคาดหวงั ประชมุราชวิทยาลยัประชมุ ทกุ 1 ปี หวัหนา้ภาควิชา 
บณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑติจากผลการ
ประเมิน 

การศกึษาหลงัปรญิญาคณะฯ เป็นไปตามที่ ผูช้่วยหวัหนา้ภาคฝ่ายการศกึษา 

กฎระเบียบ กฎหมาย เศรษฐกจิ ประชมุรว่มกบักรรมกา ราชวิทยาลยั ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรม 

สงัคมปั จจยัภายใน: นโยบายภาค, รบรหิารภาควชิาฯ รงัสีแพทยแ์ละ กรรมการบรหิารหลกัสตูร 

ทรพัยากร ยทุธศาสตรค์ณะฯ  คณะก าหนด ฯที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผู ้

 ประชมุรว่มกบัทีม  ประสานงานกบัหนว่ยงาน 

 การศกึษาของภาควชิาฯ  ที่เก่ียวขอ้ง 

    2. ด าเนินการตามกลยทุธท์าง ประชมุรว่มกบัทีม ทกุ 1 เดือน ผูช้่วยหวัหนา้ภาคฝ่าย 
การศกึษา การศกึษาภาควิชาฯ  การศกึษา 
   ประธานหลกัสตูรการฝึกอบรม 
   คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ 

3. กระบวนการท างาน ประชมุกรรมการ ส.ค.-ก.ย. คณะกรรมการบรหิาร 
3.1 หลกัสตูร การศกึษาหลงัปรญิญา 2562 หลกัสตูรฯ 
3.1.1 ออกแบบและปรบัปรุง    

หลกัสตูรโดยใชห้ลกัสตูรที่ ประชมุกรรมการบรหิาร   

ปรบัปรุงจากราชวิทยาลยัฯ หลกัสตูร   
เป็นกรอบ    

3.1.2 น าเสนอในที่ประชมุ ประชมุรว่มกบัอาจารย ์ ก.ย. 2562 คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการหลกัสตูร เพื่อรบัการ ในหลกัสตูรฯ  หลกัสตูรฯ 
รบัรองหลกัสตูรและรบัความ    
คิดเห็นจากอาจารยแ์ละแพทย ์ ประชมุรว่มกบัแพทย ์   

ประจ าบา้น ประจ าบา้น   

3.2 การรบัสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น ประชมุรว่มกบัทีม ต.ค. คณะกรรมการบรหิาร 

 การศกึษาภาควิชาฯ  หลกัสตูรฯ 
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การบริหารจัดกาฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.2.1 ทบทวนเกณฑก์ารสมคัร ประชมุกรรมการบวิหาร พ.ย. – ธ.ค. เจา้หนา้ที่การศกึษาภาควชิาฯ 
และคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น หลกัสตูรฯ   

ของภาควิชาฯ    

3.2.2 ด าเนินการประกาศรบั Website แพทยสภาและ ต.ค. เจา้หนา้ที่การศกึษาภาควชิาฯ 
สมคัรทาง website โดยก าหนด ราชวิทยาลยั   
กรอบเวลาและคณุสมบตัติามที่ Website ภาควิชาฯ   
ราชวิทยาลยัและแพทยสภา การสมัภาษณ ์   
ก าหนด    

3.2.3 ด าเนินการสมัภาษณแ์ละ  พ.ย. กรรมการสมัภาษณ ์
ประกาศรบัรองผูไ้ดร้บัการคดัเลือก    

โดยส่งผลที่ราช    

วิทยาลยัและการศกึษาหลงั    

ปรญิญาคณะ    

3.3 การจดัการเรียนการสอน ประชมุกรรมการศกึษา พ.ย.2562 - คณะกรรมการบวิหาร 

3.3.1 ภาคทฤษฎี เนือ้หากรอบ หลงัปรญิญา มิ.ย.2563 หลกัสตูรฯ และแพทย ์

ตามราชวิทยาลยั   ประจ าบา้น 

3.3.2 ภาคปฏิบตัิ เนือ้หากรอบ ประชมุกรรมการบวิหาร   

ตามราชวิทยาลยั หลกัสตูรฯ   

3.3.2.1 การจดัตาราง Rotation    

3.3.2.2 การจดั Academic ประชมุรว่มกบัทีม   

Activity การศกึษาภาควิชาฯ   

3.3.2.3 การจดัตาราง Elective    

3.3.2.6 การจบัคูว่ิจยั    

3.3.2.7 การก าหนดวนั    

น าเสนอผลงานวิจยั    

3.4 การประเมินผล ประชมุรว่มลบัอาจารย ์ มิ.ย. คณะกรรมการบวิหาร 
3.4.1 Formative Evaluation ในหลกัสตูรฯ ธ.ค.-ม.ค. หลกัสตูรฯ คณาจารยแ์ละ 
(MCQ, Short report และ Oral)  ก.พ.-มี.ค. เจา้หนา้ที่ 

3.4.1.1 ก าหนดวนัสอบ  มี.ค.-เม.ย.  
3.4.1.2 ขอขอ้สอบ    
3.4.1.3 ด าเนินการสอบ    
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การบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.4.1.4 พิจารณาผลสอบและ    

ใหข้อ้มลูป็อนกลบั    

3.4.2 Summative Evaluation ประชมุรว่มกบัอาจารย ์ ต.ค. คณะกรรมการบวิหาร 

3.4.2.1 การสอบขอ้เขียนและ ในหลกัสตูรฯ ม.ค. หลกัสตูรฯ คณาจารยแ์ละ 

สอบ oral เพื่อเล่ือนชัน้ปี   เจา้หนา้ที่ 

3.4.2.2 สอบวฒุิบตัรแสดง ประชมุจากราชวิทยาลยั พ.ค.-มิ.ย. อฝส.ราชวิทยาลยั 

ความรูค้วามช านาญในการ    

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม    

3.4.3 ภาคปฏิบตั ิ ประเมินผล Online ทกุ 6 เดือน คณาจารย ์

3.4.3.1 โดยแพทยป์ระจ าบา้น แบบประเมิน EPA,  เจา้หนา้ที่ฝ่ายการศกึษา 

ตอ้งรบัการประเมินทกุ 6 เดือน Milestones และ logbook  คณะกรรมการบวิหาร 

3.4.3.2 รวบรวมสรุป EPA,   หลกัสตูรฯ 

Competency, Milestones และ ประชมุรว่มลบัอาจารย ์  อาจารยท์ี่ปรกึษา 

ส่งอาจารยท์ี่ปรกึษาประจ าชัน้ ในหลกัสตูรฯ   

ปี ทกุ 6 เดือน    

3.4.3.3 รวบรวมผลและ ประชมุรว่มลบัทีม   

รายงานประธานหลกัสตูรทกุ 6 เดือน การศกึษาภาควิชาฯ   

3.4.3.4 ตดิตามก ากบัดแูลให ้    

เป็นไปตามเกณฑ ์    
    
3.4.4 ประเมินหลกัสตูร โดย  ทกุ 1 ปี เจา้หนา้ที่ฝ่ายการศกึษา 

3.4.4.1 แพทยป์ระจ าบา้นทกุชัน้ปี ประเมินผล Online  ภาคฯ 

3.4.4.2 อาจารย ์ ประเมินผล Online  เจา้หนา้ที่การศกึษาหลงั 

3.4.4.3 ผูส้  าเรจ็การแกอบรม ประเมินผล Online  ปรญิญาคณะฯ 

3.4.4.4 ผูใ้ชบ้ณัฑิต แบบประเมินผล   

3.4.4.5 ผูม้ีส่วนไตส่้วนเสีย แบบประเมินผล   

หลกั    
    3.4.5 ประเมินอาจารยโ์ดย แบบประเมินผล ทกุ 1 ปี เจา้หนา้ที่ฝ่ายการศกึษาภาคฯ 

แพทยป์ระจ าบา้น    
 



 

                         หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนสุาขาภาพวินจิฉยัระบบประสาท                       50 
 

 

 
 

การบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.4.6 รวบรวมผลและรายงาน ประชมุกรรมการบวิหาร ทกุ 1 ปี คณะกรรมการบวิหาร 

อาจารย ์ หลกัสตูรฯ  หลกัสตูรฯ 
4. วิเคราะห ์และการ ประชมุภาควิชาฯ ทกุ 6 เดือน อาจารยท์ี่ปรกึษา 

ประมวลผล    

สรุปรายงานผล EPA,    

Competency, Milestones    

น าเสนอในที่ประชมุภาควิชาฯ    

5. สรุปผลการด าเนินงานดา้น ประชมุภาควิชาฯ ทกุ 1 ปี คณะกรรมการบวิหาร 

การศกึษาเขา้ที่ประชมุภาควชิาฯ สมัมนาภาควิชาฯ  หลกัสตูรฯ,คณาจารยแ์ละ 

   เจา้หนา้ที่ฝ่ายการศกึษา 

6. ตรวจเยี่ยมสถาบนัสมทบ  ทกุ 1 ปี คณะกรรมการบวิหาร 
   หลกัสตูรฯ 
   เจา้หนา้ที่ฝ่ายการศกึษา 

7. ปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบา้นและ  มิ.ย.-ก.ค. คณะกรรมการบวิหาร 

แพทยป์ระจ าบา้น ก าหนดวนั  พ.ค. หลกัสตูรฯ 

ก าหนดกจิกรรม  พ.ค.  

ก าหนดผูร้บัผิดชอบ  พ.ค.  
    8. กิจกรรมนอกหลกัสตูร เช่น  ทกุ 1 ปี คณะกรรมการบวิหาร 

ทศันศกึษา กจิกรรมวนัปีใหม่   หลกัสตูรฯ แพทยป์ระจ า 

กิจกรรมวนัไหวค้รู   บา้น และเจา้หนา้ที่ฝ่าย 

   การศกึษา 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ืออาจารยผู้์ใหก้ารฝึกอบรม 
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รายชื่อและคุณวุฒิอาจารยใ์นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขา ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

ล าดับที ่
ค า

น าหน้า 
ช่ือ นามสกุล คุณวุฒิ เต็มเวลา 

1 รศ.นพ. พิพฒัน ์   เช่ียววิทย ์ พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว.(รงัสีวทิยาทั่วไป), หนงัสืออนมุตัิ
เพ่ือแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(อ.ว.)(เวชศาสตรค์รอบครวั), หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(รงัสีรว่ม
รกัษาระบบประสาท), หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วาม
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(ภาพวินิจฉยั
ระบบประสาท),  

 

2 ศ.พญ. อรสา ชวาลภาฤทธิ ์ วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(ระบาดวิทยาคลินิก), พ.บ.
(เกียรตินิยม), ว.ว. (รงัสีวิทยาทั่วไป), Certificate Fellowship 
MRI (MGH USA), หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(เวชศาสตรค์รอบครวั), 
หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(ภาพวินิจฉยัระบบประสาท)  

 

3 รศ.พญ. ณสดุา    ด่านชยัวิจิตร  พ.บ.,(เกียรตินิยมอนัดบั 2), ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว.(รงัสีวิทยา
วินิจฉยั), หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(ภาพวินิจฉยัระบบประสาท), 

 

4 รศ.นพ. ฑิตพงษ์ ส่งแสง พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา) , ว.ว.(รงัสีวทิยาทั่วไป), หนงัสืออนมุตัิ
เพ่ือแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(อ.ว.)(เวชศาสตรค์รอบครวั), หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(รงัสีรว่ม
รกัษาระบบประสาท), หนงัสืออนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วาม
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.)(ภาพวินิจฉยั
ระบบประสาท),  

 

5 อ.พญ. สิริอร ตริตระการ พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว.(รงัสีวทิยาวินิจฉยั)หนงัสืออนมุตัิ
เพ่ือแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(อ.ว.)(ภาพวินิจฉยัระบบประสาท) 

 

6 ผศ.พญ. ศิริวรรณ ปิยพิทยานนัต ์ พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว.(รงัสีวทิยาวินิจฉยั), หนงัสือ
อนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (อ.ว.)(ภาพวินิจฉยัระบบประสาท) 

 

7 อ.พญ. จิตสภุา วงศศ์รีภมิูเทศ พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว. (รงัสีวทิยาวินิจฉยั)หนงัสือ
อนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (อ.ว.)(ภาพวินิจฉยัระบบประสาท) 

 

8 อ.นพ. ชนน งามสมบตัิ พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว. (รงัสีวทิยาวินิจฉยั), หนงัสืออนมุตัิ
เพ่ือแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(อ.ว.)(ภาพวินิจฉยัระบบประสาท) 

 

9 อ.พญ. ดลุยพร วงศแ์สวง พ.บ., ป.ชัน้สงู (รงัสีวิทยา), ว.ว. (รงัสีวทิยาวินิจฉยั)หนงัสือ
อนมุตัิเพื่อแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (อ.ว.)(ภาพวินิจฉยัระบบประสาท) 
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ภาคผนวก 

แนบท้ายประกาศ ภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 

เร่ือง ภาระหน้าทีข่องอาจารยท์ีป่รึกษาแพทยประจ าบ้าน อบุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 

********************************************* 

การด าเนินงานของระบบอาจารยท์ีปรกึษาแพทย'์ประจ าบา้น อนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบ

ประสาท มีดงันี ้

1. จดัใหม้ีอาจารยท์ี่ปรกึษาประจ าชัน้ปี ประมาณ 2 คน ต่อชัน้ปี และเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา

ส าหรบัรุน่ ดงักลา่วจนกระทั่งจบการศกึษา 

2. จดัใหม้ีขั่วโมงพบอาจารยท์ี่ปรกึษาเป็นประจ า อย่างนอ้ยทกุ 4 เดือน 

3. ติดตาม ประเมินผล และใหข้อ้มลูปัอนกลบัโดยพิจารณาจาก Milestone Logbook และ 

Portfolio ของแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯ 

4. รายงานความคืบหน้ากับคณะอนุกรรมการด้านการฝึกอบรมและประเมินผลแพทย์

ประจ าบา้น  อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท อย่างนอ้ยทุก 6 เดือน หรือเมื่อมีภาวะที่ตอ้งการแกไ้ข

เรง่ต่วน 
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 Ⅰ ความรู้พืน้ฐานของรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาท 
1. Anatomy 

1.1 Brain 

1.2 Head and Neck 

 
 
 

a.  Gyral and sulcal anatomy of the supratentorial and infratentorial brain 

b.  Deep gray nuclei, brainstem and cranial nerves 

C.  Limbic system 

d.  Pituitary glands, parasellar structures and pineal region 

e.  Functional neuroanatomy of the brain 

f.  White matter tracts of the supratentorial and infratentorial brain 

g-  Arteries and veins of the supratentorial and infratentorial brain 

h.  Scalp, cranial vaults, meninges and intracranial CSF space 
 

a.  Cranial nerves 

b.  Skull base 

c.  Temporal bone, middle and inner ear 

d.  Face and sinonasal cavity 

e.  Oral cavity, Pharynx and Larynx 

f.  Thyroid and parathyroid glands 

g.  Thoracic inlet and brachial plexus 

h.  Orbit and visual pathways 

i.  Mandible and temporomandibular joint 

j.  Deep cervical space of the neck and lymph nodes 

k.  Salivary glands 

l.  Vascular supply to the major structures of the neck 
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1.3    Spine 

a. Spinal cord and nerve roots, including the functional neuroanatomy and 

dermatomes 

b. Meninges and thecal sac 

c. Vertebral column, intervertebral disc and facet joints 

d. Spinal ligaments 

e. Paraspinal musculature 

f. Vascular supply to the spinal cord, meninges and vertebral bodies 

g. Lumbar and sacral plexus 

h. Specific characteristics of cervical, thoracic and lumbar segments 

i. Craniovertebral junction 

j. Normal vertebral stability and motion 

 

1.4  Pediatric 

a. Brain and Skull - normal gyration, myelination, pituitary changes, suture 
closure, growth 

b. Head and Neck - normal changes in nodes, lymphoid tissue, cartilages, 
growth 

c. Spine - normal changes in marrow, ligaments, conus position, growth 
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2. Neuroimaging techniques 
Understanding of physics, imaging principles, data processing, clinical 

indications, artifacts, limitations and contrast properties of the following techniques 
Computed tomography Magnetic resonance imaging Ultrasonography and Duplex 
sonography Digital subtraction angiography Conventional radiography and Fluoroscopy 

3. Contrast media, Radiation safety, MR safety 
3.1 Contrast media 

a. Classification of iodinated contrast media and gadolinium based contrast 
agent 

b. Knowledge of clinical indication, dosage, and contraindication 
c. Recognize adverse reaction, risk factor, acute management and 

prevention 
d. Recognize complication related to contrast media administration and 

acute management 
3.2 Radiation safety 

a. Basic principles of radiation protection 
b. Radiation units, effective dose and biological effects 
c. Reduction of radiation exposure of the staff: time, distance, shielding 
d. Optimization of radiation dose to the patient 
e. Regulations and equipment regulations 

3.3 MR safety 

a. Understanding MRI hardware, regulations and zoning 
b. Understanding risk related to MRI acquisition: excessive SAR, projectile 

injury, heat, and definite contraindications 
c. Determining medical devices, compatibility, patient preparation and 

monitoring 
d. MRI safety in pediatric and pregnant patients 
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Ⅱ ความรู้ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยของระบบประสาท 
1. Adult brain 

1.1 CNS Infections 
Common 
Typical (pyogenic abscess) 
Granulomatous infections (Tuberculosis, fungal) 
Infections in the immunocompromised host and patients with AIDS 
Noninfectious inflammatory conditions Progressive multifocal 
leukoencephalopathy Sequelae/complication of infections 
Complex 
atypical (Herpes encephalitis, Neurocysticercosis, Lyme disease) sarcoidosis 
Creutzfeldt-Jakob disease Coccidioidomycosis 

1.2 Intracranial tumor 
Common 
Most recent WHO brain tumor classification RANO criteria 
Differentiation tumor progression from radiation necrosis/post treatment change 
Glial tumors (gliomas) 
Neuronal and mixed neuronal-glial tumors Meningeal and mesenchymal tumors 
Pineal region tumors Sellar and parasellar tumors Cerebellopontine angle tumor 
Intraventricular tumors Infratentorial tumors Hemopoietic neoplasm 
Metastatic tumors 
Tumor mimics- subacute infarcts, subacute hematomas, demyelinating lesions 
Nontumoral cysts- arachnoid, colloid, dermoid/epidermoid, enlarged VR 
spaces, porencephalic cysts 
Complex 
Atypical or rare tumors 

1.3 Trauma 
Common 
Primary lesions Secondary lesions 
Vascular injuries- intracranial and extracranial dissections 
Evolution of hematomas based on location- parenchymal vs. SAH vs. SDH/EDH 
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Sequelae of brain herniation 
Chronic findings after trauma 
Criteria of brain death 
Chronic traumatic encephalopathy 
Traumatic carotid cavernous fistula 

1.4 White matter diseases 
Common 
Demyelinating and dysmyelinating diseases (e.g., multiple sclerosis, acute 
disseminated encephalomyelitis (ADEM), PML) 
Small vessel ischemic disease, hypertension 
White matter change in elderly 
Radiation/chemotherapy changes 
Osmotic myelinolysis 
Heroin inhalation leukoencephalopathy 
Complex 
Rare white matter disease 

1.5 Neurodegenerative disorders Common 
Alzheimer disease 
Parkinson disease Iron deposition disease Wernicke encephalopathy Multiple 
system atrophy Progressive supranuclear palsy Amyotrophic lateral sclerosis 
Complex 
Rare neurodegenerative disorders 

1.6 Cerebrovascular disease 
Common 
Ischemic and infarction (arterial and venous) 
Hypoxic ischemic encephalopathy (HIE)- preterm, term, adults 
Non-traumatic intracranial hemorrhage 
Aneurysms 
Dissection 
Cerebrovascular malformations (i.e. AVMs, cavernous malformations, 
developmental venous anomalies, capillary telangiectasias) 
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Complex 
Syndromic or rare cerebrovascular disease 

1.7 Metabolic, endocrine, toxic and systemic disorders Common 
Acute hypertensive encephalopathy Osmotic demyelination syndrome Alcoholic 
encephalopathy Wilson’s disease Hepatic encephalopathy Chemotherapy Drug 
abuse  
Complex 
Rare metabolic, endocrine, toxic ,systemic disorders 

1.8 Epilepsy Common 
Mesial temporal sclerosis  
Status epilepticus 

1.9  Hydrocephalus and CSF dynamic 
Common 
Idiopathic intracranial hypertension/hypotension CSF leaks 
Intraventricular obstructive hydrocephalus Extraventricular obstructive 
hydrocephalus Aqueductal stenosis Normal pressure hydrocephalus  
CSF shunts and complication  

1.10 Angiography and interventional neuroradiology Common 
Technique of basic catheterization in cerebral angiogram Indications: elective 
and emergency Risks, complications and management 
Iodine contrast media: types and pharmacological properties, contrast reaction 
and management 
Interpretations of basic neuro- vascular diseases 
Indications, risks and benefits of neurointerventional procedures including 
thrombolysis, embolization, angioplasty and stenting 
Complex 
Atypical or rare of angiographic pattern of neurovascular disease 
 

2. Head and Neck 
2.1 General concepts to know 

a. Identify pathologic processes on multi-planar MRI examinations. 
b. Further hone the differential diagnosis of mass lesions. 
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c. Be able to identify landmarks and anatomic features pertinent to the 
operative approaches to the sella and skull base. 
d. Learn to recognize post-treatment related findings (e.g. post-surgical and 
postradiation). 
e. Reliably identify key areas of involvement which impact cancer staging 
schemes. 
f. Understand and be able to reliably identify patterns of disease spread within 
and between areas of the head and neck (e.g. perineural and nodal spread). 
g. Understand and reliably recognize congenital lesions, malformations, and 
disorders of the perinatal period on CT and MR. 

2.2 Sinonasal cavities /Nose, nasopharynx 
a. Describe adjacent anatomy to sinonasal tumors for pre-operative 
considerations 
b. Broaden and deepen knowledge of invasive fungal sinusitis, allergic fungal 
sinusitis, sinonasal polyposis 
c. Be familiar with some of the more common congenital lesions (e.g., pyriform 
aperture stenosis, choanal atresia) 
d. Become familiar with functional endoscopic sinus surgery (FESS) and 
paranasal sinuses 
e. have a detailed understanding of: 
Common 
- Congenital lesions including choanal atresia and frontoethmoidal 
encephalocele 
- Infectious and inflammatory disorders of the nose and paranasal sinuses 
including acute and chronic bacterial sinusitis, fungal sinusitis, polyposis, 
mucocele and Wegener granulomatosis 
- Neoplasms including inverted papilloma, juvenile angiofibroma, hemangioma, 
osteoma, fibrous dysplasia, squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, 
melanoma, esthesioneuroblastoma, and lymphoma 
f. Functional endoscopic sinus surgery and other procedures and treatment 
related changes 
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Complex 
-  Syndromic congenital lesions 
-  Atypical or rare infectious,inflammatory disorders 
-  Atypical or rare neoplasm 
-  Posttreatment change 

2.3 Skull base 
a. Be able to describe the components of the skull base typically involved in 
trauma or tumor 
b. Develop a differential for lesions within and around the sella turcica 
c. Be familiar with the various types of encephaloceles 
d. Be able to describe the course of perineural tumor spread from primary 
tumor to brainstem including skull base foramina. 
e. have a detailed understanding of these followings : 
Common 
- Skull base neoplasms/diffuse diseases - meningioma, macroadenoma, 
chordoma, chondrosarcoma, plasmacytoma, metastases, Langerhans cell 
histiocytosis, fibrous dysplasia 
- Jugular foramen neoplasms/other lesions - glomus tumor, schwannoma, 
meningioma, jugular vein diverticulum 
- Skull base fractures 
- Cavernous sinus neoplasms and inflammatory lesions 
- Common pathologies affecting cranial nerves 1-12 
Complex 
- Uncommon pathologies affecting cranial nerves 1-12 
- Perineural tumor spread 
- Surgical procedures and other treatment related changes 

2.4 Orbits/Face 
a. Accurately recognize post-septal infection and abscess, invasive fungal 
sinusitis 

b. Be proficient in recognizing and describing with zygomaticomaxillary 
complex (ZMC) fractures, naso-orbitoethmoid (NOE) fractures, and LaFort 1, 2, 
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and 3 fractures. 
c. Be familiar with some of the congenital lesions (e.g., coloboma, 
dermoid/epidermoid, persistent hyperplastic primary vitreous (PHPV)) 
d. Be able to offer an ordered, appropriate differential diagnosis for orbital 
lesions 
e. have a detailed understanding of these followings : 
Common 

- Congenital lesions, including microphthalmia, PPHV, coloboma, NF-1, dermoid 
and epidermoid cysts 
-  Tumors including rhabdomyosarcoma, retinoblastoma, meningioma, 
optic/chiasmal glioma, ocular melanoma, orbital lymphoma, and lacrimal gland 
tumors 
- Inflammatory disorders of the orbits including optic neuritis, sarcoidosis, 
idiopathic inflammatory disorders (pseudotumor) 
-Orbital infections - bacterial and invasive fungal 
- Vascular and lymphatic malformations including hemangioma, lymphangioma 
and venolymphatic malformations 
Complex 
-  Syndromic or rare congenital lesions -Rare tumors -Atypical infections 
-  Orbital prostheses and post-surgical and post treatment changes 

2.5 Temporal bone 
a. Broaden and deepen your knowledge of mastoiditis and complications 
b. Have a differential diagnosis for imaging findings that could explain tinnitus 
and trigeminal neuralgia 
c. Understand and be familiar with the utility of DWI for cholesteatoma detection 
and recurrence 
d. Be familiar with the third wmdow phenomenon and some of its causes (most 

notably superior semicircular canal dehiscence) 
e. have a detailed understanding of these followings : 
Common 
-   Congenital disorders - common cavity, cochlear aplasia/hypoplasia, IP-I, IP-II, 
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IP-III deformities, large vestibular aqueduct and sac syndrome, EAC atresia 
and its associations, ossicular deformities 

- Temporal bone tumors and CPA tumors 
- Temporal bone fractures 
- Cholesteatoma and other inflammatory lesions 
- Mastoiditis, otitis media, malignant otitis externa, petrous apicitis and other 

infections of the temporal bone 
- Vascular and non-vascular lesions leading to tinnitus 
- Otosclerosis/otospongiosis 
- Tegmen thinning, meningoceles, and semicircular canal dehiscence 
Complex 
- Surgical procedures related to inner ear, middle ear and mastoid and other 

treatment related changes 
- Syndromic or rare congenital lesions 
- Rare tumor 

2.6 Suprahyoid and Infrahyoid Neck 
a. Become familiar with the imaging findings of squamous cell carcinoma, 

lymphoma, and minor salivary gland tumors 
b. Learn about human papillomavirus (HPV) associated squamous cell 

carcinoma 
c. Develop a differential for lesions in each of the suprahyoid neck subsites 
d. Be familiar with some of the more common congenital head and neck lesions 

(e.g., hemangioma, venolymphatic malformation, branchial cleft cysts) 
e. Become familiar with the AJCC criteria for the various head and neck subsites 

and develop comfort in identifying the appropriate anatomy to give the 
correct T-stage. 

f. have a detailed understanding of these followings : 
Common 

 Parotid space 
-  Infectious and inflammatory lesions of the parotid space including parotitis, 
Sjogren syndrome, and benign lymphoepithelial lesions in HIV. 
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- Neoplasms of the parotid space including Warthin tumor, benign mixed tumor, 
adenoid cystic carcinoma, mucoepidermoid carcinoma, lymphoma, lymph node 
metastases and malignant tumors of the skhr 
-  Facial nerve pathology 
-  Surgical procedures and other treatment related changes. 
Masticator space and face (mandible and maxilla) 
- Neoplasms/mass lesions including benign and malignant peripheral nerve 
sheath tumors of the trigeminal nerve, mandibular and maxillary neoplasms and 
cystic lesions 
- Infectious and inflammatory lesions of the mandible and maxilla including 
osteomyelitis, osteoradionecrosis, bisphosphonate osteonecrosis 
-   Facial fractures -Denervation atrophy 
-   Surgical procedures and other treatment related changes. 
Masticator space and face (mandible and maxilla) 
a. Neoplasms/mass lesions including benign and malignant peripheral nerve 
sheath tumors of the trigeminal nerve, mandibular and maxillary neoplasms and 
cystic lesions 
b. Infectious and inflammatory lesions of the mandible and maxilla including 
osteomyelitis, osteoradionecrosis, bisphosphonate osteonecrosis 
c. Facial fractures 
d. Denervation atrophy 
e. Surgical procedures and other treatment related changes. 
Carotid space 
a. Neoplasms of the carotid space including carotid body paraganglioma, 
glomus vagale paraganglioma, schwannoma, and neurofibroma 
b. Vascular lesions of the carotid space including carotid artery 
pseudoaneurysm, carotid artery dissection, and jugular vein thrombosis 
Oral cavity, oropharynx and retrophaiyngeal space 
a. Congenital lesions including dermoid and epidermoid cysts, accessory 
salivary tissue, lymphangioma and lingual thyroid gland 
b. Inflammatory and infectious lesions of the oral cavity and oropharynx 
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including abscesses, sialadenitis and ranula; and retropharyngeal abscesses 
c. Neoplasms including squamous cell carcinoma, malignant tumors of the 
minor salivary glands and benign mixed lesions of the minor salivary glands 
d. Surgical procedures and treatment related changes. 
Hypophatynx, latynx and cervical esophagus 
a. Neoplasms of the hypopharynx and larynx, including squamous cell 
carcinoma of the hypopharynx, of the supraglottic, glottic and subglottic regions, 
chondrosarcoma and other malignant tumors of the larynx; esophageal 
carcinoma 
b. Post-surgical and post radiation changes of the hypopharynx and larynx 
c. Vocal cord paralysis 
d. Laryngeal trauma 
e. Laryngocele, pharyngocele, laryngeal web, laryngeal stricture, tracheal 
stenosis 
f. Swallowing disorders 
g. Zenker diverticulum 
h. Epiglottitis and croup 
Thyroid and parathyroid glands 
a. Thyroiditis 
b. Multinodular goiter 
c. Neoplasms including thyroid and parathyroid adenomas, thyroid carcinoma, 
and thyroid lymphoma 
d. Surgical procedures and other treatment related changes 
Congenital and trans-spatial lesions - have a detailed understanding of: 
a. Embryology of the head and neck region 
b. Congenital cystic lesions - branchial cleft, thymic, thyroglossal duct 
c. Congenital vascular and lymphatic malformations 
d. Neurocutaneous syndromes in the head and neck 
e. Fibromatosis coli 
f. Congenital malformations of the skull base and face 
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Complex 
Rare or atypical congenital, infection or tumors and complicated posttreatment 
change in supra and infrahyoid neck 

2.7 Nodes Common 
a. Know the lymph node level classification per the American Joint Committee on 

Cancer(AJCC) 
b. Be familiar with the up to date AJCC cancer staging system for nodal 

metastatic disease from head and neck cancer 
2.8 Post-surgical/Post-treatment Neck Common 

- Recognize expected post-operative changes 
- Recognize expected post-radiation changes on CT and MRI 
Complex 
- Identify post-operative complications 
- Be able to identify post-operative tumor recurrence on CT and MRI 

2.9 Become familiar with the following scales Common 
a. Keros Classification 
b. AJCC lymph node classification as above 
c. AJCC criteria for the various head and neck subsites for T and N staging as 
above 

3. Pediatrics 
A. Congenital CNS lesions 

1. Disorders of organogenesis 
Common : Anencephaly, cephaloceles, Chiari malformations (I-IV), corpus 
callosum anomalies: agenesis, dysgenesis, lipomas, hydranencephaly, 
porencehaly 
2. Disorders of neuronal migration and sulcation 
Common : Lissencephaly, cortical dysgenesis: focal cortical dysplasia, agyria-
pachygyria, polymicrogyria, heterotopia, schizencephaly 
3. Disorders of divericulation and cleavage 
Common : Holoprosencephaly (alobar, semilobar, lobar), septo-optic dysplasia, 
absent septum pellucidum 
4. Posterior fossa cystic disorders 



 

                         หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนสุาขาภาพวินจิฉยัระบบประสาท                       73 
 

Common : Dandy-walker malformation spectrum, mega cisterna magna, 
arachnoid cyst, blake pouch cyst 
5. Disorders of histogenesis (phakomatoses) 
Common : Neurofibromatosis type I and II, von Hippel-Lindau syndrome, 
tuberous sclerosis, Sturge-Weber syndrome, Von Hippel-Lindau syndrome 
Complex : Ataxia-telangiectasia (Louis-Bar syndrome), Rendu-Osler syndrome, 
Basal cell nevus syndrome 
Other common 

Malformations in cortical development (MCD) - lissencephalises, heterotopia, focal 
cortical dysplasias, schizencephaly, polymicrogyria, hemimegalencephaly, 

- Malformations of the corpus callosum and interhemispheric cysts 
- Holoprosencephaly - aloblar, semilobar, lobar, middle interhemispheric variant 
- Septo-optic dysplasia 
- Midbrain-hindbrain anomalies - Dandy-Walker malformation spectrum, Joubert 

syndrome,cerebellar vermian dysgenesis/hypoplasia, rhombencephalosynapsis 
- Chiari I and Chiari II anomalies of the craniocervical junction 

Mesenchymal malformations - calvarial, skull base defects, cephaloceles, 
lipomas, arachnoid cysts 

-   Phakomatoses - Neurofibromatosis type 1 and 2, von Hippel-Lindau syndrome, 
tuberous sclerosis, Sturge-Weber syndrome 

B. CNS infection/inflammation 
1. Pyogenic infection 
Common - Meningitis, Cerebritis, Abscess, Subdural and epidural empyema 
2. Encephalitis 
Common - Herpes simplex, Human immunodeficiency virus (HIV), Subacute 
sclerosing panencephalitis (SSPE) 
3. Granulomatous infections 
Common - Tuberculosis, Fungal infection, Parasite infestation, Sarcoidosis 
4. Infections in the immunocompromised host and patients with AIDS Common 

- Opportunistic infection 
5. Inflammatory conditions associated with dysregulated immunity 
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Common - autoimmune syndromes such as anti-NMDA receptor (NMDAR), 
pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection 
(PANDAS) 

c. Intracranial tumor 
1. Glial tumors (gliomas) 
Common - Astrocytoma, Oligodendroglioma, Ependymoma, Choroid plexus 

papilloma, Subependymal giant cell astrocytoma, Diffuse midline glioma H3K27-M mutant 
2. Neuronal and mixed neuronal-glial tumors 
Common - Ganglioglioma, Gangliocytoma, Lhermitte-Duclos disease, 

Dysembryoplastic neuroepithelial tumors (DNETs), Embryonal tumors, Olfactory 
neuroblastoma (esthesioneuroblastoma) 

3. Pineal region tumors 
Common - Germinoma, Teratoma, Pineoblastoma, Embryonal carcinoma, Yolk 

sac (endodermal sinus) tumors, Choriocarcinoma, Retinoblastoma 
4. Sellar and parasellar tumors 
Common - Craniopharyngioma, Rathke’s cleft cyst, Arachnoid cyst, Hypothalamic 

glioma, Hamartoma, Pituitary hypoplasia with ectopic posterior bright spot, Langerhans 
cell histiocytosis 

5. Intraventricular tumors 
Common - Choroid plexus papilloma, Choroid plexus carcinoma, 

Subependymal giant cell astrocytoma 
6. Infratentorial tumors 
Common - Medulloblastoma, Ependymoma, Brainstem glioma, Juvenile 

pilocytic astrocytoma, Atypical teratoid rhabdoid tumor 
7. Hematopoetic neoplasms 
Common - Lymphoma, Leukemia, Langerhans cell histiocytosis 
8. Metastatic tumors (Must know) 

D. Neoplasm of scalp or skull 
Common - Fibrous dysplasia, Hemangioma, Osteosarcoma, Chordoma, 
Metastasis, Histiocytosis 

E. Trauma 
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Common - as in ADULT BRAIN (fat emboli), abusive head trauma or non 
accidentaltrauma 

F. White matter diseases 
Common - Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM), 
Radiation/chemotherapy changes, Dysmyelinating disorders (Inborn errors of 
metabolism/hereditary disorders) such as Adrenoleukodystrophy, Krabbe’ร, 
Metachroma tic leukodystrophy (MLD), Alexander, Canavan diseases, 
Hypomyelination 

G. Cerebrovascular disease  
1.   Ischemia and infarction 

Common - Neonatal and pediatric stroke, Hypoxic ischemic encephalopathy, 
Stroke mimics (hypoglycemia) 

2. Non-traumatic intracranial haemorrhage/Cerebrovascular Malformations 
Common - Ateriovenous malformations, Ateriovenous fistulas, Vein of Galen 
malformation, Cerebrofacial arteriovenous metameric syndrome (CAMS), 
Capillary telangiectasia, Cavernous malformation, Developmental venous 
anomaly (DVA), Congenital and Mycotic aneurysms, Moya Moya 

H. Metabolic, endocrine, toxic and systemic disorders 
Common - Neonatal Hypoglycemia, Wilson disease, Hypertensive 
encephalopathy or Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES), 
Idiopathic intracranial hypertension, Osmotic demyelination syndrome, Radiation 
and chemotherapy, Mesial temporal sclerosis, Status epilepticus, Kernicterus, 
Drug abuse 

I. Hydrocephalus 
Common - Extraventricular obstructive hydrocephalus, Aqueductal stenosis, CSF 
shunts and complication, Slit ventricle syndrome 

4. SPINE 
A.  Degenerative disease  
Common: 

- Intervertebral disc degeneration and herniation - annular fissure, protrusion,  
extrusion, sequestration 
- Vertebral marrow changes and osteophyte formation - Modic classification 
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- Facet arthropathy/synovial cysts 
- Spondylolisthesis, spondylolysis and segmental instability 
- Spinal canal and neural foraminal stenosis 
- Other degenerative conditions - OPLL, DISH 

B. Spine tumors 
I. Intramedullary lesions 
Complex: oligodendroglioma, ganglioglioma, lymphoma, metastatic disease 
II.  Intradural extramedullary lesions 
Common: meningioma, nerve sheath tumors (schwannoma and neurofibroma), 
lipoma, dermoid, epidermoid, epidermal inclusion cyst, carcinomatosis (from 
primary CNS tumors and non CNS tumors) 
Complex: hemangioma, paraganglioma, lymphoma 
III.  Extradural lesions 
Common: hemangioma, chordoma, giant cell tumors, ABC, lymphoma, leukemia, 
multiple myeloma, metastatic disease 
Complex: osteoid osteoma, osteoblastoma, osteochondroma, osteosarcoma, 
chondrosarcoma, Ewing sarcoma 

a. Spine trauma 
Common: 
- Mechanisms of injury: flexion, extension, axial loading, compression, 
distraction, rotation 
- Stable fractures: compression fracture, isolated anterior column, isolated 
posterior column, unilateral locked facet, clay shoveler’s 
- Unstable fractures: Jefferson fracture, hyperextension teardrop, hyperflexion 

teardrop, hyperflexion ligamentous injury, bilateral locked facet, odontoid fracture, 
Hangman’s fracture, chance, burst 

- Atlanto-occipital dislocation, atlantodental dislocation 
- Thoraco-lumbar fracture: hyperflexion compression injury, burst fracture, 
flexion- distraction injury, fracture-dislocation injury 
- Traumatic disc herniation 
- Spinal cord contusion 
- Intraspinal hemorrhage: epidural hematoma, subdural hematoma 
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-  Post-traumatic abnormalities: syringomyelia, arachnoiditis,  
pseudomeningocele and root avulsion, instability with spondylolisthesis 

b. Infectious and inflammatory diseases of the spinal column and 
spinal cord  
Common: 

- Hematogenous and nonhematogenous routes of infection 
- Vertebral discitis-osteomyelitis +/- epidural abscess: bacterial, mycobacterial 
(tuberculosis), fungal (eg. aspergillus, Candida), parasitic causes (eg.hydatid) 
- Leptomeningeal infections: bacterial, mycobacterial (tuberculosis), 
fungal(eg.cryptococcus), parasitic (eg.cysticercosis) 
- Infectious myelitis: Nonviral (spmal cord abscess), viral - herpes, polio, CMV, 
HIV 
- Inflammatory diseases of the spmal cord and leptomeninges - multiple 
sclerosis, ADEM, neuromyelitis optica, acute transverse myelitis, Guillain Barre, 
CIDP 
Complex: 
- Vertebral column inflammatory conditions: ankylosing spondylitis, psoriatic 
arthritis, rheumatoid arthritis, sarcoidosis, dialysis related amyloidosis 
- Inflammatory diseases of the spmal cord and leptomeninges: 
Charcot Marie Tooth, neurosarcoidosis 

c. Vascular lesions of the spinal column and spinal cord 
endovascular therapy versus surgical options. 
Complex: 
- Cavernous malformation 
- Spinal cord infarction 

4.6 Congenital abnormalities of the spinal column and spinal cord Common: 
- Open spinal dysraphism (myelocele, myelomeningocele) - surgical repairs 

Closed spinal dysraphism associated with a mass : lipoma, lipomyelocele,
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- lipomyelomeningocele, meningocele, myelocystocele - surgical repairs 
- Tethered cord - tight filum, fibrolipoma of the filum terminale, spinal cord 
release surgery 
- Chiari I and II malformation 
- Syringohydromyelia 
- Neurocutaneous syndromes: neurofibromatosis 
Complex: 
- Closed spinal dysraphism spectrum: segmental spinal dysgenesis, dorsal 
dermal sinus, split cord malformation (diastematomyelia) 
- Anomalies of vertebral formation and segmentation (vertebra, hemivertbra) - 

Associated thoracic insufficiency syndrome 
- Caudal regression syndrome 
- Sacrococcygeal teratoma 
- Cystic lesions: Neurenteric cyst, arachnoid cyst 
- Craniovertebral anomalies: OS odontoideum, assimilation of atlas 
- Dysplasia: achondroplasia, osteogenesis imperfecta 

4.7 Post-operative spine Common: 
- Common spinal procedures and instrumentation 
- Normal post-therapeutic appearance 
- Failed back syndrome: scarring versus recurrent disc, hardware failure, 
infection Complex: 
- CSF leak 
- Complications of myelography, vertebroplasty, intervention, surgery 

4.8 Toxic/metabolic disease of the spinal cord Common: 

- Subacute combined degeneration 
- Radiation myelopathy 

5. Advance neuroimaging techniques and Clinical applications in Neuroradiology 
Understanding principles of image acquisition, data processing, limitations and 
clinical applications of the following techniques 
5.1 Diffusion weighted image 
5.2 Diffusion tensor imaging 
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5.3 Susceptibility weighted imaghrg 
5.4 MR Spectroscopy 
5.5 Dynamic susceptibility contrast imaging (DSC) 
5.6 Dynamic contrast enhanced imaghrg (DCE) 
5.7 Arterial spin labeling (ASL) 
5.8 Functional MRI (BOLD) 
5.9 Dual energy CT 
5.10  Perfusion CT and cerebrovascular reactivity 
5.11  4D CT for parathyroid adenomas 
5.12  CT and MR angiography 
5.13  Phase contrast technique and flow measurement 
5.14  Fast MR imaging & Fat suppression technique 
5.15  Vessel wall imaging 
5.16  Artifacts in CT and MRI 
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III. ความรู้ด้านบูรณาการท่ัวไป 
 เนือ้หาวิชาเป็นความรูท้ี่บูรณาการศาสตรต่์างๆที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม และการบริการทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา ตลอดจนความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตรท์ี่ เสริมสรา้งปัญญา เจตคติและความเขา้ใจต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสงัคม ยกตัวอย่าง
เนือ้หาวิชา ดงันี ้ 
1. ความรูด้า้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

1.1 หลกักฎหมายทั่วไป ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยป์ระมวล 
กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

1.2 พระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.2525 
1.3 พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติพ.ศ.2550 ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2553 
1.4 พระราชบญัญัติหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
1.5 พระราชบญัญัติคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ฉบบัที่ 2 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2541 
1.6 พระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดีผูบ้รโิภค พ.ศ.2551 
1.7 พระราชบญัญัติเครื่องมือแพทย ์พ.ศ. 2551 
1.8 พระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2551 ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2547 
1.9 ขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภา 
1.10   ค าประกาศสิทธิของผูป่้วย สิทธิเด็ก สิทธิของผูพ้ิการและทพุพลภาพ และสิทธิมนษุยชน 

2. ความรูด้า้นเวชสารสนเทศและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
2.1 ความรูพ้ืน้ฐานดา้นเวชสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งคบัรงัสีวิทยา 
2.2 กฎหมายดา้นเวชสารสนเทศ 
2.3 พระราชบญัญัติว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2544 
2.4 พระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวคบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 

3. ความรูด้า้นความปลอดภยัของผูป่้วย 
เนือ้หาหลกัสตูรอา้งอิงจาก WHO patient safety curriculum guide 

4. ความรูด้า้นการจดัการดา้นคณุภาพ 
4.1 Hospital accreditation 
4.2 JCI 

5. ความรูด้า้นการจดัการความเสี่ยงเมื่อเกิดบญัหาทางการแพทย ์
5.1 Risk management 

6. ความรูด้า้นมาตรฐานรหสัทางการแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัรงัสีวิทยา 
6.1. ICD 10-TM 
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7. ความรูด้า้นมาตรฐานสากลที่เก่ียวกับรงัสีวิทยา 
7.1 DICOM 
7.2 PACS 
7.3 HL7 
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ภาคผนวก ง 
Milestone
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1. ปริมาณเคสทีไ่ด้เรียนรู้ 

Imaging 
procedure

s 

Minimum 
requireme

nt 
(in-training 
accumulati

ve 
case) 

1st evl 
End 
of 4 
mo 

2"devl 
End 
of 8 
mo 

3rd evl 
End of 
12 mo 

4th evl 
End 
of 16 
mo 

5th evl 
End 
of 20 
mo 

6th evl 
End of 
24 mo 

CT Brain 
(การตรวจ 
หรือ
หตัถการ
ทางรงัสี
วิทยา
ระบบ
ประสาท 
ระดบัที่ 1) 

300 0-100 0-100 0-100 0-50 0-50 0-50 

CT Neck 
(การตรวจ 
หรือ
หตัถการ
ทางรงัสี 
วิทยา
ระบบ 
ประสาท
ระดบัที่ 1) 

300 0-100 0-100 0-100 0-50 0-50 0-50 

CT Spine 
(การตรวจ 
หรือ
หตัถการ
ทางรงัสี 
วิทยา
ระบบ
ประสาท
ระดบัที่ 1) 

20 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 

MRI Brain 
(การตรวจ
หรือ 
หตัถการ
ทางรงัสี
วิทยา
ระบบ 
ประสาท
ระดบัที่ 1) 

300 0-50 0-50 0-50 0-100 0-100 0-50 

MRI Neck 
(การตรวจ
หรือ 
หตัถการ
ทางรงัสี 
วิทยา
ระบบ
ประสาท
ระดบัที่ 1) 

100 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 

MRI 
Spine 
(การตรวจ 
หรือ
หตัถการ
ทางรงัสี 
วิทยา
ระบบ

150 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 
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 การตรวจหรือหัตถการทางรงัสีวิทยาระบบประสาท ระดับที่ 1 หมายถึง การตรวจหรือ
หัตถการที่แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏิบติัภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์หรือปฏิบัติไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถตรวจสอบดว้ยการแสดงจ านวนเคสที่แพทยป์ระจ าบ้านเป็นผูร้ายงานผล หรือแสดง log 
book ยืนยนัว่าแพทยป์ระจ าบา้นไดม้ีสว่นรว่มเรียนรู ้case ภายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์
 การตรวจหรือหัตถการทางรงัสีวิทยาระบบประสาทระดับที่ 2 หมายถึง การตรวจหรือ
หตัถการที่แพทยป์ระจ าบา้นควรปฏิบัติได ้ภายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์สามารถตรวจสอบดว้ย
การแสดงจ านวนเคสที่แพทยป์ระจ าบ้านเป็นผูร้ายงานผล หรือแสดง log book ยืนยันว่าแพทย์
ประจ าบา้นไดม้ีสว่นรว่มเรียนรู ้case ภายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์
 การตรวจ Others ระดับที่  2  ได้แก่  sialography, myelography, CT myelography, 
cerebral angiography, spinal angiography, dacryocystography, carotid Doppler 
sonography เป็นตน้ 

Advanced CT 
(การตรวจหรือ 
หตัถการทางรงัสีวิทยา 
ระบบประสาทระดบั 
ที่ 2) 

40 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 

Advanced MR 
(การตรวจหรือ 
หตัถการทางรงัสีวิทยา 
ระบบ ประสาทระดบั 
ที่ 2)  

40 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 

Others 
(การตรวจหรือ 
หตัถการทางรงัสี 
วิทยาระบบประสาท
ระดบัที่ 2) 

20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 

       (evl = evaluation) 
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Medical Knowledge ระดับที่1 หมายถึง โรคที่มีความส าศัญและพบบ่อยที่แพทย์ประจ าบ้าน     
อนสุาขาฯ ตอ้งสามารถตรวจวินิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 
Medical Knowledge ระดบัที่ 2 หมายถึง โรคที่พบนอ้ยกว่าและมีความซบัซอ้นกว่าโรคในระดับที่ 
1 ซึ่งแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาฯ ควรตรวจวินิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม 
□ Level 0 : ขาดความรบัผิดชอบในหนา้ที่ ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสม 
□ Level 1: สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้าร 
วินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยอ์ย่างใกลช้ิด 
□ Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้าร 
วินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์
□ Level 3: สามารถปฏิบติังาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้าร 
วินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าชีแ้นะจากอาจารย ์
□ Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ในการเลือก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้าร 
วินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสมสามารถปฏิบติังาน และใหก้ารวินิจฉยัหรือ 
วินิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรือควบคมุผูท้ี่มีประสบการณน์อ้ยกว่าได้

       1. Milestones การประเมินศักยภาพโดยรวม 
 การตรวจหรือห้ตถการ การตรวจหรือห้ตถการ 
 ระดับที ่1 ระดับที ่2 
ระดบั Medical knowledge 1-2 1-2 
End of 4 months Level 1 Level 1 
End of 8 months Level 1 Level 1 
End of 12 months Level 2 Level 1 
End of 16 months Level 3 Level 2 
End of 20 months Level 4 Level 3 
End of 24 months Level 4 Level 3 
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2. Skills and Medical knowledge 
Skill 
การประเมิน ประเมินศกัยภาพโดยรวมตาม Milestones (ขอ้2)   
 End of 4 

months 
End of 8 
months 

End of 12 
months 

End of 16 
months 

End of 20 
months 

End of 24 
months 

Imaging CT Brain CT Brain CT Brain Advanced Advanced Advanced 
procedure CT Neck CT Neck CT Neck CT CT CT 
 CT Spine CT Spine CT Spine Advanced Advanced Advanced 
 MRI MRI MRI MR MR MR 
 Brain Brain Brain Others Others Others 
 MRI MRI MRI    
 Neck Neck Neck    
 MRI MRI MRI    
 Spine Spine Spine    

 

Medical knowledge 
การประเมิน การสอบประเมินระดบัความรู ้
 End of 12 months End of 24 months 
1 .Neuroanatomy Normal anatomy of 

- Brain 
- Head and Neck 
- Spine 
- Pediatric 

 

2.Neuroimaging 
techniques 

Neuroimaging techniques 
- Computed tomography 
- Magnetic resonance 
imaging 
- Ultrasonography and 
duplex sonography 
- Digital subtraction 
angiography 
- Convention radiography 
and fluoroscopy 
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3.Contrast media 
Radiation safety 
MR safety 

Knowledge of 
- Contrast media 
- Radiation safety 
- MR safety 

 

4. Adult brain disease Common disease of Complex disease of 
 Adult brain Adult brain 
5. Pediatric brain disease Common disease of Complex disease of 
 Pediatric brain Pediatric brain 

6. Head and Neck Common disease of Complex disease of 
disease Head and Neck Head and Neck 

7. Spinal disease Common disease of 
Spine 

Complex disease of Spine 

8.Advanced imaging  Advanced imaging 
technique  technique 
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ภาคผนวก จ 
การประเมิน
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การประเมิน 
การประเมินมิติที่ 1-7ตามเกณฑห์ลกัสตูรฯโดยราชวิทยาลยัฯ พ.ศ.2562 เกณฑก์ารเลื่อนชัน้
ระหว่างการฝึกอบรม 

 

 

 

มิติที ่1 ประเมินสมรรถนะ EPA ตามทีร่าชวิทยาลัยก าหนดโดยอาจารย ์
1st year Modalities Diseases 2nd year Modalities Disease 
(level)   (level)   
1 Basie Common 2 Advanced Complex 

 (ระดับ 1) (ระดับ 2)  (ระดับ 2) (ระดับ 2) 

 

มิติที ่2 การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน 

 1st year ผ่าน/ไม่ผ่าน 2nd year ผ่าน/ไม่ผ่าน 

Formative and 
summative exam    

 

 

มิติที ่3 การรายงานประสบการณเ์รียนรู้จากผู้ป่วย Portfolio 

 1st year จ านวน 
(Nl)* 

ครบ/ไม่ 
ครบ 

2nd year จ านวน 
(N2)* 

ครบ/ไม่ 
ครบ 

CT       
MRI       
Doppler       
INR       
Plain films       

(Nl)* (N2)* = จ านวนที่แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดร้ายงานและ/หรือเรียนรูจ้ากผูป่้วย ตามที่ระบุ 
ไว่ไน milestones ของแต่ละระบบ 
INR = interventional neuroradiology cases 
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มิติที ่4 การรายงานประสบการณว์ิจัย 

 1st year ท า/ไม่ท า 2nd year ท า/ไม่ท า 
1. จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดต่อ 
อาจารยท์ี่ปรกึษา 

    

2. จดัท าโครงรา่งงานวิจยั     
3. สอบโครงรา่งงานวิจยั     
4. ขออนมุติัจากคณะกรรมการ 
จรยิธรรมการวิจยั 

    

5. เริ่มเก็บขอ้มลู     
6. วิเคราะหข์อ้มลูและสรุป 
ผลงานวิจยั 

    

7. จดัท ารายงานวิจยัฉบบัรา่งให ้
อาจารยท์ี่ปรกึษาปรบัแกไ้ข 

    

8. สง่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณต่์อ   
ราชวิทยาลยัฯ 

    

 

มิติที ่5 การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา 

 1st year 
(minimum 

requirement) 

จ านวนคร้ัง 
ทีร่่วมจริง 

2nd year 
(minimum 

requirement) 

จ านวนคร้ัง 
ทีร่่วมจริง 

การประชมุภายในสถาบนั 10  10  
การประชมุที่จดัโดยราชวิทยาลยัฯ 1  1  
การประชมุระหว่างสถาบนั 0  1  
การประชมุอ่ืนๆ     
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มิติที ่6 การรายงานประสบการณเรียนรู้จาก Counselling และ non-technical skills 
workshop 

 1st year ผ่าน/ไม่ผ่าน 2nd year ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1. Patient safety     
2. Infectious control     
3. Contrast media     
4. Effective communication 
skills 

    

5. Quality management & 
leadership 

    

6. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ     
*เกณฑก์ารผ่าน/ไม่ผ่านขึน้กบัสถาบนัฯ เช่น ผ่านการเรียน, การอบรม หรือการสอบ 
 

 

มิติที ่7 การประเมินสมรรถนะด้าน Professionalism และ interpersonal and 
communication skills โดยอาจารยแ์ละผู้รวมงาน 

 1st year ผ่าน/ไม่ผ่าน 2nd year ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1. Medical radiation 

physics 
   

 

2. Radiobiology     
3. Radiation safety     
4. Contrast media     
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มิติและรูปแบบการประเมิน ช่วงเวลาการประเมิน ผู้ประเมิน เกณฑ ์

มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะ EPA โดย
อาจารยผ์ฝึูกอบรม ตามที่ก าหนดใน
หลกัสตูร 

ทกุ 4 เดือน อาจารยผ์ูส้อน ตามเกณฑโ์ดย 
อฝส. 
 

มิติที่ 2 การสอบภายในชึง้จดัโดยภาควิชาฯ*  ทุ ก  1  ปี  ใ น ช่ ว ง 
มีนาคม-เมษายน 

คณะกรรมการ
บรหิาร 
หลกัสตูรฯ 

Minimum 
passing level 
สามารถสอบ
ช่อมได ้1ครัง้
หากไม่ผ่านใน
ครัง้แรก * 

มิติที่ 3 การรายงานประสบการณเ์รียน
จากผูป่้วย: portfolio 

ตรวจรายงานทุก  4 
เ ดื อ น  แ ล ะ ส่ ง ผ ล 
ร า ย ง า น ไ ป ยั ง ร า ช
วิทยาลยัฯทกุปี 

อาจารยท์ี่ปรกึษา ตามเกณฑโ์ดย 
ราชวิทยาลยัฯ 

มิติที่ 4 การรายงานประสบการณว์ิจยัและ
ความกา้วหนา้ของงานวิจยั 

ทุกระยะตามที่ก าหนด
โดยเกณฑ์หลักสูต ร
โดยราชวิทยาลยัฯและ
สง่ผลรายงานไปยงัราช
วิทยาลยัฯทกุปี 

อาจารยท์ี่ปรกึษา
งานวิจยัและคณะ 
กรรมการบรหิาร 
งานวิจยั 

ตามเกณฑก์าร
ท างานวิจยั 

   มิติที่ 5 การรว่มกิจกรรมประชมุวิชาการ
ทางรงัสีวิทยา 

สง่ผลรายงานไปยงัราช
วิทยาลยัฯทกุปี 

อาจารยท์ี่ปรกึษา ตามเกณฑก์าร
ท างานวิจยั 

มิตทิี่ 6 การรายงานประสบการณเ์รียน
จาก counselling, non-teehnieal skills 
และ workshop 

สง่ผลรายงานไปยงัราช
วิทยาลยัฯทกุปี 

อาจารยท์ี่ปรกึษา ตามเกณฑโ์ดย 
ราชวิทยาลยัฯ 

มิ ติที่  7  การประ เมิ นสมรรถนะด้าน 
professionalism และ interpersonal and 
communication skills โดยอาจารยและ 
ผูร้ว่มงาน 

สง่ผลรายงานไปยงัราช
วิทยาลยัฯทกุปี 

อาจารยท์ี่ปรกึษา ตามเกณฑโ์ดย 
ราชวิทยาลยัฯ 
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   *เกณฑก์ารผ่านอา้งอิงจากค่า minimum passing level (MPL) ซึ่งไดจ้ากการก าหนดค่าความ
ยากง่าย ของขอ้สอบในแต่ละชุด แพทยป์ระจ าบา้น อนุสาขาฯ มีสิทธิ์สอบซ่อมได ้1 ครัง้ในกรณีที่
สอบไม่ผ่านใน ครัง้แรก หากสอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์ MPL ผลการสอบทัง้สองครัง้รวมทัง้ผลการ
ประเมินในมิติอ่ืนๆ จะถูกน าเขา้สู่การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯในการประเมิน
การเลื่อนชัน้ปี 
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ตวัอย่างแบบประเมินมิติที่ 1 (Evaluation form) 
EPA 1   Effective communication with members of the health care team (written and oral) 
การสื่อสารกบัผูร้่วมงานในสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ (การเขียนรายงานและ 
การรายงานดว้ยวาจา) 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
สามารถรายงานผล
การ 

สามารถรายงานผลการ สามารถท างานรว่มกบั สามารถสรา้งรูปแบบการ สามารถรเิริ่มและพฒันา 
ตรวจของผูป่้วยที่มี
ความ 

ตรวจของผูป่้วยทกุ อาจารยผ์ูก้  ากบัดแูลใน รายงานผลที่มีความจ าเพาะ แม่แบบของรายงานผลภาพ 
ผิดปกติที่ซบัซอ้นได ้ รายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง การสอนและควบคมุ และตรงกบัความตอ้งการ

ของ 
วินิจฉยัทางระบบประสาท 

อย่างถกูตอ้ง ชดัเจน 
และ 

ชดัเจน และตรงประเด็น แพทยป์ระจ าบา้นในการ แพทยท์ี่ดแูลผูป่้วย  
ตรงประเด็น โดยไม่
ตอ้ง 

โดยไม่ตอ้งอาศยัการ เขียนรายงานผูป่้วยใหม้ี   
อาศยัการตรวจสอบ ตรวจสอบแกไ้ขอย่าง ความถกูตอ้ง ชดัเจน 

และ 
  

แกไ้ขอย่างมากจาก มากจากอาจารยผ์ูก้  ากับ ตรงประเด็น   
อาจารยผ์ูก้  าดบัดแูล ดแูล    

สามารถส่ือสารให ้ สามารถส่ือสารใหข้อ้มลู สามารถท างานรว่มกบั สามารถเป็นตน้แบบในดา้น สามารถเป็นผูด้  าเนินการหลกั 
ขอ้มลูไดอ้ย่างม ี ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาจารยผ์ูก้  ากบัดแูลใน การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ใน conference ทัง้ในสาขา 
ประสิทธิภาพและมี และมีความเป็นมือ การสอนและควบคมุ และมีความเป็นมืออาชีพ วิชาชีพและสหวิทยาการ โดย 
ความเป็นมืออาชีพ อาชีพในทกุสถานการณ ์แพทยป์ระจ าบา้นในการ  ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุ

ก ากบั ในสถานการณ ์ ผูป่้วย ส่ือสารใหข้อ้มลูไดอ้ยา่ง  ของอาจารยผ์ูด้แูล 
ผูป่้วยที่มีภาวะวกิฤต  มีประสิทธิภาพและม ี

ความเป็นมืออาชีพ 
 

สามารถรเิริ่มและพฒันา 
 สามารถรว่มบรหิาร สามารถด าเนินการจดั สามารถด าเนินการจดัหรือม ีแม่แบบและแนวทางส าหรบั 
 จดัการการโอนยา้ยหรือ หรือมีส่วนรว่มใน ส่วนรว่มในconference ทัง้

ใน 
การส่ือสารดว้ยการเขยีน 

 ส่งต่อการรกัษาผูป่้วยได ้conference ทัง้ในสาขา สาขาวชิาชีพและ รายงานหรือส่ือสารดว้ยวาจา 
 อย่างมีประสิทธิภาพ วิชาชีพและสหวิทยาการ สหวิทยาการ ภายใตก้าร กบัแพทยส์หสาขาวิชาชีพอื่น 
  ภายใตก้ารควบคมุ

ก ากบั 
ควบคมุก ากบัของอาจารย ์ รวมทัง้แสวงหาโอกาสในการ 

  ของอาจารยผ์ูด้แูล ผูด้แูลเล็กนอ้ย เป็นผูน้  าในสาขาวิชา และ/ 
  โดยตรงอยา่งใกลช้ดิ  หรือองคก์รระดบัชาต ิ

 

Comment: “ชบัชอ้น'' ไดก้ าหนดในหลกัสตูรการฝึกอบรม 
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EPA 2: Protocol selection and optimization of images 

การเลือกโปรโตคอลและการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
สามารถเลือก
โปรโตคอล 

มีความรูท้างดา้นฟิสิกส์
ไน 

สามารถเลือก
โปรโตคอล 

สามารถปรบัเปล่ียน สามารถสอน และ/หรือ 
ชนิด/ปรมิาณของ 
contrast 

การชว่ยปรบัเพิม่
คณุภาพ 

ชนิด/ปรมิาณของ 
contrast 

โปรโตคอลไดต้าม เขียนโปรโตคอลในการ 
medium ไดเ้หมาะ สม
ใน 

ของภาพวินจิฉยัทาง
ระบบ 

medium ไดเ้หมาะ สม
ใน 

สถานการณท์างคลินิก
ที่พบ 

สรา้งภาพได ้
การตรวจภาพวินิจฉยั
ทาง 

ประสาท การตรวจภาพวินิจฉยั
ทาง 

ไดน้อ้ย  
ระบบประสาทไดต้รง
ตาม 

 ระบบประสาทขัน้สงูได ้   
หลกัสตูรการฝึกอบรม  ตรงตามหลกัสตูรการผึก สามารถใชห้ลกัการ  
 สามารถทราบ artifact 

ใน 
อบรม (เช่น diffusion ทางดา้นฟิสิกสเ์พื่อชว่ย  

 ภาพวินิจฉยัทางระบบ tensor imaging (DTI), ปรบัคณุภาพของภาพ
ให ้

 
 ประสาท function magnetic เหมาะสม  
  resonance imaging   
  (fMRI), magnetic มีส่วนรว่มในการ

ปรบัปรุง 
 

  resonance 
spectroscopy 

หรือรวมเทคนคิการ
สรา้ง 

 
  (MRS), perfusion, 

positron 
ภาพใหม่ (เช่น pulse  

  emission tomography sequences)  
  (PET)   
  สามารถแกไ้ข artifact 

ไดถ้กูตอ้ง 
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EPA 3: Interpretation of neuroimaging 
การแปลผลภาพวินิจฉัยระบบประสาทความรูท้างการแพทย2์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
แปลผลไดอ้ย่างแม่นย า 
ตรงจดุและมีประสิทธิผล 

สามารถสงัเกตการณไ์ด้
อย่างเฉลียวฉลาด 

สามารถมองเห็นความ
ผิดปกติ จากภาพวินจิฉยั 

แสดงใหเ้ห็นถึงความ
เชี่ยวชาญและความ 

ท างานไดต้ามมาตรฐาน
ทางวชิาการของ 

   ระบบประสาทในโรคที่ สามารถถึงระดบัท่ี ประสาทรงัสีแพทย ์
  พบนอ้ย หรือโรคที่มี 

 
คาดหวงั ของอนสุาขาฯ  

  ความชบัชอ้นได ้   
     
 สามารถใหก้ารวินจิฉยัได ้แสดงใหเ้ห็นถึงความรู ้ สามารถรวบรวมความรู ้

จาก 
สามารถพฒันาการแปล
ผลได ้ อย่างเหมาะสม และตรง ทางดา้นกายวิภาค

ศาสตรท์ี่ 
งานวจิยับทความทาง ทัง้ในดา้นการประกอบ

โรค  จดุ ละเอียดลกึซึง้ การแพทยแ์นวทางปฎิบตัิ ศิลปะ และทางความรูใ้น
เชิง    ของโรคต่างๆเขา้ดว้ยกนั 

และ 
วิทยาสาสตร ์

   เสนอแนวทางการบรกิาร  
   จดัการกบัโรคตา่งๆ ได ้  
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EPA 4: Application of neuroscience in neuroradiology 
การประยกุตค์วามรูป้ระสาทวิทยาศาสตรก์บัรงัสีวินิจฉยัระบบประสาท 

 

 
 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
เขา้ใจความรูพ้ืน้ฐาน สามารถประยกุต ์ สามารถประยกุต ์ สามารถประยกุตค์วามรู ้ สามารถสอนแสดงและ 
ทางทั่วไปทางดา้น กาย ความรูพ้ืน้ฐาน ความรูพ้ืน้ฐาน พืน้ฐาน ทางดา้นกาย ประยกุตใ์ชค้วามรู ้
วิภาค พยาธิสรรวิทยา ทางดา้นกายวิภาค ทางดา้นกายวิภาค วิภาค พยาธิสรีรวิทยา พืน้ฐานรอยโรคทาง 
และพนัธุศาสตรข์อง พยาธิสรีรวิทยา และ พยาธิสรีรวิทยา และ และ,พนัธุศาสตรข์อง สมองและไขสนัหลงัมา 
โรคที่เก่ียวขอ้งกบั พนัธุศาสตรข์องโรคที่ พนัธุศาสตรข์องโรคที่ โรคก่ีเก่ียวขอ้งกบั เพื่อการวินิจฉยัและแปล 
สมอง ล าคอ และ ไข เก่ียวขอ้งกบั สมอง เก่ียวขอ้งกบั สมอง สมอง ล าคอ และ ไขสนั ผลภาพเอ็กซเรยท์างดา้น 
 สนัหลงั ล าคอ และ ไขสนัหลงั ล าคอ และ ไขสนัหลงั หลงัมาเพื่อการวินิจฉยั ระบบประสาท รวมทั่ง 
 มาเพื่อแปลผลภาพ มาเพื่อการวินิจฉยัและ และแปลผลภาพ สมองและไขสนัหลงัใน 
 เอ็กซเรยท์างดา้น แปลผลภาพเอ็กซเรย ์ เอ็กซเรยท์างดา้นระบบ ผูป่้วยที่มีความซบัซอ้น 
 ระบบประสาท ทางดา้นระบบ ประสาท รวมทั่งสมอง และไดร้บัการยอมรบัจาก 
 รวมทั่งสมองและไข ประสาท รวมทัง้สมอง และไขสนัหลงัในผูป่้วย ผูเ้ชี่ยวชาญ 
 สนัหลงัในเบือ้งตน้ และไขสนัหลงัใน ที่มีความซบัซอ้น  
  ผูป่้วยที่เรี่มมีความ   
  ซบัซอ้น   
     
  สามารถแสดงความรูท้ี่ สามารถแสดงความรูท้ี่  
  เก่ียวขอ้งกบั การ เก่ียวขอ้งกบัการ  
  เปล่ียนแปลงของรอย เปล่ียนแปลงของรอย  
  โรคดงักล่าวในส่วนก่ี โรคดงักล่าวในส่วนท่ี  
  เก่ียวขอ้งกบัการรกัษา เก่ียวขอ้งกบัการรกัษา  
  และการส่งต่อไดอ้ย่าง และการส่งต่อไดอ้ย่าง  
  เหมาะสม ถกูตอ้ง  
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EPA 5: Competence in invasive and non-invasive procedures 
ความสามารถในการตรวจและการท าหัตถการแบบที่ไม่มีการผ่านหรือสอดใส่
เคร่ืองมือเข้าไปใน ร่างกายผู้ป่วย และแบบทีม่ีการผ่านหรือสอดใส่เคร่ืองมือเข้าไป
ในร่างกายผู้ป่วย (ทักษะและเจตคติใน การบริบาลผู้ป่วย 2) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีความรูค้วามเขา้ใจ มีความสามารถในการ มีทกัษะในการตรวจและ มีทกัษะในการตรวจ สามารถเป็นผูส้อนการ 
เก่ียวกบัขอ้บง่ชีแ้ละ ดแูลผูป่้วยก่อนท่ีจะไดร้บั การท าหตัถการขัน้พืน้ฐาน และการท าหตัถการขัน้ ตรวจและการท า 
ขอ้บ่งหา้มส าหรบั การตรวจหรือการท า และขัน้สงู ทัง้แบบที่ไม่ม ี พืน้ฐานและขัน้สงู ทัง้ หตัถการแก่ผูอ้ื่น 

การตรวจและการ หตัถการ (เช่น ตรวจ การผ่านหรือสอดใส่ แบบที่ไม่มีการผ่านหรือ  
ท าหตัถการ ทัง้แบบ วิเคราะหผ์ลการตรวจทาง เครื่องมือเขา้ไปในรา่งกาย สอดใส่เครื่องมือเขา้ไป  
ที่ไม่มีการผ่านหรือ หอ้งปฏิบตัิการก่อนท่ีจะ ผูป่้วย และแบบที่มีการผ่าน ในรา่งกายผูป่้วย และ  
สอดใส่เครื่องมือเขา้ รบัการตรวจและการท า หรือสอดใส่เครื่องมือเขา้ แบบที่มีการผ่านหรือ  
ไปในรา่งกายผูป่้วย หตัถการ, การขอความ ไปในรา่งกายผูป่้วย ภายใต ้ สอดใส่เครื่องมือเขา้ไป  
และแบบที่มีการ ยินยอมในการตรวจและ การก ากบัดแูลของอาจารย ์ ในรา่งกายผูป่้วย ไดด้ว้ย  
ผ่านหรือสอดใส่ การท าหตัถการ, การขอ ผูใ้หกัารฝึกอบรม ตนเอง  
เครื่องมือเขา้ไปใน เวลานอกเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่    

รา่งกายผูป่้วย ที่เก่ียวขอ้งทกุคนได ้    

 ตรวจสอบและยืนยนั    
ตระหนกัถึงปัญหา ความถกูตอ้งตรงกนั ตระหนกัถึงปัญหา และ มีส่วนรว่ม ตระหนกัถึง มีทกัษะในการตรวจ 
และสามารถใหก้าร ก่อนที่ผูป่้วยจะไดร้บัการ สามารถใหก้ารดแูลรกัษา ปัญหา และสามารถให ้ และการท าหตัถการท่ี 
ดแูลรกัษาในกรณีที่ ตรวจและการท าหตัถการ) ในกรณีที่เกิด การดแูลรกัษาในกรณีที่ ซบัซอ้น, การ 
เกิดภาวะแทรกซอ้น ซึ่งไดม้กีารระบไุวใ้น ภาวะแทรกซอ้นจากการ เกิดภาวะแทรกซอ้นจาก เปล่ียนแปลงการตรวจ 
จากการใชส้ารทึบ หลกัสตูรการฝึกอบรม ตรวจและการท าหตัถการ การตรวจและการท า และการท าหตัถการตาม 
รงัสี  ขัน้พืน้ฐาน หตัถการขัน้สงู ความเหมาะสม, และม ี
    ส่วนรว่มและสามารถ 
    ใหก้ารดแูลรกัษาใน 
    กรณีที่เกิด 
    ภาวะแทรกซอ้นจากการ 

    ตรวจและการท าหตัถาร 
    ที่ซบัซอ้น 
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EPA 6: Consultant in neuroradiology 
การเป็นทีป่รึกษาในสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

 

 
  

ระดม 1 ระดม 2 ระดม 3 ระดม 4 ระดม 5 
สามารถใช ้imaging สามารถรวมรวมขอ้มลู

ทาง 
สามารถรวมรวมขอ้มลู
ทาง 

สามารถร่วมปรึกษากับเฉพาะ
ทาง 

มีส่วนรว่มในงานวจิยั 
guideline ที่เป็น 
evidence 

คลินิกและภาพวินิจฉยั
เพื่อ 

คลินิกและภาพวินิจฉยั
เพื่อ 

แพทยร์ะบบประสาทอื่นๆ (เช่น  นวตักรรม หรือการ 
based จากแหล่งที่
เชื่อถือได ้

สรุปการแยกโรคได้
อย่าง 

สรุปการแยกโรคได้
อย่าง 

อายรุแพทย ์ระบบประสาท น าไปใชข้อง imaging 
เช่น American 
College of 

เหมาะสม และสามารถ
ให ้

เหมาะสม และสามารถ
ให ้

ศลัยแพทยร์ะบบประสาท guideline ที่พฒันาขึน้  
Radiology (ACR) ค าแนะน าโรคหรือภาวะ

ที่ 
ค าแนะน าโรคหรือภาวะ
ที่ 

ห-ูคอ-จมกู,จกัษุ,neuro-   
Appropriateness 
Criteria ได ้

พบบ่อยจากภาพ
วินิจฉยั 

ซบัชอ้นจากภาพวินิจฉยั neuro ologist) ไดอ้ย่างม ี  
 ระบบประสาทได ้ ระบบประสาทได ้ ประสิทธิภาพ  
     
มีการใชร้ะบบเวชระ   รวบรวมงานวิจยัใหม่ๆและเอกสาร

แนะน า ที่มีการเผยแพร่เพื่อใช้
พิจารณารว่มกนัใน 

 
เบียนเพื่อใดใ้ดข้อัมลูที่
เก่ียวขอ้ง 

  การระบุถึงความคุม้ค่า ความเส่ียง 
และ 

 
ทางคลินิกไดอ้ย่าง   ประโยชน์ที่จะได้จากการตรวจ

ภาพวินิฉยั 
 

เหมาะสม   ระบบประสาทท่ีใหค้  าปรกึษาได ้  
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EPA 7: Professionalism 
บุคลากร-ความเป็นวิชาชีพ 1 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
เป็นสมาชิกของทีมดแูลสขุภาพ แสดงออกถงึความเป็น เป็นผูน้  าของทมีดแูล ท าตวัใหเ้ป็นตน้แบบ เป็นพ่ีเลีย้งแก่ผูอ้ื่นใน 
ที่มีประสิทธิภาพ มืออาชีพของตนเอง สขุภาพท่ีมี ส าหรบัพฤติกรรมมือ ดา้นความเป็นมืออาชีพ 
เนน้การส่งเสรมิสวสัดิการ อย่างกระตือรือลน้และ ประสิทธิภาพ เนน้การ อาชีพ และจรยิธรรม 
ผูป่้วย, อ านาจในการตดัสินใจ พดูคยุเก่ียวกบัความเป็น ส่งเสรมิสวสัดิการ   
จากผูป่้วยและความยตุิธรรมใน มืออาชีพนีก้บันกัศกึษา ผูป่้วย, อ านาจในการ แสดงพฤตกิรรมมือ  
สงัคม แพทยแ์ละแพทยป์ระจ า ตดัสินใจจากผูป่้วยและ อาชีพตามหวัขอ้ของ  
 บา้น ความยตุธิรรมในสงัคม ระดบั 1  
แสดงพฤติกรรมมืออาชีพ     
ดงัต่อไปนี:้ แสดงพฤตกิรรมมือ แสดงพฤตกิรรมมือ   
• ไวว้างใจได ้ อาชีพตามหวัขอ้ของ อาชีพตามหวัขอ้ของ   
• รูจ้กัขอ้จ ากดัของตนเองและ 
มองหาความชว่ยเหลือใน 
เวลาที่เหมาะสมได ้
• รูจ้กัความบกพรอ่งของ 
ตนเองและมองหาความ 
ช่วยเหลือในเวลาที่จ  าเป็นได ้
• ตอบสนองอย่างเหมาะสมกบั 
การวิพากษ์วจิารณอ์ยา่ง 

ระดบั 1 ระดบั 1   

สรา้งสรรค ์     
• ใหค้วามส าคญักบัความ     

ตอ้งการของผูป่้วยก่อน     
ตนเอง     

• รกัษาขอบเขตที่เหมาะสมกบั     
ผูป่้วย เพื่อนรว่มงานและ     
บคุคลอื่น ๆ     

• แสดงใหเ้ห็นความอดทนและ     
• การยอมรบัความหลากหลาย     

ของแต่ละบคุคลและกลุ่มได ้     

 



 

                         หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น อนสุาขาภาพวินจิฉยัระบบประสาท                     101 
 

ระบบ-ความเป็นวิชาชีพ 2 

 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
เป็นสมาชกิของทมีดแูล มองหาโอกาสในการ เป็นผูน้  าของทมีดแูล ท าตวัใหเ้ป็นตน้แบบ ยอมรบับทบาทการเป็น 
สขุภาพท่ีมีประสิทธิภาพ พฒันาความเป็นมือ สขุภาพท่ีมี ส าหรบัพฤติกรรมมือ ผูน้  าในระดบัสถาบนั 
เนน้การส่งเสรมิ อาชีพในสถานท่ีท างาน ประสิทธิภาพ เนน้การ อาชีพ ขอบข่าย และองคก์ร 
สวสัดิการผูป่้วย, และมีบทบาทใน ส่งเสรมิสวสัดิการ  ระดบัชาติเพื่อ 
อ านาจในการตดัสินใจ โปรแกรมเพื่อการ ผูป่้วย , อ านาจในการ แสดงพฤตกิรรมมือ ความกา้วหนา้ของความ 
จากผูป่้วยและความ พฒันาการดแูลทาง ตดัสินใจจากผูป่้วยและ อาชีพตามหวัขอ้ของ เป็นมืออาชีพ 
ยตุิธรรมในสงัคม คลินิกและความเป็นมือ ความยตุธิรรมในสงัคม ระดบั 1  
 อาชีพ แสดงพฤตกิรรมมือ   
     
แสดงพฤตกิรรมมือ แสดงพฤตกิรรมมือ อาชีพตามหวัขอ้ของ   
อาชีพดงัต่อไปนี ้: อาชีพตามหวัขอ้ของ ระดบั 1   
• รูค้วามส าคญัและให ้ ระดบั 1    
   ความส าคญัแก่การ     
   ดแูลผูป่้วยและการให ้     
   ค าปรกึษาตามความ     
   สนใจของผูป่้วย     
• มีการเพื่มพนูความ     
   รบัผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง     
   กบังาน     
• เก็บรกัษาความลบั     
   ผูป่้วย     
• เพื่มพนูขอ้ก าหนด     
   ของสถาบนัและ     
   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง     
กบัความเป็นมือ     
อาชีพและจรยิธรรม     

• เตรียมตวัและเขา้รว่ม     
การประชมุที่ก าหนด 
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EPA8: Patient safety 
ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
สารทึบรงัสี (Contrast สารทึบรงัสี (Contrast  สารทึบรงัสี (Contrast สารทึบรงัสี (Contrast 
Agents) Agents)  Agents) Agents) 
รูแ้ละด าเนินการจดัการเมื่อ ระบผุูป่้วยที่มีความเส่ียง  ใหค้วามรูบ้คุคลอื่นใน มีส่วนรว่มสง่เสรมิใหเ้กดิ 
เกิดปฏิกิรยิาจากการใชส้าร ต่อการเกิดภาวะ แทรก  ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการ ความกา้วหนา้หรือการ 
ทึบรงัสี ซอ้นจากการไดร้บัสารทึบ  ใชส้ารทึบรงัสี พฒันาไปในทิศทางที่ดีขึน้ 
 รงัสีและแนะน าการ   ในการใชส้ารทึบรงัสี 
 ด าเนินการต่อหรือการ    
 จดัการท่ีเหมาะสม    
 ความปลอดภยัในการใช ้    
ความปลอดภยัในการใช ้ รงัสี (Radiation Safety)  ความปลอดภยัในการใช ้ ความปลอดภยัในการใช ้
รงัสี (Radiation Safety) ส่ือสารถึงความเส่ียงต่อ  รงัสี (Radiation Safety) รงัสี (Radiation Safety) 
อธิบายกลไกของการ ผูป่้วยและบคุลากรทางการ ความปลอดภยัในการใช ้ รูแ้ละด าเนินการจดัการเมื่อ มีส่วนรว่มสง่เสรมิใหเ้กดิ 
บาดเจ็บเนื่องมาจากรงัสีและ แพทยท์ี่อาจเกิดจากการ รงัสี (Radiation Safety) เกิดการไดร้บัรงัสีเกิน ความกา้วหนา้หรือการ 
หลกัการ ALARA (“as low ไดร้บัรงัสีจากการตรวจแต่ ปรบัเปล่ียน protocol การ ขนาดจากการตรวจทาง พฒันาไปในทิศทางที่ดีขึน้ 
as reasonably 
achievable) 

ละชนิด ตรวจเพื่อลดระดบัการ รงัสีวิทยาวินิจฉยั ในดา้นความปลอดภยัใน 
  ไดร้บัรงัสีใหน้อ้ยที่สดูใน  การใชร้งัสี 
เขา้ถงึแหล่งขอ้มลูในการ  การตรวจภาพวินิจฉยั สนบัสนนุหรือรณรงคใ์ห ้  
ก าหนดคา่เฉล่ียของปรมิาณ  ระบบประสาท เกิดความปลอดภยัในการ  
รงัสีส าหรบัการตรวจแต่ละ   ใชร้งัสี  
ชนิด     
     
ความปลอดภยัในการใช ้ ความปลอดภยัในการใช ้ ความปลอดภยัในการใช ้ ความปลอดภยัในการใช ้ ความปลอดภยัในการใช ้
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MR คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MR คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MR คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MR 
(Magnetic Resonance Safety) Safety) Safety) Safety) 
Safety) เขา้ถงึแหล่งขอ้มลูความ ประเมินผูป่้วยที่มีความ เและด าเนินการจดัการ มีส่วนรว่มสง่เสรมิใหเ้กดิ 
อธิบายความเส่ียงของภาพ ปลอดภยัของอปุกรณเ์ทยีม เส่ียงที่จะเกดิ ภาวะแทรกซอ้นจากการ ความกา้วหนา้หรือการ 
วินิจฉยัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือโลหะท่ีอยู่ในรา่งกาย ภาวะแทรกซอ้นจากการ ตรวจภาพวินิจฉยัคลื่น พฒันาไปในทิศทางที่ดีขึน้ 
(Magnetic Resonance  ตรวจภาพวินิจฉยัคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ในดา้นความปลอดภยัใน 
Imaging/MRI) ส่ือสารถึงความปลอดภยั แม่เหล็กไฟฟ้าและ  การใชค้ลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า 
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ประยกูตใ์ชห้ลกัการของ ในการใชค้ลื่น แนะน าการด าเนินการต่อ   
ความปลอดภยัในการใช ้ แม่เหล็กไฟฟ้าแก่ผูป่้วย หรือการจดัการท่ี   
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถงึ และบคุลากรทางการ เหมาะสม   
การก าหนดอาณาเขตที่ แพทยเ์ก่ียวกบัอปุกรณ ์    
ปลอดภยัและการคดักรอง เทียมที่ใชบ้่อยและส่ิง    
ก่อนการตรวจ แปลกปลอมในรา่งกาย    
 

 

EPA 9: Self-directed learning -  practice-based learning and improvement การเ รียนรู้ด้วยตนเองและการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีความตระหนกัถงึความรู ้น าเอาการสะทอ้นกลบัมา

ใช ้
แสดงใหเ้ห็นถึงการ
ประเมิน 

สามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง
โดย 

สามารถพฒันาแผนและ
ด าเนินการ ความสามารถของตนเอง

และสามารถ 

เพื่อการพฒันาตนเอง
อย่าง 

สมรรถนะของตนเองที่
แม่นย าและสมดลุ และ 

ใชข้อ้มลูจากหลกัเชงิ
ประจกัษ์ ชึง่ไดร้บั 

งานวจิยัไดด้ว้ยตนเอง 

ใชป้ระโยชนจ์ากการ
สะทอ้นกลบัของ 

สม ่าเสมอ สามารถทราบถึงส่ิงที่ 
ตอ้งพฒันาตนเอง 

ค าแนะน าจากผูอ้ื่น 
เพียงเล็กนอ้ย 

 

อาจารย ์เพื่อน และผูป่้วย  อย่างต่อเนื่อง  สามารถพฒันาหลกัสตูร
การศกึษาและเครื่องมือ 

 มีการพฒันาแผนการเรียน
และมีการใช ้

 สามารถพฒันาใหต้นเองมี
ความรูท้ี่ 

การประเมินผล 

 ประโยชนจ์ากเอกสาร
ตีพิมพแ์ละบทความ 

 ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา  

 ทางวชิาการ สามารถเลือกหลกัฐานเชิง
ประจกัษเ์พื่อตอบ 

  

  ค าถามที่จ าเพาะทาง   

  การแพทย ์ สรา้งกิจกรรมการเรียนรู ้
ของตนเอง 

 

 ประเมินและใทก้าร
สะทอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน 

 ไดอ้ย่างเหมาะสม  

 รุน่นอ้ง    
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*หมายเหตุ 
ผลการประเมิน EPA1-9 ที่คาดหวงัส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้น อนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาทเมื่อ        

สิน้สดุการฝึกอบรมชัน้ปีที่ 1 คือตอ้งได ้EPA ไม่ต ่ากว่าระดบั 2 ในทกุหวัขอ้  
        สิน้สดุการฝึกอบรมชัน้ปีที่ 2 คือตอ้งได ้EPA ไม่ต ่ากว่าระดบั 4 ในทกุหวัขอ้
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ลกัษณะความผิด เกณฑต์ดัคะแนน 
1. เก่ียวกบัความประพฤตดิา้นศลีธรรม จรยิธรรม หรือวฒันธรรมอนัดีงามของสงัคมไทย  

1.1. ประพฤติตนไมเ่ป็นสภุาพชน พดูกา้วรา้ว พดูค าหยาบ ดา่วา่ หรือกระท าการอนัเป็นการ 
รบกวนผูอ้ื่น 

10 

1.2. แสดงกรยิาอาการท่ีไมเ่คารพอาจารย ์หรือไม่เชื่อฟง้ค าสั่งหรือค าตกัเตือนของอาจารย ์ 10 
1.3. แต่งกายผิดระเบียบหรอืไม่สภุาพเรียบรอ้ย 10 
1.4. สบูบหุร่ี หรือแสดงกิรยิาอนัไม่สมควรในโรงพยาบาล 10 
1.5. ประพฤติในส่ิงที่จะน ามาซึ่งความเส่ือมเสียแกต่นเอง และสถาบนั 10-20 
1.6. มีไวใ้นครอบครองซึ่งวสัดภุาพ ส่ิงพิมพ ์ส่ิงวาด หรือส่ิงเขียนทีล่ามกอนาจาร 10 
1.7. ประพฤติตนหรือกระท างานใดๆใหเ้ป็นท่ีเส่ือมเสียวฒันธรรมในทางเพศ หรือทางชู้สาว 10-20 
1.9. เล่นการพนนั มีส่วนรว่มหรือสนบัสนนุการพนนัในสถาบนั 10-20 

  
2. เก่ียวกบัสรุา ยาเสพตดิ และของมึนเมา  

2.1. มีสรุาหรือของมืนเมาไวใ้นครอบครองในสถาบนั 10 
2.2. เสพสรุาหรือของมึนเมาในสถาบนั 20 
2.3. เสพสรุาและของมืนเมาและเมาอาละวาดในสถาบนั 30 
2.4. เสพหรือมีไวใ้นครอบครองซึง่ส่ืงเสพตดิตอ้งหา้มตามกฎหมาย 60 
2.5. เป็นผูจ้  าหน่ายสิ่งเสพติดตอ้งหา้มตามกฎหมาย 100 

  
3. เก่ียวกบัอาวธุ วตัถรุะเบิด หรือส่ิงผิดกฎหมาย  

3.1. พกพาหรือมีไวใ้นครอบครองซึ่งอาวธุหรือวตัถรุะเบิด 40 
3.2. พกพา ครอบครอง หรือจ าหน่ายส่ิงผิดกฎหมายอื่นๆ 60 

  
4. เก่ียวกบัการทะเลาะววิาท และท ารา้ยรา่งกายผูอ้ื่น  

4.1. ก่อการหรือมีส่วนรว่มในการทะเลาะววิาทโดยไม่ใชอ้าวธุ 30 
4.2. ก่อการหรือมีส่วนรว่มในการทะเลาะววิาทโดยใชอ้าวธุ 60 
4.3. ท ารา้ยรา่งกาย  
        4.3.1. ไม่บาดเจบ็ 10 
        4.3.2. บาดเจ็บ 30 
        4.3.3. บาดเจ็บสาหสั 60 
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ลักษณะความผิด เกณฑต์ดัคะแนน 

5. เก่ียวกบัทรพัย ์  
5.1. ท าลายทรพัยสิ์นของโรงพยาบาล หรือของผูอ้ื่น 40 
5.2. ลกัทรพัย ์ยกัยอก ฉอ้โกง 60 

  
6. เก่ียวกบัความซื่อสตัย ์สจุรติ  

6.1. กล่าวเท็จ หรือแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จ 20 
6.2. ปลอมลายมือซื่อ 60 
6.3. การใชเ้อกสารหรือหลกัฐานปลอม 60 
6.4. การปลอมเอกสารทั่วไป 60 
6.5. การปลอมเอกสารเก่ียวกบัผลการศกึษา 60 
6.6. การปลอมเอกสารเก่ียวกบัการเงิน 60 
6.7. การทจุรติในการสอบหรอืพยายามกระท าการทจุรติในการสอบ 50 
6.8. การทจุรติอื่นๆอนัก่อใหเ้กดิความเส่ือมเสียต่อสถาบนัและผูอ้ื่น 60 

  
7. เก่ียวกบัความสงบเรยีบรอ้ย ชื่อเสียง และเกียรติคณุของมหาวทิยาลยั  

7.1. เป็นตวัการกอ่หรือยยุงหรือสนบัสนนุ หรือมีส่วนรว่มใหเ้กิดการแตกความสามคัคี 60 
7.2. เป็นตวัการกอ่หรือยยุงหรือสนบัสนนุ หรือมีส่วนรว่มใหเ้กิดเหตวุุ่นวายรา้ยแรงขึน้ภายใน 

สถาบนั 60 
  
8. เก่ียวกบัการละเมดิสิทธิเสรีภาพของผูอ้ื่น  

8.1. จดัท าเผยแพร ่หรือมีไวใ้นครอบครองซืง่เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ิงวาด ส่ิงเขยีน หรือกล่าว
ถอ้ยค า 

อนัเป็นเท็จหรือกระท าการอื่นใดอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่น 

30-60 
8.2. กระท าการใดๆอนัเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบคุคลอื่น 30 

  
9. เก่ียวกบัความเป็นแพทย ์  

9.1. มาปฏิบตัิงานสายอนัใมม่ีเหตผุลสมควร 10 
9.2. ขาดความรบัผิดชอบในงาน 10 
9.3. ขาดงานโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 20 
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 ระดับคะแนน บทลงโทษ 
1 ตดั 30 คะแนนขึน้ไป ตกัเตือน 
2 ตดั 70 คะแนนขึน้ไป แต่ไม่ถึง 80 คะแนน ซ า้ชัน้ 
3 ตดั 80 คะแนนขึน้ไป แต่ไม่ถึง 100 คะแนน ไม่สง่ชื่อเพื่อสอบรบัใบวฒุิบตัรฯ 
4 ตดั 100 คะแนน ใหอ้อก 
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ภาคผนวก ฉ 

การปฏิบตัิงาน
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ตารางการปฏิบัติงานของแพทยป์ระจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
 มีการแบ่งการท างานเป็น 4 งาน ดงัตาราง โดยจะหมนุเวียนทกุสปัดาห ์

งาน 
อ่าน plain film  
อ่านและดเูคส CT ในเวลาร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นโดย review กบัอาจารย ์ 
อ่านและดเูคส MRI ในเวลาร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นโดย review กบัอาจารย ์
อ่านเคส CT/ MRI โดย review กบัอาจารย ์(fellow teaching) 

 
 
ตาราง activities ของแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
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ตารางฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  
ตารางการฝึกอบรม เดือนที่ 1 – 6  

 

*หมายเหต:ุ ตารางactivities และตารางเรียนของแพทยป์ระจ าบา้นอนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบ 
ประสาทจดัท าในปีการศกึษา 2562 
 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์เพ่ิมเติมในสถาบันอื่นในลักษณะของ
กิจกรรมเลือก (elective) 
ใหผู้ฝึ้กอบรมมีระยะเวลาในการ elective 2 เดือน (ทางราชวิทยาลยัก าหนดใหเ้ป็นเวลาไม่เกิน 4 
เดือน) และตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมในสถาบนันัน้ๆ ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

                เดือน 
     ชั้นปี 

July August September October November December 

แพทยป์ระจ าบา้น  
อนสุาขาฯ ปี2 

CT MR MR MR Elective CT 

MR CT MR Elective MR MR 

แพทยป์ระจ าบา้น  
อนสุาขาฯ ปี1 

MR CT CT MR CT MR 

CT MR CT CT MR MR 

                เดือน 
     ชั้นปี 

July August September October November December 

แพทยป์ระจ าบา้น  
อนสุาขาฯ ปี2 

CT MR MR MR Elective CT 

MR CT MR Elective MR MR 

แพทยป์ระจ าบา้น  
อนสุาขาฯ ปี1 

MR CT CT MR CT MR 

CT MR CT CT MR MR 
 

ตารางการฝึกอบรม เดือนที่  7– 12  
 

                เดือน 
     ชั้นปี 

January Febuary March April  May  June 

แพทยป์ระจ าบา้น  
อนสุาขาฯ ปี2 

MR Angio Elective MR CT MR 

Elective MR MR Angio CT CT 

แพทยป์ระจ าบา้น  
อนสุาขาฯ ปี1 

MR CT MR CT CT MR 

CT MR CT MR MR CT 
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ภาคผนวก ช 
การท าวิจัย 
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เอกสารอ้างอิง 
1. เกณฑห์ลกัสูตรการฝึอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูค้วามช านาญ   

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนสุาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2562 
2. คู่มือแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา  คณะ

แพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล พ.ศ. 2562 
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