หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

โดย
หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๑

สารบัญ
หน้า
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม
๑. ชื่อหลักสูตร

๔

๒. ชื่อวุฒิบัตร

๔

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔

๔. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

๕

๕. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

๕

๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

๗

๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๒๒

๘. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

๒๓

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา

๒๕

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

๒๗

๑๑. การทบทวนและการพัฒนา

๒๘

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ

๓๐

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

๓๑

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๖
ตารางที่ ๗

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
รายนามหัตถการที่ต้องทาในระหว่างการฝึกอบรม ๒ ปี
วิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผลการประเมิน
ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่กาหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรที่แพทยสภาอนุมัติ
แผนการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม (Program Evaluation)
แผนการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ตารางแสดงเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๗
๑๔
๒๑
๒๓
๒๗
๒๙
๓๘

๒

สารบัญ ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ ๑ คณะกรรมการหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ภาคผนวกที่ ๒ เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาคผนวกที่ ๓ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ภาคผนวกที่ ๔ การประเมิน EPA และ MILESTONE
ภาคผนวกที่ ๕ เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร
ภาคผนวกที่ ๖ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาอาจารย์ใหม่
ภาคผนวกที่ ๗ หนังสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี
ภาคผนวกที่ ๘ กิจกรรมวิชาการและรายละเอียดต่าง ๆ
ภาคผนวกที่ ๙ การรับรองวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๓๔

๓๗
๔๓

๔๔
๕๙
๖๑
๖๘
๗๐
๗๔

๓

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม
๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
(ภาษาอังกฤษ)
Fellowship Training in Interventional Neuroradiology
๒. ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
Diploma of the Thai Subspecialty Board of Interventional
Neuroradiology

วว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
Dip. Interventional Neuroradiology

คาแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ
(ภาษาไทย)
วว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
(ภาษาอังกฤษ)
Diploma, Thai Subspecialty Board of Interventional Neuroradiology
หรือ Dip., Thai Subspecialty Board of Interventional Neuroradiology
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์รังสีร่วมรักษา โรงพยาบาลศิริราช
และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๔

๔. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
หลักสูตรของโรงพยาบาลศิริราชต้องการที่จะผลิตแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่มีความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงลึกที่เพียบพร้อมทางด้านรังสีร่วมรักษาระบบประสาทในระดับสากลโดยมีทักษะเจตคติที่ดี มี
ความเอื้ออาทร ใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมอีกทั้งยัง
ต้องสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม บัณฑิตจะต้องมีความเป็นมืออาชีพในการทางานและมีเจตนารมณ์
ที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปตลอดชีวิตเพื่อให้มีความรู้อย่างทันยุคทันสมัย ที่
สาคัญจะต้องมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของ
ตนเอง วิชาชีพอื่น ๆ เพื่อให้สามารถทางานเป็นทีมร่วมกันอย่างสหสาขาได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด
อีกทั้งยั งถึง พร้ อ มด้ว ยจิ ตส านึ ก ที่จ ะรั บ ผิ ดชอบต่อ สั ง คมเพื่ อ ที่ จ ะท างานให้ ส อดคล้ องกับ พั นธกิจ ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและความต้องการทางสาธารณสุขของประเทศต่อไป
๕. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ต้องมีผลลัพธ์การฝึกอบรมที่
พึงประสงค์ (intended learning outcomes / milestones) ที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นทั้ง ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้
๕.๑ ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
๕.๑.๑ ทั ก ษะในการซั ก ประวั ติ แ ละตรวจร่ า งกายผู้ ป่ ว ย (History taking and physical
examination)
๕.๑.๒ ทั ก ษะในการให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน า (Consultation and recommendation)
เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคทางหลอดเลือดระบบประสาท ให้แก่ ผู้ป่วยและแพทย์สาขาอื่นได้
อย่างเหมาะสม โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม พิจารณาและคานึงถึงมี
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเสี่ยงและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
๕.๑.๓ มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (Obtaining informed consent) ในกรณีที่
ทาการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการฉีดสารทึบรังสีผ่านสายสวนหลอดเลือดและการรักษาโรคโดยวิธีการทางรังสีร่วม
รักษาระบบประสาท
๕.๑.๔ มีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจ ฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องด้านรังสีร่วมรักษา
ระบบประสาท (Performing diagnostic and treatment procedures)
๕.๑.๕ มีทักษะในการเตรียมผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยหลังทาการรักษาโดยวิธีการทางรังสีร่วม
รักษาระบบประสาทได้อย่างเหมาะสม (Pre and postoperative care)
๕.๑.๖ มี ทั ก ษะในการตรวจพบและแก้ ไ ขภาวะแทรกซ้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการตรวจ
วินิ จ ฉัย โรคโดยการฉีดสารทึบรั งสีผ่านสายสวนหลอดเลือดหรือ ระหว่างการทาหั ตถการทางรังสีร่วมรักษา
ประสาท ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ( Complication management) รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สารข้ อ ผิ ด พลาด
ภาวะแทรกซ้อน หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๕

๕.๒ ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดระบบประสาทและไขสันหลัง
(Medical knowledge and technical skill)
๕.๒.๑ มีความรู้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของร่างกายและหลอดเลือดของระบบ
ประสาทและไขสันหลัง
๕.๒.๒ มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
๕.๓ การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and
improvement)
๕.๓.๑ เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน
๕.๓.๒ ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
๕.๓.๓ วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้
๕.๔ ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
๕.๔.๑ สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตาเคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๕.๔.๒ สามารถสื่อสารให้ข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายวิธีการตรวจรักษาโรคให้กับทีมดูแลสุขภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๔.๓ สามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้ร่วมงานและสหสาขาวิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๕ มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมแห่งวิชาชีพที่ดีของแพทย์ดังนี้
๕.๕.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและ
ชุมชน
๕.๕.๒ มี ทั ก ษะด้ า นที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ทคนิ ค (non-technical skills) และสามารถบริ ห ารจั ด การ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม
๕.๕.๓ มี ค วามสนใจใฝ่ รู้ และสามารถพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ น ผู้ เ รี ย นรู้ ต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
(continuing professional development)
๕.๕.๔ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๕.๖ การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)
๕.๖.๑ ความรู้ ด้านระบบพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ทางรังสีร่วมรักษา ได้แก่
๕.๖.๑.๑ กระบวนการในการกากับดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย (patient safety)
๕.๖.๑.๒ กระบวนการในการก ากั บ ดูแ ลความปลอดภัย ทางด้ านรั งสี (radiation
safety) ทั้งต่อผู้ป่วยและบุคลากร
๕.๖.๑.๓ กระบวนการจัดการอุบัติการณ์ของความเสี่ยง
๕.๖.๒ ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
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๖

๕.๖.๓ มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
๕.๖.๔ ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
หมายเหตุ: สมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังกล่าวเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจมี
จุดเด่นในแต่ละสมรรถนะแตกต่างกันไปตามสภาวะการปฏิบัติงานที่จะต้องพบในสถานการณ์จริง ซึ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมแต่ละคนสามารถฝึกหัด ศึกษาเพิ่มเติมความสามารถในแต่ละสมรรถนะได้ด้วยตนเอง เช่น อาจ
ต้องศึกษาเพิ่ มเติม จากการปฏิบั ติง านในโรงพยาบาลต้ นสั ง กัด เพื่อให้ เข้ า กับ ระบบงานมากขึ้ น หรือการ
ปฏิบัติงานต่อในโรงเรียนแพทย์อาจต้องศึกษาเพิ่มเติมความรู้ และประสบการณ์ในการทาวิจัย เพื่อนาความรู้ที่
ได้จากงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน
๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องและบรรลุผลลัพธ์ของ
แผนการฝึกอบรมที่กาหนดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practicebased training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบผู้ป่วย คานึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม (trainee-centered) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝึกอบรมกับงาน
บริ บ าลผู้ ป่ ว ยอย่ า งเหมาะสม โดยได้ ร ะบุ วิ ธี ก ารฝึ ก อบรม และเป้ า ประสงค์ ห ลั ก ในแต่ ล ะช่ ว งห รื อ ชั้ น ปี
(milestone) และระดับสมรรถนะการเรียนรู้ ๖ ด้าน (competency) ของการฝึกอบรม (ตามตารางที่ ๑ การ
จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ) มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ล (supervision) และให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(feedback) และได้สะท้อนการเรียนรู้ นั้น ๆ (self-reflection) แก่ผู้เข้ารับการฝึ กอบรม (แบบประเมินตาม
ภาคผนวก ๕) อย่างสม่าเสมอ
สถาบันฝึกอบรมจัดประสบการณ์การการเรียนรู้ตาม competency ทั้ง ๖ ด้าน ดังตารางที่ ๑ ต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
มาตรฐานเรียนรู้
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ด้านที่ ๑
สมรรถนะ
การดูแล
รักษาผู้ป่วย
(Patient
Care)

การวัดและ
ประเมินผล
๑. การซักประวัติและตรวจ
• กาหนดให้มีการตรวจผู้ป่วย • การสังเกตการ
ร่างกายผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่
นอกทั้งผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วย
ปฏิบัติ งานใน
ต้องรู้ (ภาคผนวก ๔)
ที่มาตรวจติดตามการรักษา
สถานการณ์
๒. การให้คาปรึกษาและแนะนา
โดยให้บันทึกเวชระเบียนเอง
จริง โดยใช้
(Consultation and
และให้อธิบายถึงวิธีการรักษา
การ ประเมิน
recommendation)
การเตรียมตัวเพื่อการตรวจ
การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย
รักษาและการปฏิบัติตัว
งานราย
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๗

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

และการรักษา โรคทาง
หลอดเลือดระบบประสาท
การขอใบแสดงความยินยอม
(Obtaining informed
consent)
การเตรียมและดูแลผู้ป่วย
ก่อนและหลังทาการรักษา
โดยหัตถการทางรังสีร่วม
รักษาระบบประสาทได้อย่าง
เหมาะสม (Pre and
postoperative care)
การทา diagnostic
angiogram ของศีรษะ
ลาคอ และไขสันหลัง รวมถึง
การรายงานผลการตรวจ
มีทักษะในการทาหัตถการ
รักษาโรคในระดับพื้นฐาน
(endovascular
treatment procedure)
รวมถึงการรายงานผล
ตระหนักถึงปัญหาและ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นและสามารถให้การ
ดูแลรักษาเบื้องต้นและ
ต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม
(Complication
prevention, detection
and management)

•

•

•

•

•

ผู้ป่วยด้วยตนเอง ภายใต้การ
Rotation
กากับดูแลของอาจารย์
ตาม
กาหนดให้ อธิบาย ขั้นตอน
Competen
การรักษา และสามารถให้
cies
ผู้ป่วยแสดงความยินยอมการ • จานวนผู้ป่วย
ทาหัตถการ
และหัตถการที่
กาหนดให้มีส่วนร่วมช่วยใน
ต้องทาตาม
การทา หัตถการหรือเป็น
ข้อกาหนด
ผู้ทาหัตถการด้วยตนเองได้
ของหลักสูตร
ตามกาหนดของหลักสูตร
• การประเมิน
(ภาคผนวกที่๔)และ บันทึก
๓๖๐ องศา
รายงานผล ด้วยตัวเองภายใต้
การตรวจสอบของอาจารย์ผู้
ควบคุม
กาหนดให้แพทย์ประจาบ้าน
ต้องไปราวน์คนไข้หลังทา
หัตถการเพื่อประเมินภาวะ
คนไข้หลังการตรวจรักษา
และภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
กาหนดให้มีการเรียนโดยใช้
ผู้ป่วยจริง ร่วมกับการ
ปฏิบัติงานจริง (Workplacebased Learning)
กาหนดให้ทากิจกรรม
Morbidity & Mortality
Conference เพื่อรู้ ถึงความ
หลากหลายของผล แทรก
ซ้อนหรืออุบัติการณ์ ที่ไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้น และการ
จัดการการรักษาที่ เหมาะสม

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๘

ด้านที่ ๒
๑. ความรู้เกี่ยวกับ medical
• กาหนดให้ผ่านการฝึกอบรม • In-training
ความรู้
radiation physics,
Examination
และผ่านการสอบ medical
ความ
radiobiology, radiation
• การสังเกตการ
radiation physics,
เชี่ยวชาญ
safety และการบูรณาการ
ปฏิบัติ งานใน
radiobiology, radiation
และความ
ทั่วไปทางการแพทย์ที่
สถานการณ์
safety และ การบูรณาการ
สามารถใน
เกี่ยวข้อง
จริง โดยใช้
ทัว่ ไปทางการแพทย์ ตาม
การนา ไปใช้ ๒. มีความรู้พื้นฐานทางรังสี
การ ประเมิน
มาตรฐานที่ ทางราชวิทยาลัย
แก้ปัญหา
วินิจฉัยระบบประสาทเพื่อ
การปฏิบัติ
ฯ กาหนด
ของ ผู้ป่วย
สามารถแปลผลและส่งตรวจ • กาหนดให้ผ่านการเรียนและ
งานราย
และสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
Rotation
สอบของ International
รอบด้าน
๓. มีความรู้เกี่ยวกับ Central
ตาม
Neurovascular Course ที่
(Medical
nervous system
Competenci
ได้มาตรฐานอย่างน้อย ๑
Knowledge
ดังต่อไปนี้
es
หลักสูตรเช่น PLANET
and Skills)
a. Gross anatomy
• การสังเกตการ
(Pierre Lasjaunias
b. Vascular
สอนและการ
Neurovascular Education
anatomy
ให้ความรู้กับ
Team Conference),
c. Physiology
แพทย์ประจา
ZURICH course on
๔. มีความรู้ เรื่องสารทึบรังสี
บ้าน และ
Interventional
และยาที่เกี่ยวข้อง
บุคคลากรที่
Neuroradiology, ECMINT
(ภาคผนวก๔)
เกี่ยวข้อง
(The European Course in
๕. มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวข้องโรค
• การสะท้อน
Minimally Invasive
head-neck and
ตนเอง (SelfNeurological Therapy)
neurovascular diseases
หรือ หลักสูตรอื่นใดที่ทาง
reflection)
ต่างๆ
ราชวิทยาลัยฯ รับรอง
• E๖. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ • กาหนดให้มีส่วนร่วมในการ
Portfolio
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สอนและกิจกรรมต่างๆของ
งานทางด้านรังสีร่วมรักษา
แพทย์ประจาบ้าน เช่น
ระบบประสาท (ภาคผนวก
Journal club และ
๔)
Conference ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
ภาควิชาฯ
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๙

ด้านที่ ๓
๑. การฝึกอบรมโดยการใช้การ
การพัฒนา
ปฏิบัติงานเป็นฐาน
ตนเองและ
(Practice-based learning
การเรียนรู้
and improvement)
จาก การ
ร่วมกับการบูรณาการความรู้
ปฏิบัติ
ทั้งภาคทฤษฎีและ
(Practiceภาคปฏิบัติให้เข้ากับงาน
based
บริการ
Learning ๒. การทางานวิจัยที่ได้ค้นคว้า
and
ด้วยตนเอง
Improvem ๓. การวิพากษ์บทความและ
ent)
งานวิจัยทางการแพทย์

• กาหนดให้ทาวิจัยอย่างน้อย
๑ เรื่องระหว่างการฝึกอบรม
• กาหนดให้มีการอ่านและ
อภิปรายบทความทาง
วิชาการ (Appraise
journal)
• มี Continuous Education
Conference เพื่อให้อ่าน
และวิเคราะห์บทความทาง
วิชาการร่วมกับการนาเสนอ
ผู้ป่วยในหัวข้อที่ตนสนใจ
• ให้มกี ารเรียนโดยใช้ผู้ป่วย
จริงร่วมกับการปฏิบัติงาน
จริง โดยผ่านการค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง และร่วม
อภิปรายหารือ (Discussion)
กับอาจารย์ (Workplace-

• การประเมิน
หลังทา
Topics/
Conference
• E-Portfolio
• การสะท้อน
ตนเอง
(Selfreflection)
• การติดตาม
การดาเนิน
งานวิจัยตาม
เป้าหมาย
และเวลา

based Learning)
ด้านที่ ๔
๑. ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
• กาหนดให้มีการอธิบายกับ • การสังเกตการ
ทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร
ผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจถึง
ปฏิบัติ งานใน
ปฏิสัมพันธ์ ๒. การมีส่วนร่วมใน กิจกรรม
โรค การรักษา และ
สถานการณ์
และการ
วิชาการ เช่น
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
จริง โดยใช้
สื่อสาร
interdepartmental
• กาหนดให้มีการแจ้งข่าวร้าย
การ ประเมิน
(Interpers
conference, interesting
หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิด
การปฏิบัติ
onal and
case เป็นต้น
ขึ้นกับญาติผู้ป่วยร่วมกับ
ราย Rotation
Communic ๓. การมีส่วนร่วมในการประชุม
อาจารย์ผู้ควบคุม
ตาม
ation
พัฒนาคุณภาพของ
• ให้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
Competenci
Skills)
หน่วยงาน
และกิจกรรมคุณภาพทั้ง
es
ภายในและภายนอกภาควิชา • Audit
เช่น Interhospital
assessment
conference,
หลังทา
Neurovascular
Topics/
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๑๐

•

•

ด้านที่ ๕
๑. กระบวนการการเรียนรู้ด้วย
ความเป็นมือ
ตนเองและได้สะท้อนการ
อาชีพ
เรียนรู้นั้นๆ (self(Professio
reflection) เพือ่ ให้เกิด
nalism)
พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒. การอบรมด้านจริยธรรมทาง
การแพทย์ medical
counselling และ nontechnical skills

•
•

•
•

conference, Stroke
conference และ
Morbidity & Mortality
conference (ภาคผนวกที่
๘)
ให้เข้าร่วมการประชุม
สุนทรียสนทนาของ
หน่วยงานเพื่อรับฟังปัญหา
และร่วมพัฒนาหน่วยงานไป
ด้วยกัน
ให้มีส่วนร่วมประชุมในการ
วางguideline ของโรคที่
เกี่ยวข้องเช่น Acute
Ischemic Stroke
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
จริยธรรมทางการแพทย์
เข้าอบรม Medical
counselling และ Nontechnical Skills
Self-reflection ในทุก
conference
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนรวมของภาควิชาฯและ
ของโรงพยาบาล
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Conference
• การประเมิน
๓๖๐ องศา
• รายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
ประชุมในแต่
ละกิจกรรม

• จานวนครั้ง
ของการเข้า
อบรมตามที่
กาหนด
• การสังเกตการ
ปฏิบัติ งานใน
สถานการณ์
จริง โดยใช้
การ ประเมิน
การปฏิบัติ
งานราย
Rotation
ตาม
Competenci
es
• E-Portfolio
• การประเมิน
๓๖๐ องศา

๑๑

• การสะท้อน
ตนเอง
(Selfreflection)
• การติดตาม
ความ
รับผิดชอบต่อ
งานที่ได้ รับ
มอบหมาย
ด้านที่ ๖
การ
ปฏิบัติงาน
ให้เข้ากับ
ระบบ
(Systembased
Practice)

๑. ความรู้ด้านระบบพัฒนา
คุณภาพ (quality
improvement)
๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบ
สุขภาพของประเทศ และ
การใช้ทรัพยากรสุขภาพ
อย่างเหมาะสม (cost
consciousness
medicine)

• เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่ • จานวนครั้ง
จัดโดยภาควิชาฯ
และรายชื่อ
โรงพยาบาล หรือราช
ของการเข้า
วิทยาลัยฯ เช่นการอบรม
ร่วมกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข กฎหมาย
การบริหารทางการแพทย์
ระบบคุณภาพและการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล
Risk Management,
Patient Safety, Lean
Management, Thai
Traditional and
Alternative Medicine,
Palliative Medicine,
Health Care System,
Cost-Consciousness
Medicine

การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน
• ด้านรังสีร่วมรักษาระบบประสาทจัดให้มีการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน ๒๐ เดือน
• ด้านรังสีวินิจฉัยระบบประสาท จัดให้มีการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน ๑ เดือน ในช่วง
๑-๑๒ เดือนแรกของการฝึกอบรม
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• Elective ๒ เดื อ น ทางด้ า นรั ง สี ร่ ว มรั ก ษาระบบประสาท หรื อ ประสาทวิ ท ยา หรื อ
ประสาทศัลยศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ
• ระยะเวลาในการทาวิจัย ๑ เดือน
๖.๒ เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม/หลักสูตร
๖.๒.๑ หลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
๖.๒.๑.๑ กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy and Physiology) ของระบบการไหลเวียน
เลือดของสมองและไขสันหลัง(ภาคผนวกที่ ๔)
๖.๒.๑.๒ โรคที่สาคัญและพบได้บ่อยของโรคหลอดเลือดระบบประสาทสมองและไข
สันหลัง (ภาคผนวกที่ ๔)
๖.๒.๑.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจและรักษาโรคโดยวิธีรังสีร่วมรักษา
ทางระบบประสาท
๖.๒.๑.๓.๑ Machines ที่เกี่ยวข้องเช่น Digital Subtraction Angiographic
machine (DSA), contrast injector machine, CT scan, Ultrasound
๖.๒.๑.๓.๒ Catheters และ guidewires
๖.๒.๑.๓.๓ Embolic materials
๖.๒.๑.๓.๔ Stents
๖.๒.๑.๓.๕ Contrast media
๖.๒.๑.๔ หลักการความรู้ทั้งพื้นฐานและเชิงลึกของ
๖.๒.๑.๔.๑ เทคนิ ค การ puncture การใช้ อุ ป กรณ์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม
๖.๒.๑.๔.๒ การป้องกันอันตรายจากรังสี
๖.๒.๒ การตรวจหรือหัตถการทางรังสีร่วมรักษาที่สาคัญ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
ระดับที่ ๑ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ระดับที่ ๒ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดควรปฏิบัติได้ ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ระดับที่ ๓ หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอาจปฏิบัติได้ ช่วยปฏิบัติ หรือได้เห็น
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ ๒ รายนามหัตถการที่ต้องทาในระหว่างการฝึกอบรม ๒ ปี
หัตถการ

ระดับ

จานวนครั้งอย่างน้อย
(ต่อการฝึกอบรม ๒ ปี)

Diagnostic cerebral angiography

๑

๕๐

Diagnostic spinal angiography

๒

๑๐

Pre-operative tumor embolization of cranial and spinal tumors

๑

๓

Balloon occlusion test

๑

๓

Simple coiling aneurysm

๑

๓

Device assisted coiling aneurysm

๓

๑๐

Flow diverting stenting

๓

๒

Cerebral vasospasm intraarterial treatment

๑

๓

Wada test (in cooperation with neurologists)

๓

๑

Intracranial/extracranial arteriovenous malformation
embolization

๒

๑๐

Dural arteriovenous fistula embolization

๒

๕

Mechanical thrombectomy for acute stroke treatment

๑

๓

Carotid angioplasty and stenting

๒

๒

Traumatic AVF including CCF treatment

๑

๓

Vascular closure device

๒

๒

Pediatric vascular intervention

๓

๕

Percutaneous head & neck malformation

๑

๕

Vertebroplasty

๓

๒

Percutaneous spine biopsy

๓

๒

Intracranial atherosclerotic stenosis treatment

๓

๒
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๖.๒.๓ ความรู้ด้านบูรณาการ
๖.๒.๓.๑ Interpersonal and communication skill
๖.๒.๓.๑.๑ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
๖.๒.๓.๑.๒ ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
๖.๒.๓.๑.๓ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน
๖.๒.๓.๑.๔ การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน
๖.๒.๓.๒ Professionalism
๖.๒.๓.๒.๑ การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care)
ก. การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
ข. การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วย
- การรักษามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยให้ดีและปลอดภัย
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้
๖.๒.๓.๒.๒ พฤตินิสัย
ก. ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา
ข. การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
๖.๒.๓.๓ จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical ethics)
๖.๒.๓.๓.๑ การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัท
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
๖.๒.๓.๓.๒ การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่
เห็นด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิในกรณีที่ผู้ป่วย
ตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้
๖.๒.๓.๓.๓ การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย
๖.๒.๓.๓.๔ การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
๖.๒.๓.๓.๕ การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
๖.๒.๓.๔ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๖.๒.๓.๔.๑ การกาหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
๖.๒.๓.๔.๒ การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง
๖.๒.๓.๔.๓ การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๖.๒.๓.๔.๔ การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
๖.๒.๓.๔.๕ การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
๖.๒.๓.๔.๖ การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้
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๖.๒.๓.๔.๗ การถ่ายทอดความรู้แก่ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา
ผู้ป่วยและญาติ
๖.๒.๓.๕ System-based practice
๖.๒.๓.๕.๑ เข้าใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
๖.๒.๓.๕.๒ เข้าใจระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น
๖.๒.๓.๕.๓ มี ส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพ และกระบวนการ hospital
accreditation
๖.๒.๓.๕.๔ เข้าใจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
๖.๒.๓.๕.๕ เข้าใจ cost consciousness medicine
๖.๒.๓.๕.๖ เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์
๖.๒.๓.๕.๗ เข้าใจนโยบายการใช้ยาและการใช้อุปกรณ์รังสีร่วมรักษาในระดับชาติ
เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ อุปกรณ์กรมบัญชีกลาง
๖.๒.๓.๖ Practice-based learning
๖.๒.๓.๖.๑ ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย
๖.๒.๓.๖.๒ ทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
๖.๒.๓.๖.๓ การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ
๖.๒.๓.๖.๔ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
๖.๒.๓.๖.๕ การประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย
๖.๒.๓.๖.๖ การมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก รวิ ช าชี พ เช่ น ภาควิ ช า/แผนก/กลุ่ ม งาน
โรงพยาบาล/ สถาบัน ราชวิทยาลัย เป็นต้น
๖.๓ การทางานวิจัยเพื่อวุฒิบัตรรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
๖.๓.๑ ขั้นตอนการทางานวิจัย แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ ต้องทางานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ
retrospective, prospective หรื อ cross sectional อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือทา systematic review หรือ
meta-analysis ๑ เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน ๒ ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วย
หัวข้อหลักดังนี้
๖.๓.๑.๑ จุดประสงค์ของการวิจัย
๖.๓.๑.๒ วิธีการวิจัย
๖.๓.๑.๓ ผลการวิจัย
๖.๓.๑.๔ การวิจารณ์ผลการวิจัย
๖.๓.๑.๕ บทคัดย่อ
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๖.๓.๒ ขอบเขตความรับผิดชอบ
แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ ต้องเตรียมข้อมูลตั้งแต่โครงร่างการวิจัยไปจนสิ้นสุดการทางาน
วิจัยและจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่งราชวิทยาลัยฯ ภายใต้ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยความคืบหน้า
ของงานวิจัยต้องเป็นไปตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ
๖.๓.๓ คุณลักษณะของงานวิจัย
๖.๓.๓.๑ เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่นามาดัดแปลงหรือทาซ้าในบริบทของสถาบัน
๖.๓.๓.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและอาจารย์ผู้ดาเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคน และ good clinical practice (GCP)
๖.๓.๓.๓ งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของ
สถาบัน
๖.๓.๓.๔ งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดาเนินภายใต้ข้อกาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับคาถามวิจัย
๖.๓.๓.๕ ใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
๖.๓.๔ สิ่งที่ต้องปฏิบัติสาหรับการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
๖.๓.๔.๑ เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องดาเนินการทาวิจัย
ตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือผู้แทน เพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย
โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ prospective study
๖.๓.๔.๒ หากเกิ ด กรณี อื่ น นอกเหนื อ การคาดการณ์ ให้ รี บ ปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงการวิจัย หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพื้นฐาน
๓ ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ
๖.๓.๔.๒.๑ การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์
ทรมานกับผู้ป่วย
๖.๓.๔.๒.๒ การเคารพสิทธิของผู้ป่วย
๖.๓.๔.๒.๓ การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการทาง
การแพทย์ ตามมาตรฐาน
๖.๓.๕ กรอบการดาเนินงานวิจัย ภายในเวลา ๒ ปี ของการฝึกอบรม ระยะเวลาประมาณการ ดังนี้
เดือนที่
ประเภทกิจกรรม
๖
จัดเตรียมคาถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
๑๒
จัดทาและนาเสนอโครงร่างงานวิจัย
๑๓
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและดาเนินทางานวิจัยเก็บข้อมูล
๒๒
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบันฯ เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้
ทาการประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อสอบวุฒิบัตร
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
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๖.๓.๖ การรับรองวุฒิบัตรฯอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าระดับ
ปริญญาเอก”
หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอให้รับรองวุฒิ วว. อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จะต้องทาหนังสือแจ้งต่อสถาบันให้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรณีนี้ผู้เข้ารับการ
ฝึ กอบรมจะต้องมีผ ลงานวิจั ย โดยเป็ น ผู้ วิจัยหลั ก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับ (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวกที่ ๙)
๖.๔ จานวนปีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๒ ปี
การฝึกอบรมมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๒ ปี เริ่มการฝึกอบรมวันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปี
การศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ให้พร้อม ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องขยายเวลาการฝึกอบรม
ออกไป สามารถ ขยายเวลาการฝึกอบรมออกอีก ๑ ปี เป็น ๓ ปี จาเป็นต้องพิจารณาตามความเหมาะสมโดย
คณะกรรมการฝึกอบรมฯ โดยดูจากการประเมินที่มีการทาไว้และการประเมินอื่นๆ ในเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
๖.๕ การบริหารการจัดการฝึกอบรม
หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาทมีการออกแบบกระบวนงานการศึกษา โดยการนาปัจจัยภายนอก
อันได้แก่ความคาดหวังของบัณฑิต ผู้ใช้ บัณฑิต กฎระเบียบจากแพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ กฎหมาย เศรษฐกิจ
สังคม และปัจจัยภายใน อันได้แก่นโยบายภาควิชาฯ ทรัพยากร Core Competency และใช้ยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ มาเป็นกรอบในการจัดทาและบริหาร ดังต่อไปนี้
๖.๕.๑ บริหารการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบโปร่งใสยึดหลักความเสมอภาค
๖.๕.๒ แต่งตั้งอาจารย์ ทุกคนในหน่ว ยรังสีร่วมรักษาระบบประสาทเป็น คณะกรรมการบริหารการ
จัดการฝึกอบรมและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจในการจัดการอย่างชัดเจน มีการประสานงา น
การบริหาร และการประเมินผล ในแต่ละขั้ นตอนของการฝึกอบรม หัวหน้า หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ซึ่งเป็นประธานแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรมี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน่วยฯมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัย รังสีแพทย์ กรรมการในหลักสูตรมี ประสบการณ์ในการปฏิบัติ งานใน
หน่วยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ แต่ละชั้นปีเป็นกรรมการ
๖.๕.๓ มีการกาหนดและดาเนินนโยบายโดยใช้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทาแผนการฝึกอบรม การดาเนินการฝึกอบรม และการประเมินการฝึกอบรม
๖.๕.๔ ดาเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด มีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
นอกจากนั้นทางสถาบันได้มีการจัดสรรสภาวะการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๖.๕.๕ กาหนดแบ่งงานให้ผู้รับการฝึกอบรม มีผู้รับผิดชอบผู้ป่วยทาหัตถการ และผู้รับผิดชอบผู้ป่วย
นอก ในแต่ละวัน โดยมีอาจารย์ของหน่วยฯ ควบคุมในทุกส่วน
๖.๕.๖ แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯผู้รับผิดชอบการทาหัตถการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้ป่วยนัด
ทาหัตถการประจาวันและผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาจมาแทรกเพิ่ม เป็นผู้วางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับทา
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๑๘

หัตถการในแต่ละวัน เข้าช่วยอาจารย์ทาหัตถการ สรุปการทาหัตถการและรายงานผลโดยการพิมพ์ ลงระบบ
รวมถึงจัดการ Pre-operative และ Post-operative order sheet ตลอดจนบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยทุกรายลง
Electronic files ของหน่วยฯ เพื่อใช้ในการทาวิจัยต่อไปในอนาคต
๖.๕.๗ แพทย์ ป ระจ าบ้ านอนุ สาขาฯ ผู้ รับผิ ดชอบการตรวจผู้ ป่ว ยนอกซึ่งเป็นทั้ งผู้ป่วยใหม่ที่มาขอ
คาปรึกษาและ/หรือขอนัดทาหัตถการ และผู้ป่วยที่นัดมาเพื่อติดตามผลการรักษา มีหน้าที่ในการเตรียมและ
ศึกษาข้อมูลที่มีของผู้ป่วย ให้คาปรึกษาผู้ป่วยและญาติ กาหนดวันที่จะทาหัตถการ จดบันทึกเวชระเบียน เก็บ
ข้อมูลลง Electronic files ของหน่วยฯ โดยอยู่ใต้การกากับดูแลของอาจารย์ในแต่ละวัน
๖.๕.๘ ก าหนดตารางเวรฉุ ก เฉิ น นอกเวลาราชการ โดยมี อ าจารย์ ค วบคุ ม ในทุ ก วั น และมี ห น้ า ที่
ประสานงานการปรึ กษาผู้ ป่ ว ยร่ ว มกับ แพทย์ประจาบ้านในสาขาอื่นเช่น สาขารังสี วินิจฉัย สาขาประสาท
ศัลยศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา
๖.๕.๙ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม โดยเฉพาะ
การประชุมประจาปีของสมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาทแห่งประเทศไทย (ATIN) ให้ถือเป็นหน้าที่ของ
แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯที่ต้องไปร่วมประชุม ส่วนงานประชุมอื่น ๆ แล้วแต่ทางสถาบันจะพิจารณา
๖.๕.๑๐ ในกรณีที่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ มีการลาพัก เช่น ลาพักร้อน การลาคลอดบุตร การ
เจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นต้น
จะมีการหมุนเวียนแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯคนอื่น มาทางานแทนตามเหมาะสม แต่ถ้าไม่มี อาจารย์ผู้ควบคุม
จะหมุนเวียนมาอยู่เวรแทน
๖.๕.๑๑ โรงพยาบาลจัดให้มีค่าตอบแทนแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯและสิทธิสวัสดิการการตรวจ
สุขภาพบุคลากรที่เหมาะสมตาม ระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖.๕.๑๒ หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาทจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาแก่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ
เพื่อดูแลปัญหาให้คาปรึกษาเรื่องการปรับตัวและ crisis management ระหว่างการฝึกอบรม และสามารถ
ขอรับคาแนะนาจากจิตแพทย์ได้
๖.๕.๑๓ หลักเกณ์การลายึดตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเรื่องหลักเกณฑ์การลาของ
แพทย์ ผู้รับการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ในการส่งสอบวุฒิบัตร ราชวิทยาลัยฯ กาหนดผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อ
วุฒิบัตร ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ % ของระยะเวลาในการฝึกอบรม การ ส่งสอบ
วุฒิบัตรขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาและหัวหน้าหน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
การฝึกอบรมเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์ประจาบ้านฯ ปฏิบัติงานไม่ถึง ๘๐% หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
อาจพิจารณาจัดให้มกี ารฝึกอบรมเพิ่มได้เป็นกรณีไป
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๖.๖ การวัดและประเมินผล
๖.๖.๑ การประกาศหรือแจ้งกระบวนการวัดและการประเมินผล หลักการและกระบวนการวัดและ
การประเมินผลได้ถูกกาหนดไว้ในหลักสูตร (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๔) ซึ่งได้รับการเผยแพร่ให้ผู้รับ
การฝึกอบรมหรือผู้ที่สนใจสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม ซึ่งการประเมินผลจะ
ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ แ ละกิ จ กรรมทางการแพทย์ ใ นมิ ติ ต่ า งๆ ที่ ก าหนดไว้ ส่ ว น
รายละเอียด ในการจัดการสอบหรือการประเมินในแต่ล ะปีการศึกษาจะมีการประกาศให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบล่วงหน้า
๖.๖.๒ การประเมินระหว่างการฝึกอบรม ภาควิชาฯจัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่าง
การฝึกอบรมครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับ competency ที่กาหนดไว้ในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ ๑ ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ผู้ฝึกอบรมตามที่กาหนดในหลักสูตร (ดังรายละเอียด
ในภาคผนวกที่ ๔)
มิติที่ ๒ การรายงานผลการสอบจัดโดยหน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
มิติที่ ๓ การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย
มิติที่ ๔ การรายงานประสบการณ์การวิจัย
๖.๖.๓ เกณฑ์การการเลื่อนชั้นปีและแนวทางการดาเนินการ
๖.๖.๓.๑ เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี ประกอบด้วย
๖.๖.๓.๑.๑ ผลการประเมิ น ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมในมิ ติ ๑-๔ เป็ น ไปตามที่ ร าช
วิทยาลัยกาหนด (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๔)
๖.๖.๓.๒ การดาเนินการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาโดย
๖.๖.๓.๒.๑ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ลงใน
portfolio ในแต่ละการหมุนปฏิบัติงาน
๖.๖.๓.๒.๒ ภาควิชาฯ ทาการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติที่
๑-๔ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน ส่งไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อรายงานผลให้กับคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่กาหนด
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๖.๖.๔ วิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผลการประเมิน
ตารางที่ ๓ วิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผลการประเมิน
วิธีการประเมิน
การสังเกตพฤติกรรมและเจตคติ
การซักถามระหว่างเรียน
การทดสอบความรู้และทักษะ
การตรวจสอบสถิติจานวนผู้ป่วย
การตรวจสอบสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
การประเมินตนเอง (Self-assessment and
reflection)

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผลการ
ประเมิน
แบบประเมินผล ๓๖๐ องศา
แบบประเมินสมรรถนะ EPA
Log book/ Portfolio
Portfolio
Portfolio

๖.๖.๕ การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ
การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
๖.๖.๕.๑ ผู้เข้ารับการประเมินการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
ในการประเมินวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ
สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
๖.๖.๕.๑.๑ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ก. ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการ
ฝึกอบรม
ข. สถาบันฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบ
๖.๖.๕.๑.๒ เอกสารประกอบ
ก. เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝึกอบรมตามที่กาหนด
ข. บทความงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือในรูปแบบที่พร้อมส่งตีพิมพ์ (manuscript)
และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ค. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
ง. ใบรับรองการสอบผ่านหลักสูตร medical radiation physics และ
radiobiology ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
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๖.๖.๕.๒ วิธีการประเมิน
๖.๖.๕.๒.๑ ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้
ก. การสอบข้อเขียน
ข. การสอบปากเปล่า
๖.๖.๕.๒.๒ เกณฑ์การสอบผ่าน
เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่าตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทกาหนด ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ
วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินต้องสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
ผู้ผ่านการประเมินต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้ นต่าทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปาก
เปล่า จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทจากแพทยสภา ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมิน
สอบไม่ผ่านการประเมินในประเภทใด ให้สอบซ่อมเฉพาะการประเมินในประเภทนั้น ๆ
ตามการเปิดสอบของราชวิทยาลัยฯเป็นกรณีๆ ไป
๖.๖.๖ การอุทธรณ์ผลการประเมิน
ผู้รับการฝึกอบรมสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
(ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๓)
๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
ก. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ข. เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติบัตร ในสาขารังสีวิทยาวิ นิจฉัย หรือ สาขาประสาท
ศัลยศาสตร์ หรือ สาขาประสาทวิทยา
๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หน่ ว ยรั งสี ร่ ว มรั กษาระบบประสาทก าหนดเกณฑ์และแต่ งตั้ง คณะกรรมการคัด เลื อกผู้ เข้ ารั บ การ
ฝึกอบรม โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใสและยุติธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
ฯ ตามจานวนโควต้าทีไ่ ด้รับอนุมัติจาก แพทยสภา (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๓)
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๗.๓ จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมี
จานวนอาจารย์มากกว่าผู้รับการฝึกอบรมแต่ละระดับอย่างน้อยหนึ่งคน รวมทั้งต้องมีงานบริการต่อจานวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ๑ คน ตามที่กาหนดตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๔ ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่กาหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรที่แพทยสภาอนุมัติ
ศักยภาพ=รับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้ปีละระดับละ
จานวนอาจารย์ที่ทาหน้าที่ให้การฝึกอบรม (คน)
จานวนผูป้ ่วย/หัตถการ/สิ่งส่งตรวจ ฯลฯ (ปีละ)
๑. จานวนผู้ป่วยทีเ่ ข้ารับการตรวจโรคหลอดเลือดระบบ
ประสาท สมอง ไขสันหลัง ใบหน้า และลาคอ (Angiography)
๒. จานวนผู้ป่วยทีเ่ ข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ไขสันหลัง ใบหน้าและลาคอ ( Interventional)

ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่กาหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรที่แพทยสภาอนุมัติ
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๘. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาทกาหนดและดาเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมสอดคล้อง กับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ความจาเป็นของการฝึกอบรม และระบบการ
บริบาลสุขภาพของ ประเทศ ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความชานาญ
ที่ต้องการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็ นครูและความชานาญทางคลินิก และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระงาน ของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ
๘.๑. คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม
เป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทและปฏิบัติงานด้านสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท อย่างน้อย ๕
ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติ
๘.๒. คุณสมบัติและจานวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
๘.๒.๑.๑ เป็นอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมในหลักสูตรเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท และต้อง
ปฏิบัติงานด้านรังสีร่วมรักษาระบบประสาท อย่างน้อย ๒ ปี
๘.๒.๑.๒ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
๘.๒.๑.๓ ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งอาจารย์ตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ดังรายละเอียดดังในภาคผนวกที่ ๖)
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โดยอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมมีหน้าที่หลัก ๓ ด้าน ดังนี้
๑. หน้าที่ด้านการเรียนการสอน ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสี ร่วม
รักษาระบบประสาท รวมทั้งหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องของภาควิชารังสีวิทยา ศัลยศาสตร์ หรือ ประสาทวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒. หน้าที่ด้านการวิจัย รวมถึงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทาวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรฯ ที่เกี่ยวข้อง
๓. หน้าที่ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยรังสีร่วม
รักษาระบบประสาท
ภาระงานในหน้าที่ทั้ง ๓ ข้อดังกล่าว ต่ออาจารย์ ๑ ท่าน ต้องไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โดยจะมีสัดส่วนภาระงานด้านการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า ๓.๕
ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ และด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการไม่ น้ อ ยกว่ า ๗ ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ตามข้ อ บั ง คั บ ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการขั้นต่าของคณาจารย์
นอกจากนี้ แ ล้ ว อาจารย์ ผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รฯ ยั ง มี ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามแต่ ที่ จ ะได้ รั บ
มอบหมาย เช่ น การเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ละแพทย์ ป ระจ าบ้ า น การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การให้บริการแก่สังคมตามนโยบายของแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ปีละ ๒ ครั้ง
ตามภาระงานที่กาหนด
๘.๒.๒ จานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
๘.๒.๒.๑ มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาตามกาหนดตามตารางข้อ ๗.๓
๘.๒.๒.๑.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบภาระงานของอาจารย์ ต้องสมดุลระหว่างงานด้าน
การศึกษาและการวิจัย จานวนอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนดไว้ โดย
ทีอ่ าจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอ สาหรับการให้การฝึกอบรมให้คาปรึกษาและกากับดูแลนอกจากนั้น อาจารย์ยัง
ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์ และด้านแพทยศาสตรศึกษา สถาบันฯ ต้องจัดให้มี
การพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ
๘.๒.๒.๑.๒ จานวนอาจารย์อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทแบบเต็มเวลาใน
ปั จ จุ บั น (พ.ศ. ๒๕๖๓) มี ๕ คน โดย ๓ คนจากสาขารังสี วินิจฉัย ภาควิช ารังสี วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
มหาวิทยาลัยมหิดล และ ๒ คน จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบประสาท ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริ
ราชมหาวิทยาลัยมหิดล
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๙. ทรัพยากรทางการศึกษา
การกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้
๙.๑ สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีสิ่ งแวดล้อมทางการศึกษาที่
ปลอดภัย และมีระบบการรักษาความปลอดภัยในที่ต่าง ๆ ดังนี้
๙.๑.๑ ด้านธุรการ
๙.๑.๑.๑ พื้นที่สานักงาน ใช้พื้นที่ของภาควิชารังสีวิทยา ตึก ๗๒ ปีชั้นใต้ดิน โดยแบ่งเป็น
พื้นที่สาหรับฝ่ายธุรการ ห้องประชุม และห้องพักแพทย์
๙.๑.๑.๒ พื้นที่ธุรการของศูนย์รังสีร่วมรักษาระบบประสาท ตึก ๗๒ ปีชั้น ๒
๙.๑.๒ ด้านการเรียนการสอน
๙.๑.๒.๑ สถานที่ในการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ได้แก่ ห้องบรรยายพิณพากย์พิทยาเภท ตึก
๗๒ ปีชั้น ๑ ห้องประชุมศูนย์รังสีร่วมรักษาระบบประสาท ตึก ๗๒ ปีชั้น ๒ ห้องประชุมภาควิชารังสีวิทยา ตึก
๗๒ ปีชั้น ๒ และ ชั้น ๑๐ ห้องบรรยายร่มไทร สุวรรณิก อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น ๑๓ และศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริ
ราช อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๒
๙.๑.๒.๒ สถานที่ในการฝึกอบรมทางปฏิบัติ ได้แก่ เครื่อง Angiogram Simulator ห้อง
ศูนย์ฝึกอบรมหัตถการทางการแพทย์ศิริราช ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น ๔ (Sitec)
๙.๑.๒.๓ ห้องหัตถการที่ใช้ในการเรียนการสอนได้แก่ ห้อง Biplane digital subtraction
angiosuite (Philips) และ ห้ อง Biplane digital subtraction angiosuite (GE) ที่ศูนย์ รังสี ร่ว มรักษาระบบ
ประสาท ตึก ๗๒ ปีชั้น ๒ ห้อง OR hybrid angiosuite ตึกสยามินทร์ ชั้น ๔
๙.๑.๒.๔ หอผู้ป่วยและหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ดังนี้
- หออภิบาลผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์ทั่วไป (ICU Neurosurgery) ที่ตึก
สยามินทร์ ชั้น ๔ จานวน ๘ เตียง
- หออภิบาลผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (ICU Trauma)
-

จานวน ๘ เตียง
หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชาย หญิง(สามัญ)ที่ตึก ๗๒ ปีชั้น ๔ ฝั่งตะวันตก
จานวน ๓๙ เตียง โดยแบ่งใช้ทั้งผู้ป่วยชาย หญิง และเด็ก
หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชายตึก ๗๒ ปีชั้น ๗ ตะวันออกจานวน ๔ เตียง
หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมโดยใช้เตียงร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ
หอผู้ป่วยและหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอดเลื อดสมองอุดตัน (Stroke
Unit) ประกอบด้วยผู้ป่วยวิกฤตจานวน ๔ เตียง และผู้ป่วยอื่นๆ จานวน
๑๓ เตียง

- ห้องฉุกเฉินตึกผู้ป่วยนอกชั้น๑ และห้องอุบัติเหตุตึกอุบัติเหตุชั้น ๑
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๒๕

๙.๑.๓ ด้านการบริการ
๙.๑.๓.๑ คลีนิคผู้ป่วยนอกรังสีร่วมรักษา ตึก ๗๒ ปีชั้น ๒
๙.๑.๓.๒ ห้ อ งหั ต ถการจ านวน ๒ ห้ อ ง คื อ ห้ อ ง Biplane digital subtraction
angiosuite (Philips) และ ห้ อง Biplane digital subtraction angiosuite (GE) ที่ศูนย์รังสี ร่ว มรักษาระบบ
ประสาท ตึก ๗๒ ปีชั้น ๒
๙.๒ กิจกรรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยและรักษา
๙.๒.๑ มีเครื่องมือการตรวจรักษาทางรังสีวิทยาที่ทันสมัย ของทางภาควิชารังสีวิทยา และศูนย์
รังสีร่วมรักษาโรงพยาบาลศิริราช ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ๕ ห้อง ห้องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า
(MRI) ๕ ห้อง
๙.๒.๒ มีแหล่ งข้อมูล ทางวิช าการที่ทันสมัยและเพียงพอเช่นห้ องสมุด ระบบอินเตอร์เน็ ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอิเล็คโทรนิค ที่ทาให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการได้ทั้ง จาก ภายในและ
ภายนอกคณะฯ
๙.๓ ทรัพยากรอื่น ๆ
๙.๓.๑ มีกิจกรรมวิชาการ (ดังแสดงในภาคผนวกที่ ๘)
๙.๓.๒ มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สาหรับการเรียนรู้
ที่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ สามารถเข้าถึงได้ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
๙.๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมในสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๙.๓.๔ มีการการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็ นทีมร่ว มกับผู้ ร่ วมงานและบุคลากร
วิชาชีพอื่น
๙.๓.๕ มีทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยในการดาเนินการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้ง
จากสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ศูนย์รังสีร่วมรักษา โรงพยาบาลศิริราช และจากส่วนกลางของคณะ
แพทยศาสตร์ อันได้แก่ ทรัพยากรบุคคลด้านแพทยศาสตรศึกษา หน่วยส่งเสริมวิจัย เพื่อช่วยในการจัดทาและ
ปรับปรุงแผนการฝึกอบรม เป็นต้น
๙.๔ การรับรองให้เป็นสถานที่สาหรับการฝึกอบรม
๙.๔.๑ มีจานวนผู้ป่วยมากเพียงพอและชนิดของโรคที่หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของ
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
๙.๔.๒ แพทย์ประจาบ้านฯ สามารถเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียน
ภาคปฏิบัติที่เพียงพอตามเกณฑ์ ของราชวิทยาลัยฯ
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๒๖

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
๑๐.๑ มีการกากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการของหลักสูตรการฝึกอบรม
๑๐.๒ มีการพัฒนาแบบสอบถาม เกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (principal
stakeholder) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ คือ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ และผู้ใช้
บัณฑิต เพื่อแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการฝึกอบรม เพื่อนาผล
การประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป
๑๐.๓ มีแผนการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม โดยจัดให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังตารางที่ ๕
๑๐.๔ มีการสรุปผลการประเมิน และรายงานคณะกรรมการแผนงานฝึกอบรมในการประชุมการเรียน
การสอนของภาควิชาฯ เพื่อรับทราบและพัฒนาในประเด็นที่มีโอกาสพัฒนาต่อไป
ตารางที่ ๕ แผนการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม (Program Evaluation)
หัวข้อ
๑. พันธกิจของหลักสูตร
(องค์ประกอบที่ ๑ เกณฑ์
WFME)
๒. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม
(องค์ประกอบที่ ๑ เกณฑ์
WFME)
๓. แผนการฝึกอบรม
(องค์ประกอบที่ ๒ เกณฑ์
WFME)
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
การรับ แพทย์ประจาบ้านฯและ
ความต้องการของระบบสุขภาพ
(องค์ประกอบที่ ๔ เกณฑ์
WFME)
๕. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
(องค์ประกอบที่ ๙ เกณฑ์
WFME)
๖. สถาบันฝึกอบรม และ
ทรัพยากรทางการศึกษา (ตาม
เกณฑ์ Audit ของราชวิทยาลัยฯ)

ประเมิน
ทุก ๕ ปี

ผู้ประเมิน
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์
ประจาบ้านอนุสาขาฯ ผู้ใช้บัณฑิต

ทุก ๕ ปี

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์
ประจาบ้านอนุสาขาฯ ผู้ใช้บัณฑิต

ทุก ๕ ปี

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์
ประจาบ้านอนุสาขาฯ ผู้ใช้บัณฑิต

ทุก ๕ ปี

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์
ประจาบ้านอนุสาขาฯ ผู้ใช้บัณฑิต

ทุก ๕ ปี

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์
ประจาบ้านอนุสาขาฯ ผู้ใช้บัณฑิต

ทุก ๕ ปี

ราชวิทยาลัยรังสีวิทยา
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๒๗

(องค์ประกอบที่ ๖ และ ๗ เกณฑ์
WFME)
๗. ขั้นตอนการดาเนินงานของ
หลักสูตร (องค์ประกอบที่ ๗
เกณฑ์ WFME)
๘. พัฒนาการของแพทย์ผู้รับการ
ฝึกอบรม (องค์ประกอบที่ ๗
เกณฑ์ WFME)
๙. การวัดและการประเมินผลการ
ฝึกอบรม (องค์ประกอบที่ ๓
และ ๗ เกณฑ์ WFME)
๑๐. การประเมินหลักสูตรแพทย์
เฉพาะทางของคณะฯ (Internal
Audit)
๑๑. ข้อควรปรับปรุง *กรณีมี
เหตุการณ์ที่ประธานหลักสูตรฯ
พิจารณาแล้วว่าอาจส่งผลต่อ
แผนการฝึก อบรมเกิดขึ้นจะจัดให้
มีการประชุมเป็น วาระพิเศษ

ทุก ๑ ปี

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์
ประจาบ้านอนุสาขาฯ ผู้ใช้บัณฑิต

ทุก ๑ ปี

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์
ประจาบ้านอนุสาขาฯ

ทุก ๑ ปี

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์
ประจาบ้านอนุสาขาฯ

ทุก ๑ ปี

คณะกรรมการภายในคณะฯ

ตามวาระพิเศษ (สามารถทาการ
ประเมินได้ตลอดเวลา)

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์
ประจาบ้านอนุสาขาฯ ผู้ใช้บัณฑิต

๑๑. การทบทวนและการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมมีการทบทวนและพัฒนาเป็นระยะ เพื่อปรับปรุง กระบวนการและแก้ข้อบกพร่องใน
ด้าน โครงสร้างพันธกิจ เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผล ผ่านกระบวนการ ดังตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ แผนการทบทวน/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
กระบวนการ
การกากับติดตาม
ประเมินผลปฏิบัติงาน

รอบเวลา
รายเดือน/ปี

หัวข้อในการปรับปรุง
รับทราบ/รับรองผลการ
ปฏิบัติงาน

ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกแพทย์ประจา
บ้านอนุสาขาฯ

ปีละ ๑ ครั้ง

พิจารณาแผนการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
กระบวนการคัดเลือก
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ผู้ร่วมในแผน
คณาจารย์ภาควิชาฯ
(ประชุมการ เรียนการ
สอน)
คณะกรรมการคัดเลือก
แพทย์ประจาบ้านอนุ
สาขาฯ
๒๘

ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญา

ปีละ ๑ ครั้ง

สัมมนาสาขาวิชาฯ

ปีละ ๑ ครั้ง

สัมมนาแพทย์ประจา
บ้านอนุสาขาฯ

ปีละ ๑ ครั้ง

การตอบแบบสอบถาม
ของแพทย์ประจาบ้าน
อนุสาขาฯ

ปีละ ๑ ครั้ง

แพทย์ประจาบ้านอนุ
สาขาฯ
• พันธกิจของแผนการ
คณะกรรมการ
การศึกษาหลังปริญญาฯ
ฝึกอบรม
• ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์
• พิจารณาการเลื่อน
ระดับชั้น
• การวัดและประเมินผล
คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม
• ทรัพยากรทางการ
ศึกษา
• ความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายการรับ
สมัครแพทย์ประจาบ้าน
อนุสาขาฯและความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ
ทบทวน/ปรับปรุง
คณะกรรมการชุดต่างๆ
กระบวนการฝึกอบรม
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับแพทย์
ประจาบ้านอนุสาขาฯ
Feedback แผนการ
ฝึกอบรมกิจกรรม
activity ฯลฯ เพื่อนา
ข้อเสนอแนะมา พัฒนา
ปรับปรุง
feedback กระบวนการ
ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม
และสิ่งสนับสนุนเป็นต้น
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อาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม และ แพทย์
ประจาบ้านอนุสาขาฯ

แพทย์ประจาบ้านอนุ
สาขาฯ ทุกชั้นปี

๒๙

แบบสอบถาม
ผู้บังคับบัญชาของ
บัณฑิตแพทย์ที่สาเร็จ
การฝึกอบรม

หลังจบ ๑ ปีขี้นไป

ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานภาย หลัง
สาเร็จการฝึกอบรม

ผู้ใช้บัณฑิตและ
บัณฑิตประเมินตนเอง

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมและทบทวน/ พัฒนาสถาบัน
ฝึกอบรม จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผลและสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทั นสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูล
อ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ดาเนินการ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ดังต่อไปนี้
๑๒.๑. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๑) ให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจานวนที่
รับ ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๒ และ ๓) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการ
ฝึกอบรมที่พึงประสงค์ (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๔) การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึกอบรม ที่
สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑๒.๒. ท าการคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมให้ มี ค วามโปร่ ง ใส โดยมี ก ฎเกณฑ์ ชั ด เจน และ
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัค ร รวมถึงเปิดให้มีการอุทธรณ์ผล
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ หากมีการร้องขอจากผู้สมัคร (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๓)
๑๒.๓. ภาควิชาฯ เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาความรู้ของแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ ให้เท่า
เทียมกัน โดยเน้นย้าให้แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ ต้องผ่านหลักสูตรของ International Neurovascular
Course เช่น PLANET course เป็นต้นภายในปีแรกของการฝึกอบรม และในระหว่างการศึกษาอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมในแต่ละช่วงจะใช้การสังเกต ซักถาม แนะนาการศึกษาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับแพทย์ประจาบ้าน อนุ
สาขาฯแต่ละคน และจากผลการสอบเลื่อนระดับชั้นหากพบว่าแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ มีระดับความรู้ต่า
กว่าเกณฑ์ จะมีการทดสอบเพิ่มเติมและแนะนาแก้ไขการเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ ความชานาญที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๑๒.๔. เปิดให้มีการอุทธรณ์ผลการสอบหรือการประเมินแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรัก ษา
ระบบประสาท หากมีการร้องขอ (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๓)
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๓๐

๑๒.๕. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ และสาขารั ง สี วิ นิ จ ฉั ย มี อ านาจในการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณของแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตร โดยผ่านทางภาควิชารังสีวิทยา โดยให้ มีความสอดคล้ องกับ
ความจาเป็นต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
๑๒.๖. หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มี
บุคลากรปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๘)
๑๒.๗. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีจานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงาน
สนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการฝึกอบรม
๑๒.๘. ภาควิชารังสีวิทยามีคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๗)
เพื่ อ ช่ ว ยดู แ ลการป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี ต ามมาตรฐานของส านั ก งานพลั ง งา นปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ แ ละ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น
ก. การมี film badge หรือ thermoluminescent dosimeter badge ตามจานวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านรังสี
ข. มี survey meter อย่างน้อย ๑ เครื่อง
ค. มีเสื้อตะกั่วพอเพียงสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านรังสี
ง. มีฉากตะกั่วป้องกันรังสี
จ. มีป้ายเตือนและสัญญาณไฟว่ากาลังปฏิบัติงานด้านรังสี
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมมีการทบทวนและปรับปรุง ยุทธศาสตร์ กระบวนการฝึ กอบรมตามโครงสร้างการ
ดาเนินงานของคณะฯ และราชวิทยาลัยฯ เป็นระยะ ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ประเด็นที่นามาทบทวนเพื่อธารงรักษาคุณภาพในการฝึ กอบรม ได้แก่ การคัดเลือก การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ในการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้ให้การฝึ กอบรม
และแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ รวมถึงผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม
๑๓.๒ การสัมมนาหลักสูตร การประชุมคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญาอย่างสม่าเสมอ
๑๓.๓ การดาเนินตามนโยบายและกระบวนการของคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีระบบและ
กลไกของการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในอย่างน้อยทุก ๒ ปี
นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยฯมีข้อกาหนดให้สถาบันฝึกอบรม จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะ
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ตามเวลาที่กาหนดอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี โดย
มีเกณฑ์รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมแสดงในแบบบันทึกข้อมูล ฉบับ ก:ข้อมูลตามเกณฑ์ทั่วไปสาหรับการเป็น
สถาบันฝึกอบรม และแบบบันทึกข้อมูลฉบับ ข:ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะสาหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรม ที่ผ่าน
มาหลักสูตรฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินรับรองแล้วจากราชวิทยาลัยฯ
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๓๑

ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ ๑
คณะกรรมการหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
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_
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ภาคผนวกที่ ๒
เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้การดาเนินการคัดเลื อกแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทเป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ สาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา จึงมีหลักเกณฑ์ในการ คัดเลือก
แพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะการฝึกอบรม
การอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีร่วม
รักษาระบบประสาท เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาฝึกอบรม ๒ ปี
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนตามเกณฑ์กาหนดของแพทยสภาในปีการศึกษา
หรือปีการฝึกอบรมนั้น ๆ
๒.๒ เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ อ้ า งอิ ง ตามประกาศกลุ่ ม สถาบั นแพทยศาสตร์แ ห่ ง ประเทศไทย
(กสพท) เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๙) โดยไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และภาวะสุขภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อการฝึกอบรม
๒.๓ เป็ น ผู้ จ บการศึ ก ษาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๒.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (GPA) ไม่ต่ากว่า ๒.๕
๒.๕ เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือ สาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ หรือ
สาขาประสาทวิทยา หรือเป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาดังกล่าวในปีการศึกษานั้น (ในกรณีที่สอบวุฒิบัตรสาขาดังกล่าว
ไม่ผ่าน สามารถอนุญาตให้เรียนได้ แต่ก่อนที่จะสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
จะต้องผ่านวุฒิบัตรฯ สาขาดังกล่าวก่อน)
๒.๖ เป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุนกับต้นสังกัดเดิม
๓. เกณฑ์การพิจารณารับการเข้าฝึกอบรม มีดังนี้
๓.๑ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอดการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
๓.๒ คะแนนสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL โดยเป็นผล
สอบที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี
๓.๓ หนังสือรับรองทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด (ถ้ามี)
๓.๔ ประวัติการทางานของแพทย์ กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่นงานบริหาร หรือกิจกรรมเพื่อ
สังคม รวมถึงความสามารถพิเศษ
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๓๖

๓.๕ จดหมายแนะน าตั ว ของแพทย์ ผู้ ส มั ค ร และหนั ง สื อ รั บ รองจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ
ผู้ร่วมงาน (recommendation letter)
๓.๖ คะแนนจากการสอบสั ม ภาษณ์ โดยคณะกรรมการคั ด เลื อ กแพทย์ ป ระจ าบ้ า นโดย
รายละเอียดการให้คะแนนดังแสดงในตาราง
ตารางแสดงเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

•

•
•
•
•
•
•

เกณฑ์การคัดเลือก
คะแนนจากคุณสมบัติที่กาหนด (50)
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
o 2.50-2.99 (4)
o 3.00-3.24 (6)
o 3.25-3.49 (8)
o 3.50-4.00 (10)
คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนถึงวัน
ปิดรับสมัครการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม
CU-TEP
• <70 = (0)
70-90 = (5)
>90 = (10)
IELTS
• <5 = (0)
5-6.5 = (5)
>6.5 = (10)
TOEFL paper base
• <500 = (0)
500-550 = (5)
>550 = (10)
TOEFL computer base
• <150 = (0)
150-210 = (5)
>210 = (10)
TOEFL internet base
• <53 = (0)
53-79 = (5)
>79 = (10)

• หนังสือรับรองทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด (20)
• กรณีสังกัดอิสระต้องไม่มีภาระผูกพันการใช้ทุนกับต้นสังกัดเดิม
• ประวัตกิ ารทางานของแพทย์ กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่นงานบริหาร หรือกิจกรรม
เพื่อสังคม รวมถึงความสามารถพิเศษ
• มี (5)
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คะแนนเต็ม
10

10

20
5
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• ไม่มี (0)
• จดหมายแนะนาตัวของแพทย์ผู้สมัคร และหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมงาน (Recommendation letter)
• มี (5)
• ไม่มี (0)
การสัมภาษณ์ (40)
• โดยพิจารณจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ความรู้ (knowledge) ทักษะ
(technical and non-technical skill) การสื่อสาร (communication)
และเจตคติ (attitude)
คะแนนรวม

5

40

100

๔. เอกสารที่ต้องนามาแสดงเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก
๑.
รูปถ่าย ๒ นิ้ว (ที่ถ่ายภายใน ๖ เดือน) จานวน ๒ รูป
๒.
เอกสารแนะนาตัว ประวัติการทางานของผู้ สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุน
ในหน่วยงานของรัฐบาล ผลงานวิชาการอื่น ๆ ประวัติการทากิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ และ
ความสามารถพิเศษ เช่น ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
๓.
ผลการสอบภาษาอังกฤษ
๔.
สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการจานวน ๑ ฉบับ
๕.
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล)
๖.
ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้ว)
๗.
สาเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จานวน ๑ ฉบับ
๘.
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน ๑ ฉบับ
๙.
สาเนาวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือ สาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ หรือ สาขา
ประสาทวิทยา หรือใบรับรองว่าเป็นแพทย์ประจาบ้านชั้นปีสุดท้ายของสาขาดังกล่าวจาก
สถาบันฝึกอบรม
๑๐. สาเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติ ให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการ
คัดเลือก (ถ้ามี)
๑๑. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาและ / หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จานวน
๒ ฉบับ
๑๒. เอกสารที่รั บ รองถึงประวัติการทากิจกรรมนอกหลั กสูตรต่างๆ เช่น เช่นงานบริหาร หรือ
กิจกรรมเพื่อสังคม (ถ้ามี)
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๕. การพิจารณาคัดเลือก
๑.
คณะกรรมการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบไปด้วยอาจารย์ประจาหน่วยรังสีร่วม
รักษาระบบประสาทและคณะกรรมการอื่นๆตามเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่
อนุมัติมาจากภาควิชารังสีวิทยา
๒.
เพื่อความโปร่งใส เสมอภาค และตรวจสอบได้ ก่อนการสัมภาษณ์และการตัดสินคะแนน
คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาททุกท่าน ต้อง
ลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงถึงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้สมัครและการตัดสินคะแนน
๓.
คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท จะนาคะแนน
รวมทุกหมวดของแพทย์ผู้สมัครแต่ละรายมาเรียงลาดับจากคะแนนสูงไปต่า หลังจากนั้นคณะ
กรรมการฯ จะได้ประชุมพิจารณาพร้อมกันตามความเหมาะสมเพื่อตัดสินขั้นสุดท้ายอีกครั้ง
มติของคณะกรรมการฯ นี้ถือเป็นอันสิ้นสุด
๖. การอุทธรณ์ผลการการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
๖.๑ ผู้ ส มัครเข้ารั บ การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสี ร่ว มรักษาระบบประสาท
สามารถเขี ย นค าร้ อ งเพื่ อ ขออุ ท ธรณ์ ผ ลการตั ด สิ น ได้ ต ามระเบี ย บภาควิ ช ารั ง สี วิ ท ยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยจะมีการพิจารณาผลการอุทธรณ์โดยคณะอนุกรรมการการอุทธรณ์
ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยหั ว หน้ า ภาควิ ช ารั ง สี วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล มติ ก ารตั ด สิ น จาก
คณะอนุกรรมการการอุทธรณ์นี้ ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
แนวทางการร้องเรียนผลการศึกษา หรือผลการสอบสัมภาษณ์
กรณีแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทมีข้อสงสัยผลการตัดสินคะแนนสอบ ผล
การประเมิน หรือกรณีผู้สมัครแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ มีข้อสงสัยผลการตัดสินคะแนนสอบสั มภาษณ์
สามารถอุทธรณ์ ผลการสอบ หรือผลการประเมินได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ผู้ต้องการอุทธรณ์ ยื่นหนังสืออุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันหลังประกาศผลสอบ/ผลการประเมิน
ผ่านเจ้าหน้าที่การศึกษาของภาควิชา

ฝ่ายการศึกษา สาขารังสีวินิจฉัยรับเรื่องอุทธรณ์
ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์

ชี้แจงผลการอุทธรณ์ใน ๑๔ วัน
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***หมายเหตุ ถ้าหากเรื่องพิจารณาเกินขอบเขตอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการสาขารังสี
วินิจฉัย ทางสาขารังสีวินิจฉัยจะส่งเรื่องไปยังภาควิชา และ/หรือ คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา เพื่อ
พิจารณา และอาจใช้ระยะเวลานานเกินกาหนด ๑๔ วันในการชี้แจงผล
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๔๐

เอกสารสาแดงสาหรับคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนที่................................................................

ข้าพเจ้า นพ. /พญ. .................................................................................... ขอทาคารับรองเป็นเอกสาร
เพื่อยืนยันว่า ในการดาเนินการที่เกี่ยวกับการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลนี้ ข้าพเจ้าไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้สมัคร และกระบวนการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อันอาจทาให้การดาเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกครั้งนี้ไม่ยุติธรรม

จึงขอเรียนยืนยันและรับรอง

ลงชื่อ......................................................................
(.............................................................................)
วัน............เดือน........................... ปี......................

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๔๑

ภาคผนวกที่ ๓
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจาบ้านอนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
_____________________________
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๔๒

ภาคผนวกที่ ๔
การประเมิน EPA และ MILESTONE
เกณฑ์การเลื่อนชั้นปีของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละชั้นปีโดยการประเมิน EPA กาหนด ดังนี้
EPA

Title

EPA ๑

Aneurysm

EPA ๒

Vascular malformation

EPA ๓

Acute ischemic stroke

EPA ๔

Neurovascular trauma

EPA ๕
EPA ๖

Radiation Safety
Self-directed learning

EPA ๗
EPA ๘

Professional Values
Communication with
Patients and Families

เกณฑ์การการเลื่อนชัน้ ปี ๑

เกณฑ์การการเลื่อนชัน้ ปี ๒

Medical knowledge: level ๒
Patient care: level ๒
Medical knowledge: level ๒
Patient care: level ๒
Medical knowledge: level ๒
Patient care: level ๒
Medical knowledge: level ๒
Patient care: level ๒
System-based Practice: level ๒
Practice-based learning &
improvement: level ๒
Professionalism: level ๒
Interpersonal &
communication skills: level ๒

Medical knowledge: level ๔
Patient care: level ๓
Medical knowledge: level ๔
Patient care: level ๓
Medical knowledge: level ๔
Patient care: level ๓
Medical knowledge: level ๔
Patient care: level ๓
System-based Practice: level ๓
Practice-based learning &
improvement: level ๓
Professionalism: level ๓
Interpersonal &
communication skills: level ๔

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๔๓

Intracranial aneurysm (EPA๑): Medical Knowledge
Level ๑
Level ๒
Level ๓
-แสดงให้เห็นว่าเข้าใจ
-แสดงให้เห็นว่าเข้าใจกาย -รู้จัก literature และ
กายวิภาคและสรีรวิทยา วิภาคที่ผันแปรจากปกติ
evidence-based
พื้นฐานของระบบหลอด (variation) ของระบบ
guidelines ที่เกี่ยวข้อง
เลือดสมอง
หลอดเลือดสมอง
กับการรักษาภาวะหลอด
-แสดงให้เห็นว่าเข้าใจถึง -สามารถระบุข้อบ่งชี้
เลือดสมองโป่งพอง
อาการแสดงและการ
ความเสี่ยง ประโยชน์ ข้อ ทางด้านยา การผ่าตัด
ดาเนินโรคของภาวะ
ห้ามและวิธกี ารรักษาต่างๆ และการรักษาผ่านสาย
หลอดเลือดในสมองโป่ง ของภาวะหลอดเลือด
สวนหลอดเลือด
พองที่แตก
สมองโป่งพอง
- รู้จัก imaging feature
-สามารถอธิบายถึง
- สามารถรับรูก้ ารเกิดและ ต่างๆ ที่ช่วยในการตัด
natural history ของ
อภิปรายถึง
เลือกวิธกี ารรักษาที่
ภาวะหลอดเลือดสมอง
ภาวะแทรกซ้อนของ
เหมาะสม เช่นการใช้
โป่งพองที่ไม่แตก
subarachnoid
stent balloon
- สามารถตรวจพบ
hemorrhage เช่น
- รู้จักอาการทางคลินิก
จาแนกชนิดและระบุ
hyponatremia,
และ imaging features
ตาแหน่งของหลอดเลือด delayed neurological ที่นามาประเมินวิธีการ
สมองโป่งพองโดยการ
deficit, hydrocephalus, รักษาที่เหมาะสม เช่น
ตรวจด้วยเครื่องมือต่างๆ seizure
observation,
ทางรังสีวิทยา
-แสดงให้เห็นว่ามีความรู้
endovascular,
- สามารถจาแนกชนิด
ทางด้านปัจจัยเสี่ยง (risk microsurgery
ความรุนแรงของภาวะ
factor) ของการเกิด peri- - แสดงถึงความรู้ทางด้าน
subarachnoid
procedural
การรักษาเสริมด้วย
hemorrhage โดยระดับ complications
medical management
การให้คะแนน Hunt
- แสดงถึงความรู้ทางด้าน
and Hess และ Fisher
intensive care สาหรับ
ผู้ป่วย subarachnoid
hemorrhage

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

Level ๔
- สามารถอธิบายถึง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามหลังการรักษาผ่าน
ทางสายสวนหลอดเลือด
-อธิบายข้อบ่งชี้ในการ
รักษาโดยวิธีทางยา ทาง
สายสวนหลอดเลือด และ
การผ่าตัดสาหรับภาวะ
หลอดเลือดสมองโป่งพอง
- อธิบายข้อบ่งชี้สาหรับ
การรักษาภาวะ
subarachnoid
hemorrhage induced
vasospasm ผ่านทาง
หลอดเลือด
- แสดงให้เห็นว่ามีความรู้
อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับ
endovascular
technologies สาหรับ
รักษาภาวะหลอดเลือด
สมองโป่งพอง

Level ๕
-สามารถอภิปรายถึง
advanced combined
treatment สาหรับรักษา
complex aneurysm
เช่นการผ่าตัด bypass
-มี peer-reviewed
literature ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะหลอดเลือดในสมอง
โป่งพองและภาวะ
subarachnoid
hemorrhage

๔๔

Intracranial aneurysm (EPA๑): Patient care
Level ๑
Level ๒
-สามารถทาการซัก
-สามารถประเมินและวาง
ประวัติและตรวจร่างกาย แผนการรักษาที่เหมาะสม
ทางระบบประสาทใน
สาหรับผู้ป่วย unruptured
ผู้ป่วยที่มาด้วย cerebral aneurysm ที่ห้องตรวจ
aneurysm และหรือ
ผู้ป่วยนอก ภายใต้การกากับ
subarachnoid
ดูแล
hemorrhage
-สามารถรับรู้ถึงการเกิด
- สามารถทาการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนของ
diagnostic cerebral
subarachnoid
angiogram ได้อย่าง
hemorrhage
ปลอดภัยและมี
- สามารถรับรู้ถึงการเกิด
ประสิทธิภาพภายใต้การ ภาวะแทรกซ้อนตามหลัง
ดูแลของอาจารย์ผู้ให้การ การรักษา aneurysm ผ่าน
ฝึกอบรม
ทางสายสวนหลอดเลือด
- สามารถเลือกวิธีการ
- สามารถใช้ยาในกลุ่ม
ตรวจทางรังสีที่เหมาะสม antiplatelets และ
สาหรับคนไข้ที่มาด้วย
antithrombotics ในช่วง
ภาวะ subarachnoid
ทาหัตถการ
hemorrhage
- สามารถใช้ vascular
- สามารถทาหัตถการ
closure device และ
พื้นฐานของการรักษา
จัดการภาวะแทรกซ้อนของ
ภาวะหลอดเลือดสมอง
vascular access
โป่งพองผ่านทางสายสวน - สามารถทาหัตถการ
หลอดเลือดโดยมีผู้ช่วย
พื้นฐานเบื้องต้นก่อนเริ่มทา
การรักษาโรคต่างๆผ่านทาง
สายสวนหลอดเลือดภายใต้
การกากับของอาจารย์ผู้
อบรม
- สามารถทาหัตถการที่
ซับซ้อนในการรักษาภาวะ
หลอดเลือดสมองโป่งผอง
โดยมีอาจารย์เป็นผู้
ช่วยเหลือ

Level ๓
-สามารถให้การรักษาที่
เหมาะสมสาหรับ
ภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึ้นตามหลัง
subarachnoid
hemorrhage
-สามารถให้การรักษาที่
เหมาะสมสาหรับ
ภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึ้นจากการรักษา
หลอดเลือดสมองโป่ง
พองผ่านสายสวนหลอด
เลือด
-สามารถทาหัตถการ
พื้นฐานเบื้องต้นก่อน
เริ่มทาการรักษาโรค
ต่างๆผ่านทางสายสวน
หลอดเลือดได้ด้วย
ตนเอง
- สามารถทาหัตถการที่
ซับซ้อนในการรักษา
ภาวะหลอดเลือดสมอง
โป่งผองภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

Level ๔
-สามารถทาหัตถการที่
ซับซ้อนในการรักษา
ภาวะหลอดเลือดสมอง
โป่งผองได้ด้วยตนเอง
-สามารถประสานงาน
เพื่อให้การดูแลผู้ปว่ ยด้วย
aneurysmal
subarachnoid
hemorrhage ได้อย่าง
เหมาะสม
-สามารถวางแผนการ
รักษาและติดตามการ
รักษาสาหรับผู้ปว่ ยที่ผา่ น
การรักษาแล้วและที่ยัง
ไม่ได้รับการรักษาที่ห้อง
ตรวจผู้ป่วยนอก

Level ๕
-สามารถนาข้อมูลต่างๆ
มาใช้ในการพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วยให้ดยี ิ่งขึ้น
-สามารถเป็นผู้นาทีมใน
การดูแลรักษา
complex
aneurysmal disease

๔๕

Vascular malformation (EPA๑): Medical Knowledge
Level ๑
Level ๒
Level ๓
-แสดงให้เห็นว่าเข้าใจกาย -แสดงให้เห็นว่าเข้าใจพยาธิ -รู้จัก literature และ
วิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐาน สรีรวิทยาของภาวะหลอด
evidence-based
ของระบบหลอดเลือดสมอง เลือดเชื่อมต่อผิดปกติใน
guidelines ที่
และไขสันหลัง
สมองและไขสันหลัง รวมถึง เกี่ยวข้องกับการรักษา
-แสดงให้เห็นว่าเข้าใจถึง
perfusion pressure
ภาวะหลอดเลือด
อาการแสดงและการดาเนิน breakthrough
เชื่อมต่อผิดปกติใน
โรคของภาวะหลอดเลือด
-สามารถระบุข้อบ่งชี้ ความ สมองและไขสันหลัง
เชื่อมต่อผิดปกติแตก
เสี่ยง ประโยชน์ ข้อห้ามและ ทางด้านยา การผ่าตัด
(ruptured vascular
วิธีการรักษาต่างๆของภาวะ และการรักษาผ่านสาย
malformations)
หลอดเลือดเชื่อมต่อผิดปกติ สวนหลอดเลือด
-สามารถอธิบายถึง
ในสมองและไขสันหลัง
- สามารถบอกลักษณะ
natural history ของภาวะ ได้แก่การสังเกตอาการ, การ อาการและภาพรังสี
หลอดเลือดเชื่อมต่อผิดปกติ รักษาผ่านสายสวนหลอด
เพื่อตัดสินใจการรักษา
ในสมองและไขสันหลังที่ไม่ เลือด ผ่าตัด ฉายแสงหรือ
ต่างๆที่เหมาะสม
แตก (unruptured
การรักษาร่วมหลายวิธี
ได้แก่การสังเกตอาการ
cerebral and spinal
-แสดงให้เห็นว่ามีความรู้
, การรักษาผ่านสาย
vascular
ทางด้านปัจจัยเสี่ยง (risk
สวนหลอดเลือด ผ่าตัด
malformations)
factor) ของการเกิด peri- ฉายแสงหรือการรักษา
- สามารถตรวจพบ วินจิ ฉัย procedural
ร่วมหลายวิธี
และระบุตาแหน่งของหลอด complications
- สามารถระบุลักษณะ
เลือดเชื่อมต่อผิดปกติใน
ของภาพรังสีเพื่อ
สมองและไขสันหลังโดย
ตัดสินใจการรักษาผ่าน
การตรวจด้วยเครื่องมือ
สายสวนหลอดเลือดที่
ต่างๆทางรังสีวิทยา
เหมาะสม
- สามารถจาแนกชนิดของ
ภาวะหลอดเลือดเชื่อมต่อ
ผิดปกติในสมองและไขสัน
หลังโดยระดับการให้
คะแนนที่เหมาะสมกับ
ภาวะดังกล่าว เช่น
Spetzler-Martin,
Borden, Cognard
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Level ๔
- สามารถอธิบายถึง
ผลลัพธ์ที่คาดหวังตามหลัง
การรักษาผ่านทางสาย
สวนหลอดเลือด
-อธิบายข้อบ่งชี้ในการ
รักษาโดยวิธีทางยา ทาง
สายสวนหลอดเลือด และ
การผ่าตัดสาหรับภาวะ
หลอดเลือดเชื่อมต่อ
ผิดปกติของสมองและไข
สันหลัง
- แสดงให้เห็นว่ามีความรู้
อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับ
endovascular
technologies สาหรับ
รักษาภาวะหลอดเลือด
เชื่อมต่อผิดปกติของสมอง
และไขสันหลัง

Level ๕
-มี peer-reviewed
literature ที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะหลอดเลือด
เชื่อมต่อผิดปกติใน
สมองและไขสันหลัง

๔๖

Vascular malformation (EPA๒): Patient care
Level ๑
Level ๒
-สามารถทาการซัก
-สามารถประเมินและวาง
ประวัติและตรวจร่างกาย แผนการรักษาที่เหมาะสม
ทางระบบประสาทใน
สาหรับผู้ป่วยหลอดเลือด
ผู้ป่วยที่มาด้วยหลอด
เชื่อมต่อผิดปกติในสมองและ
เลือดเชื่อมต่อผิดปกติใน ไขสันหลังที่ไม่แตกที่ห้อง
สมองและไขสันหลัง
ตรวจผู้ป่วยนอก ภายใต้การ
- สามารถทาการตรวจ
กากับดูแล
diagnostic cerebral
- สามารถรับรู้ถึงการเกิด
and spinal angiogram ภาวะแทรกซ้อนของหลอด
ได้อย่างปลอดภัยและมี
เลือดเชื่อมต่อผิดปกติในสมอง
ประสิทธิภาพภายใต้การ และไขสันหลังที่ไม่แตก
ดูแลของอาจารย์ผู้ให้การ - สามารถรับรู้ถึงการเกิด
ฝึกอบรม
ภาวะแทรกซ้อนตามหลังการ
- สามารถเลือกวิธีการ
รักษาหลอดเลือดเชื่อมต่อ
ตรวจทางรังสีที่เหมาะสม ผิดปกติในสมองและไขสัน
สาหรับคนไข้ที่มาด้วย
หลังผ่านทางสายสวนหลอด
ภาวะหลอดเลือดเชื่อมต่อ เลือด
ผิดปกติในสมองและไข
- สามารถใช้ยาในกลุ่ม
สันหลังแตก
antithrombotics ในช่วงทา
- สามารถทาหัตถการ
หัตถการ
พื้นฐานของการรักษา
- สามารถใช้ vascular
ภาวะหลอดเลือดเชื่อมต่อ closure device และจัดการ
ผิดปกติในสมองและไข
ภาวะแทรกซ้อนของ
สันหลังผ่านทางสายสวน vascular access
หลอดเลือดโดยมีผู้ช่วย
- สามารถทาหัตถการพื้นฐาน
เบือ้ งต้นก่อนเริ่มทาการรักษา
โรคต่างๆในสมองและไขสัน
หลังผ่านทางสายสวนหลอด
เลือดภายใต้การกากับของ
อาจารย์ผู้อบรม
- สามารถทาหัตถการที่
ซับซ้อนผ่านทางสายสวน
หลอดเลือดโดยมีอาจารย์เป็น
ผู้ช่วยเหลือ

Level ๓
-สามารถให้การรักษาที่
เหมาะสมสาหรับ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
ตามหลังการรักษาหลอด
เลือดเชื่อมต่อผิดปกติใน
สมองและไขสันหลัง
-สามารถทาหัตถการ
พื้นฐานเบื้องต้นก่อน
เริ่มทาการรักษาโรค
หลอดเลือดสมองและไข
สันหลังผ่านทางสายสวน
หลอดเลือดได้ด้วยตนเอง
- สามารถทาหัตถการที่
ซับซ้อนในหลอดเลือด
เลือดเชื่อมต่อผิดปกติ
ของสมองและไขสันหลัง
ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์
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Level ๔
-สามารถทาหัตถการที่
ซับซ้อนในการรักษา
ภาวะหลอดเลือด
เชื่อมต่อผิดปกติในสมอง
และไขสันหลังได้ด้วย
ตนเอง
-สามารถประสานงาน
เพื่อให้การดูแลผู้ปว่ ย
ภาวะหลอดเลือด
เชื่อมต่อผิดปกติในสมอง
และไขสันหลังแตกได้
อย่างเหมาะสม
-สามารถวางแผนการ
รักษาและติดตามการ
รักษาสาหรับผู้ปว่ ยที่ผา่ น
การรักษาแล้วและที่ยัง
ไม่ได้รับการรักษาที่ห้อง
ตรวจผู้ป่วยนอก

Level ๕
-สามารถนาข้อมูลต่างๆ
มาใช้ในการพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วยให้ดยี ิ่งขี้น
-สามารถเป็นผู้นาทีมใน
การดูแลรักษาหลอด
เลือดเชื่อมต่อผิดปกติใน
สมองและไขสันหลัง

๔๗

Acute Ischemic Stroke (AIS) (EPA๓): Medical Knowledge
Level ๑
Level ๒
Level ๓
- แสดงความรู้เรื่อง
- เข้าใจเรื่องกลุ่มอาการที่ - แสดงความรู้เรื่อง clinical
อาการและอาการแสดง เกิดจากปัญหาของ
trials ในการรักษาโดยเทียบ
ของ AIS
vascular distributions IV-tPA กับ endovascular
- แสดงความรู้เรื่อง
ต่างๆ และเส้นเลือดที่
treatment ในเรื่อง
สาเหตุต่างๆ ของ AIS
เกี่ยวข้อง
revascularization และ
- แสดงความรู้เรื่อง
- เข้าใจเรื่อง secondary clinical outcome
inclusion และ
prevention สาหรับ
- แสดงความรู้ทางคลินิก
exclusion criteria ใน stroke สาเหตุต่างๆ
และ imaging findings ที่มี
การให้ IV-tPA
- แสดงความรู้เรื่อง
ผลต่อ success
- แสดงความรู้เรื่อง
indications for
- แสดงความรู้เรื่องอุปกรณ์
imaging findings ของ endovascular
สาหรับ mechanical
acute infarction
treatment
thrombectomy และเรื่อง
- แสดงความรู้เรื่องการ
ยาต่างๆ ที่ใช้ในหลอดเลือด
เปลี่ยนแปลงตามเวลาของ แดงขณะทาหัตถการ
imaging findings ใน
- ทราบ post treatment
stroke
imaging findings รวมถึง
contrast staining

Acute Ischemic Stroke (AIS) (EPA๓): Patient Care
Level ๑
Level ๒
Level ๓
- ทา diagnostic
- ประเมิน
- ทา mechanical
cerebral angiography ภาวะแทรกซ้อนจาก
thrombectomy ที่ไม่
ที่ไม่ซับซ้อน
IV-tPA หรือ cerebral
ซับซ้อน เช่น anterior
- ตรวจร่างการทางระบบ edema เช่น ต้องมีการ
circulation occlusion
ประสาท และประเมิน
ทา decompressive
- จัดการภาวะแทรกซ้อน
NIHSS
craniectomy หรือไม่
ที่พบบ่อย เช่น groin
- ซักประวัติให้ได้ข้อมูล
- เลือกผู้ปว่ ยที่ควรได้รับ hematom, vasospasm
last known normal ยา endovascular
- ดูแลหลังหัตถการ
ที่ใช้ และข้อห้ามในการ treatment
รวมถึงการควบคุมความ
รักษาวิธีต่างๆ
- ทา diagnostic
ดันเลือด ประเมินทาง
- แปลผล imaging
cerebral angiography ระบบประสาท ประเมิน
findings เพื่อวินิจฉัยและ ที่ซับซ้อน (type III
follow-up imaging
วางแผนการดูแลรักษา
aortic arch, tandem
- เข้าใจหลักการและข้อ
- จัดการผู้ป่วยที่มีภาวะ occlusions)
บ่งชี้ในการทา CSF
ฉุกเฉินอื่นๆ ร่วม เช่น
- จัดการเรื่อง sedation, diversion,
respiratory failure
hemodynamics ที่ไม่
decompressive
acute hydrocephalus ซับซ้อน
craniectomy
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Level ๔
- เข้าใจภาวะแทรกซ้อน
ของการรักษา AIS รวมถึง
symptomatic
intracranial
hemorrhage (ICH),
vasospasm, dissection,
และ persistent
occlusion
- เข้าใจกลไกของ AIS
รวมถึง loss of bloodbrain barrier,
reperfusion injury,
oxidative stress, และ
inflammation
- เข้าใจวิธีจัดการกับ
tandem occlusions

Level ๔
- ใช้อุปกรณ์ที่เกีย่ วกับ
mechanical
thrombectomy ได้
อย่างคล่องแคล่ว
- จัดการภาวะแทรกซ้อน
ที่พบไม่บ่อยหรือรุนแรง
เช่น dissection,
perforation
- ทา mechanical
thrombectomy ที่
ซับซ้อน เช่น tandem
occlusions หรือ
posterior circulation
occlusion

Level ๕
- ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในเรื่อง AIS
- เข้าร่วมในการ
พัฒนาอุปกรณ์การ
รักษา AIS
ข ให้ความรู้ในการ
ดูแลรักษา AIS กับ
แพทย์หรือบุคลากร

Level ๕
- จัดตั้ง หรือเป็นผู้นาใน
interdisciplinary stroke
team ใน
comprehensive stroke
center
- เป็น peer-reviewed
บทความทางด้าน AIS
- ทางานให้สถาบันในด้าน
endovascular
education
- มีส่วนร่วมในการพัฒนา
อุปกรณ์
thrombectomy ใหม่ๆ

๔๘

Neurovascular trauma (EPA๔): Medical Knowledge
Level ๑
Level ๒
Level ๓
- มีความเข้าใจกายวิภาค - มีความเข้าใจกายวิภาค - รู้จัก embolic
ของหลอดเลือดสมอง
ของหลอดเลือดสมองและ material ที่ใช้ในการ
และใบหน้า
ใบหน้าและสามารถ
รักษา traumatic
- มีความเข้าใจลักษณะ เชื่อมโยงกับอาการและ
vascular disease
ทางคลินิกของผู้ป่วยที่มี อาการแสดงของผู้ป่วย
- เข้าใจ principle ของ
การบาดเจ็บของหลอด - รู้จักข้อบ่งชี้ของการ
วิธีการรักษาโดย
เลือดสมองและใบหน้า
รักษาโดย endovascular endovascular ใน
- เข้าใจถึง mechanism - รู้จักและสามารถ
traumatic vascular
ของการบาดเจ็บของ
ประเมินภาวะที่ต้องได้รับ disease ชนิด simple
หลอดเลือดสมองและ
การรักษาอย่างเร่งด่วน
เช่น CCF, traumatic
ใบหน้า
extracranial false
- สามารถตรวจวินจิ ฉัย
aneurysm
และส่งตรวจเพิ่มเติมทาง
- รู้จักภาวะแทรกซ้อนจาก
รังสีได้อย่างเหมาะสม
การรักษาด้วย
endovascular

Neurovascular trauma (EPA๔): Patient Care
Level ๑
Level ๒
- สามารถซักประวัติและ - สามารถวางแผนการ
ตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มี
รักษาได้
การบาดเจ็บของหลอด
- สามารถหัตถการรักษา
เลือดสมองและใบหน้าได้ ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของ
อย่างเหมาะสม
หลอดเลือดสมองและ
- ทาการตรวจ cerebral ใบหน้า โดยมีการควบคุม
angiography ได้
และให้คาแนะนาอย่าง
- เป็นผู้ช่วยในหัตถการ
ใกล้ชิด
รักษาผู้ป่วยที่มีการ
- สามารถบอกถึง
บาดเจ็บของหลอดเลือด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ
สมองและใบหน้าได้
เกิดขึ้นจากการทาการ
- สามารถแปลผลภาพ
รักษาได้
การตรวจทางรังสีได้
- สามารถให้การประเมิน
ภาวะเร่งด่วนในการ
รักษาได้

Level ๓
- สามารถหัตถการรักษา
ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของ
หลอดเลือดสมองและ
ใบหน้า โดยมีการควบคุม
หรือให้คาแนะนาเล็กน้อย
- สามารถหัตถการรักษา
ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของ
หลอดเลือดสมองและ
ใบหน้าที่มีความซับซ้อน
โดยมีการควบคุมและให้
คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
- สามารถวินิจฉัยและ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก
การทาหัตถการและให้การ
รักษาได้
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Level ๔
- มีความเข้าใจวิธีการ
รักษา traumatic
vascular disease ที่มี
ความซับซ้อน
- มีความเข้าใจเรื่อง
cerebral blood
flow, perfusion
study และสามารถ
ประเมินได้ว่า
cerebral collateral
เพียงพอหรือไม่

Level ๔
- สามารถหัตถการ
รักษาผู้ป่วยที่มีการ
บาดเจ็บของหลอด
เลือดสมองและใบหน้า
ด้วยตัวเอง
- สามารถหัตถการ
รักษาผู้ป่วยที่มีการ
บาดเจ็บของหลอด
เลือดสมองและใบหน้า
ที่มีความซับซ้อน โดยมี
การควบคุมหรือให้
คาแนะนาเล็กน้อย

Level ๕
- เป็นผู้นา
multidisciplinary team
ในการดูแลรักษา
traumatic vascular
disease

Level ๕
- เป็นผู้นา
multidisciplinary team
ในการดูแลรักษา
traumatic vascular
disease

๔๙

Radiation safety (EPA๕): System-based Practice
Level ๑
Level ๒
Level ๓
-อธิบายกลไกและความ -รู้จักสัญญาณของการ
-ใช้หลักการ ALARA เพื่อ
เสี่ยงของการบาดเจ็บ
บาดเจ็บจากรังสี
ลดการได้รับรังสีต่อ
จากรังสีได้
-สื่อสารความเสี่ยงของการ ผู้ป่วย ตนเอง และ
-อธิบาย
ได้รับรังสีจากการตรวจทาง เจ้าหน้าที่ ในขณะทีย่ ังคง
หลักการ ALARA (As
รังสีวิทยาแต่ละชนิดกับ
คุณภาพของภาพทางรังสีได้
Low As Reasonably ผู้ป่วย
อย่างเหมาะสม โดยมี
Achievable) ได้
-ใช้หลักการ ALARA เพื่อ
อาจารย์ให้คาแนะนาหรือ
-ประยุกต์ใช้การป้องกัน ลดการได้รับรังสีต่อ
ช่วยเหลือเล็กน้อย
รังสีขั้นพื้นฐานและการ ผู้ป่วย ตนเอง และ
ตรวจสอบปริมาณ
เจ้าหน้าที่ ในขณะทีย่ ังคง
รังสี โดยมีอาจารย์ให้
คุณภาพของภาพทางรังสีได้
คาแนะนาหรือช่วยเหลือ อย่างเหมาะสม โดยมี
อาจารย์ให้คาแนะนาหรือ
ช่วยเหลือ

Level ๔
-ใช้หลักการ ALARA เพื่อ
ลดการได้รับรังสีต่อ
ผู้ป่วย ตนเอง และ
เจ้าหน้าที่ ในขณะทีย่ ังคง
คุณภาพของภาพทางรังสีได้
อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องให้คาแนะนาหรือ
ช่วยเหลือ

Self-directed Learning (EPA๖): Practice based learning & improvement
Level ๑
Level ๒
Level ๓
Level ๔
- รับรู้ข้อจากัดของตนใน - สร้างเป้าหมายในการ
- สามารถวิเคราะห์และ - มีส่วนร่วมในแผนพัฒนา
ด้านความรู้ ความชานาญ เรียนรู้และการพัฒนา
ประเมินงานวิจัยทาง
การปฏิบัติงาน โดย
หมั่นค้นคว้าหาความรู้
ตนเองตามข้อเสนอแนะ การแพทย์ รวมทั้ง
รวบรวมข้อเสนอแนะจาก
เพิ่มเติม และสอบถาม
ของอาจารย์
ประยุกต์ใช้หลักเวช
ผู้มีส่วนได้เสียในการดูแล
ข้อเสนอแนะของอาจารย์
ศาสตร์เชิงประจักษ์
รักษา (เช่น ผู้ปว่ ย,
- ใช้ประโยชน์จาก
เพื่อพัฒนาตนเอง
(evidence-based
สมาชิกของทีมดูแล
แหล่งข้อมูลออนไลน์อย่าง medicine) เพื่อพัฒนา
สุขภาพ, ผูจ้ ่ายเงินแทน
- เข้าใจถึงความสาคัญ
เหมาะสม
ตนเองในฐานะแพทย์
ผู้รับบริการ)
ของการกาหนดเป้าหมาย
ผู้ดูแลผู้ป่วย
ในการเรียนรู้และการ
- ปฏิบัติตาม best
พัฒนาตนเอง
- มีส่วนร่วมในโครงการ
clinical practice รวมถึง
ปรับปรุงคุณภาพการดูแล การใช้แนวทางของเวช
ผู้ป่วย
ศาสตร์เชิงประจักษ์ในการ
ดูแลผู้ป่วย
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Level ๕
-ทาการวิเคราะห์
ต้นเหตุของปัญหาใน
เหตุการณ์บาดเจ็บ
จากรังสีที่บันทึกได้
หรือรายงานได้
-พัฒนาวิธีการเพื่อ
ช่วยลดปริมาณรังสี
ที่ได้รับเพิ่มเติม

Level ๕
- สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ
เพื่อใช้ในการประเมินการ
ปฏิบัติงาน
- สามารถนาผลจากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ถ่ายทอดให้ความรู้แก่
ผู้อื่น
- ทากิจกรรมทางวิชาการ
เสร็จตามที่ราชวิทยาลัย
กาหนด (เช่น การทาวิจยั
การนาเสนอผลงานวิจยั )

๕๐

Professional Values (EPA๗): Professionalism
Level ๑
Level ๒
- แสดงพฤติกรรมที่บ่งถึง - มีส่วนร่วมในการดูแล
ความเอาใจใส่ ความ
แบบมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ซื่อสัตย์ ความสนใจ และ รวมถึงการแสดงความเห็น
ความเข้าอกเข้าใจ
อกเห็นใจ ความซื่อตรง
ความรู้สึกของผู้อื่น เมื่อมี ความเอาใจใส่ ความ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ปว่ ย
เข้าอกเข้าใจความรู้สึก
ครอบครัวของผู้ป่วย
และความรับผิดชอบต่อ
รวมทั้งสมาชิกอื่นๆของ
ผู้ป่วย
ทีมสุขภาพ
- ตระหนักถึงประเด็นด้าน
จริยธรรมในเวชปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอ รวมถึง
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
(conflicts of interest)

Level ๓
- มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเพื่อพิจารณา
แผนการรักษาทางเลือก
อื่น ในกรณีที่ผู้ป่วย
ตัดสินใจไม่รับการรักษา
ตามเวชปฏิบัติทยี่ อมรับ
กันโดยทัว่ ไป

Level ๔
- พัฒนาและประยุกต์ใช้
แนวทางที่เหมาะสมเพือ่
ประเมินการดูแลผู้ป่วย
- ประเมินอุปสรรคในการ
ดูแลผู้ป่วยและสร้าง
แผนการดูแลผู้ป่วยโดยยึด
ผลประโยชน์ของผู้ปว่ ย
เป็นอันดับแรก
- วิเคราะห์และจัดการ
ปัญหาด้านจริยธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์จาเพาะ (เช่น
การดูแลในระยะสุดท้าย
ของชีวิต ผลลัพธ์ที่ไม่พึง
ประสงค์)
- จัดการด้านค่านิยมและ
ความเชื่อของตนเอง ให้
สามารถสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้ป่วยและดูแลผู้ปว่ ยได้
อย่างเหมาะสม

Communication with Patients and Families (EPA๘): Interpersonal & communication skills
Level ๑
Level ๒
Level ๓
Level ๔
- ตระหนักถึงความสาคัญ
- แสดงให้เห็นถึงการ
- สามารถให้ความรู้แก่
- สามารถขอความยินยอม
ของการสื่อสารที่มี
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยและครอบครัว
ที่ได้รับการบอกกล่าว
ประสิทธิภาพกับ ผู้ป่วย
กับผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด (informed consent)
ครอบครัวของผู้ป่วย และ
สมองที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการเข้าร่วมทดลอง
- มีส่วนร่วมในการ
สาธารณชน ซึ่งมีภูมิหลัง
ทางคลินิก (ถ้ามี)
ตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วย
- สามารถสือ่ สารอย่างมี
ทางเศรษฐกิจสังคม และ
และครอบครัว เมื่อขอ
ประสิทธิภาพกับ
- สามารถสือ่ สารอย่างมี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ความยินยอมที่ได้รับการ ประชากรกลุ่มเปราะบาง ประสิทธิภาพกับผูป้ ่วย
- เข้าใจเรื่องการติดต่อ
บอกกล่าว (informed
(vulnerable
และครอบครัว เกี่ยวกับ
ส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่
consent)
population) รวมถึง
ภาวะแทรกซ้อนและ
จาต้องเปิดเผย (privileged
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง และ ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์
communication) และ
ครอบครัวของผู้ป่วย
- เป็นผู้ริเริ่มในการสื่อสาร
การปฏิบัติตาม HIPAA
เหล่านั้น
เกี่ยวกับการดูแลในระยะ
(Health Insurance
สุดท้ายของชีวิต และการ
Portability and
ยุติการรักษา
Accountability Act)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

Level ๕
- พัฒนากลยุทธของ
สถาบันและองค์กร เพือ่
ปกป้องและรักษาหลัก
จริยธรรมและวิชาชีพ

Level ๕
- สามารถให้คาปรึกษา
กับหน่วยงานด้านการ
ดูแลสุขภาพในระดับ
ภูมิภาคและ
ระดับประเทศ
- สามารถให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับปัจจัย
เสี่ยงของโรคหลอดเลือด
สมอง

๕๑

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
PROCEDURE:
o Aneurysm embolization
o Vascular malformation embolization
o Acute ischemic stroke treatment
o Neurovascular trauma embolization
ชื่อผู้รับการประเมิน ................................................................................................... ชั้นปี ...............
๑. ความรู้ทางกายวิภาค [MK]
O Level ๑. แสดงถึงความรู้ทางกายวิภาคของหลอดเลือดในขั้นพื้นฐาน
O Level ๒. แสดงถึงความรู้ทางกายวิภาคของหลอดเลือดและลักษณะ Variation ต่างๆ
O Level ๓. แสดงถึงความรู้ทางกายวิภาคของ anastomosis ที่สาคัญในการรักษา
O Level ๔. แสดงถึงความรู้และความเข้าใจลักษณะกายวิภาคของหลอดเลือดอย่างลึกซึ้งและสามารถ
นามาใช้ในการวางแผนการรักษา
O Level ๕. มีความรู้ทางกายวิภาคอย่างลึกซึ้งและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น
๒. ความรู้เกี่ยวกับโรค [MK]
O Level ๑. แสดงให้เห็นถึงความรู้ในเรื่องอาการและอาการแสดงของโรค การดาเนินโรคและพยากรณ์
โรค
O Level ๒. สามารถอธิบายข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการรักษาโดยวิธีทางรังสีร่วมรักษา และรู้จักทางเลือก
อื่นๆ ในการรักษา
O Level ๓. แสดงให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาโดยมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เหมาะสม
O Level ๔. แสดงให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับโรคอย่างลึกซึ้งโดยอ้างอิงถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ และสามารถ
นามาประยุกต์เข้ากับแผนการรักษาได้
O Level ๕. สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับโรคให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปได้

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๕๒

๓. การเตรียมผู้ป่วยและให้คาแนะนาก่อนการรักษา [PC, ICS]
O Level ๑. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ได้อย่างเหมาะสม
O Level ๒. สามารถสรุปปัญหาของผู้ป่วยและเตรียมผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างเหมาะสม
O Level ๓. สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับโรคและขั้นตอนการรักษาด้วยวิธีทางรังสีร่วมรักษาแก่ผู้ป่วยและ
ญาติ
O Level ๔. สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับโรค ขั้นตอนการรักษาด้วยวิธีทางรังสีร่วมรักษา ภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้น และทางเลือกอื่นๆของการรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
O Level ๕. สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีทางรังสีร่วมรักษาให้กับ บุคลากรทางการแพทย์
และประชาชนทั่วไปได้
๔. Vascular imaging [MK]
O Level ๑. สามารถเห็นลักษณะผิดปกติชนิดที่เห็นได้ชัดเจน และให้การวินิจฉัยแยกโรคได้
O Level ๒. ให้การวินิจฉัยโรคจากภาพการตรวจ โดยมีการให้คาแนะนาจากอาจารย์
O Level ๓. ให้การวินิจฉัยโรคจากภาพการตรวจได้ด้วยตนเอง
O Level ๔. สามารถเห็นและแปรผลความผิดปกติที่เห็นได้ยากหรือมีขนาดเล็กมาก
O Level ๕. สามารถสอนแพทย์และบุคคลากรอื่นๆให้แปลผลภาพการตรวจได้
๕. การวางแผนการรักษา [PC]
O Level ๑. รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา
O Level ๒. สามารถวางแผนในการรักษา เลือกใช้อุปกรณ์ในหัตถการที่ไม่ซับซ้อนโดยมีการให้คาแนะนา
จากอาจารย์
O Level ๓. สามารถวางแผนในการรักษา เลือกใช้อุปกรณ์ในหัตถการที่ไม่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองหรือมีการ
ให้คาแนะนาเล็กน้อย
O Level ๔. ร่วมวางแผนในการรักษากับอาจารย์ ในหัตถการทีการรักษาที่มีความซับซ้อน
O Level ๕. แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการรั ก ษา โดยตระหนั ก ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า (costconsciousness)
๖. ความสามารถในการทาหัตถการ [PC]
O Level ๑. Perform diagnosis angiography under supervision
O Level ๒. Perform diagnosis angiography and macrovascular access
O Level ๓. Perform uncomplicated treatment procedure under supervision
O Level ๔. Perform uncomplicated treatment procedure independently
O Level ๕. Lead team in management of treatment procedure
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๗. การตระหนักถึงภาวะแทรกซ้อน [PC]
O Level ๑. แสดงให้เห็นถึงความรู้เรื่องป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการ
O Level ๒. สามารถสั่งการรักษาและให้ยาเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
O Level ๓. แสดงให้ เห็ น ถึงความตระหนักในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน. สามารถตรวจพบ
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยและให้การรักษาได้ เช่น contrast allergy, groin hematoma,
catheter induce vasospasm
O Level ๔. แสดงให้ เห็ น ถึงความตระหนักในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน. สามารถตรวจพบ
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ไม่บ่อยหรือรุนแรงและให้การรักษาเบื้องต้นได้ เช่น severe allergic
reaction, vessel perforation, dissection, thromboembolism
O Level ๕. สามารถให้ ค วามรู้ แ ก่ แ พทย์ แ ละบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และรั ก ษาการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อน
๘. Radiation safety [SBP]
O Level ๑. Apply basic radiation protection and dose monitor
O Level ๒. Minimize radiation exposure to patient, self and staff
quality under supervision
O Level ๓. Minimize radiation exposure to patient, self and staff
quality with limited supervision
O Level ๔. Minimize radiation exposure to patient, self and staff
quality independently
O Level ๕. Develop methodology to further decrease radiation
multidisciplinary team to use radiation safety

with optimise image
with optimise image
with optimise image
exposure and lead

๙. Angiogram [PC]
O Level ๑. เลือกใช้ปริมาณสารทึบรังสี และมุมในการตรวจเพื่อแสดงให้เห็นรอยโรคได้อย่างเหมาะสม
O Level ๒. แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคต่างของ angiogram เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและนาทางเพื่อการ
รักษา
O Level ๓. แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคในการสร้างภาพจากการตรวจ 3D angiogram เพื่อแสดงให้เห็น
รอยโรคอย่างชัดเจน
O Level ๔. แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคในการสร้างภาพจากการตรวจ 3D angiogram เพื่อแสดงให้เห็น
รอยโรคและใช้ในการวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
O Level ๕. สามารถสอนแพทย์และบุคลากรอื่นๆให้สร้างภาพและแปลผลภาพการตรวจ angiogram
และ 3D angiogram ได้
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๑๐. การดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา [PC]
O Level ๑. สามารถสั่งการรักษาผู้ป่วยหลังทาหัตถการที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยตนเอง
O Level ๒. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหลังทาหัตถการ ทราบถึงข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการดูแลรักษาต่อเนื่อง
O Level ๓. แสดงแผนการดูแลรักษาต่อเนื่อง และสั่งการตรวจติด ตามการรักษาได้อย่างเหมาะสม เช่น
การส่งตรวจทางรังสี หรือการตรวจ angiogram
O Level ๔. สามารถให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ เรื่องผลการรักษาและแผนการดูแลรักษาต่อเนื่อง
O Level ๕. สามารถให้ความรู้แก่แพทย์และบุคคลากรเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังทาหัตถการได้
๑๑. ทักษะด้านการสื่อสารในการรายงานผลการตรวจ [ICS]
O Level ๑. สามารถรายงานผลการตรวจ ลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบ และให้การวินิจฉัยจากการ
ตรวจ angiogram ได้
O Level ๒. สามารถรายงานผลการตรวจที่สาคัญ ลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบ ขั้นตอนวิธีการรักษา
และรายละเอียดของหัตถการโดยได้รับคาแนะนาจากอาจารย์
O Level ๓. สามารถรายงานผลการตรวจที่สาคัญ ลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบ ขั้นตอนวิธีการรักษา
และรายละเอียดของหัตถการด้วยตนเอง
O Level ๔. รายงานผลการตรวจโดยใช้ไวยากรณ์เหมาะสม ข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย
O Level ๕. สามารถสอนแพทย์รุ่นน้องเรื่องการรายงานผลการตรวจได้
๑๒. Professionalism [PROF]
O Level ๑. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา
O Level ๒. แสดงให้เห็นถึงจริยธรรมวิชาชีพ ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
O Level ๓. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม
O Level ๔. แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงาน ประพฤติตัวได้เหมาะสมกับการเป็นผู้นาของ
ทีมการรักษา
O Level ๕. มี ส่ ว นร่ ว มในการสอนแพทย์ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละพั ฒ นาองค์ ก รเพื่ อ ด ารงไว้ ซึ่ ง
มาตรฐานวิชาชีพ

(มีต่อหน้าถัดไป)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๕๕

ระดับศักยภาพโดยรวม
O Level ๑: The fellow demonstrates milestones expected of an incoming fellow.
O Level ๒ : The fellow is advancing and demonstrates additional milestones, but is not yet
performing at a mid-fellowship level.
O Level ๓: The fellow continues to advance and demonstrate additional milestones,
consistently including the majority of milestones targeted for fellowship.
O Level ๔ : The fellow has advanced so that he or she now substantially demonstrates the
milestones targeted for fellowship. This level is designed as the graduation target.
O Level ๕ : The fellow has advanced beyond performance targets set for fellowship and is
demonstrating “ aspirational” goals which might describe the performance of
someone who has been in practice for several years. It is expected that only a
few exceptional fellows will reach this level.

ผู้ประเมิน .........................................................
วันที่ประเมิน ....................................................

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๕๖

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓๖๐ องศา แพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ชื่อผู้รับการประเมิน.........................................................................................................ชั้นปีที่...........................
หัวข้อการประเมิน

ดีมาก

ดี

มาตรฐาน

ต่ากว่า ไม่สามารถ
มาตรฐาน ประเมินได้

๑. ความเอาใจใส่ผู้ป่วยและญาติ
๒. การสอบถามข้อมูลจากผู้ป่วยหรือญาติ
๓. การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย และ/หรือญาติ
๔. ความตัง้ ใจทางาน
๕. การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
๖. การบันทึกรายงาน
๗. ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยใน
ระบบงานโรงพยาบาล
๘. ความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา
๙. มนุษยสัมพันธ์
๑๐. เจตคติ จริยธรรมทางการแพทย์
ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ผู้ประเมิน ...................................................................................ตาแหน่ง ...........................................................
วันที่ประเมิน ........................................................
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๕๗

ภาคผนวก ๕
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร
หลั กสู ตรฝึ กอบรมแพทย์ ป ระจ าบ้านต่อยอดเพื่ อวุฒิ บัตรฯ อนุส าขารังสี ร่ว มรักษาระบบประสาท
จะต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้
๑. กายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดและสรีรวิทยาของ สมอง ไขสันหลัง ศีรษะและลาคอ
๑ . ๑ ) Functional vascular anatomy of the brain, head and neck region, spine and
spinal cord: variants of anatomy, vascular distributions and supply, collateral
circulation, dangerous anastomosis, cerebral blood flow and autoregulation, etc.
๑.๒) Physiology of the brain, head and neck region, spine and spinal cord
๒. อุบัติการณ์ พยาธิสภาพ กลไกการเกิดโรค อาการแสดง การดาเนินโรค การวินิจฉัย การพยากรณ์ของ
โรค หลั ก การรั ก ษา เทคนิ ค การรั ก ษา ข้ อ บ่ ง ชี้ แ ละข้ อ บ่ ง ห้ า มที่ ส าคั ญ ในการั ก ษา ตลอดจน
ภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข ของโรคที่สาคัญและพบได้บ่อยของหลอดเลือดระบบประสาททั้ งสมอง
ไขสันหลัง ศีรษะและลาคอ
๒.๑ Intracranial vascular lesions
๒.๑.๑) Aneurysmal vasculopathy
๒.๑.๒) Pial arteriovenous shunt
๒.๑.๓) Dural arteriovenous shunt
๒.๑.๔) Acute ischemic stroke
๒.๑.๕) Other steno-occlusive disease: ICAD, Moyamoya disease, cerebral
venous thrombosis, etc.
๒.๑.๖) Traumatic vascular disease: Direct CCF, etc.
๒.๑.๗) Other vascular diseases
๒.๑.๘) Hypervascular tumor: hemangioblastoma, meningioma, etc.
๒.๒ Spinal vascular lesions
๒.๒.๑) Pial arteriovenous shunt: spinal cord AVM, etc.
๒.๒.๒) Dural arteriovenous shunt: spinal dural AVF, etc.
๒.๒.๓) Other vascular diseases
๒.๒.๔) Hypervascular tumor: hemangioblastoma, etc.
๒.๓ Head and Neck vascular lesions
๒.๓.๑) Vascular anomaly; tumors and malformations
๒.๓.๒) Aneurysmal vasculopathy
๒.๓.๓) Traumatic vascular disease: vertebrovertebral fistula, etc.
๒.๓.๔) Steno-occlusive disease: carotid stenosis, etc.
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๕๘

๒.๓.๕) Other vascular diseases
๒.๓.๖) Hypervascular tumor: juvenile angiofibroma, paraganglioma, etc
๒.๔ Pediatric neurovascular diseases: VGAM, dural sinus malformation, pial AVM,
aneurysmal vasculopathy, etc.
๒.๕ Spinal column lesions: osteoporotic fracture, spinal tumor, spinal infection,
etc.
๓. เภสัชวิทยา ข้อบ่งชี้และข้อบ่งห้ามที่สาคัญ รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไข ในการใช้สารทึบรังสี
และยาที่เกี่ยวข้องในหัตถการทางรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
๓.๑ Contrast agents
๓.๒ Medications: antiaggregants, anticoagulants, thrombolytics, vasodilators,
vasoconstrictors, sclerosing agents, etc.
๔. คุณสมบัติ ลักษณะการใช้งาน และการเลือกใช้อุปกรณ์ในหัตถการทางรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
(endovascular devices)
๔.๑ Introducers (Sheaths)
๔.๒ Catheters and microcatheters
๔.๓ Guidewires and microwires
๔.๔ Balloons
๔.๕ Stents
๔.๖ Embolic materials
๔.๗ Revascularization devices
๔.๘ Biopsy devices
๔.๙ Closure devices
๔.๑๐ Other materials
๕. การใช้เครื่องมือด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยในหัตถการทางรังสีร่วมรักษาระบบประสาทเช่น angiography
suite, fluoroscopy, computerized tomography, ultrasonography

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๕๙

ภาคผนวกที่ ๖
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาอาจารย์ใหม่
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๖๐

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๖๑

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๖๒

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๖๓

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๖๔

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๖๕

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๖๖

ภาคผนวกที่ ๗
หนังสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๖๗

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๖๘

ภาคผนวกที่ ๘
กิจกรรมวิชาการและรายละเอียดต่างๆ
๑. กิจกรรมวิชาการ (Activity) ภายในและภายนอกภาควิชาฯ ได้แก่
๑.๑ Neurovascular Conference: เวลา ๐๘:๐๐-๐๙:๐๐ ทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ เป็น
Interdepartmental Conference โดยมีจุดประสงค์เพื่อเรียนรู้ ทบทวนและแก้ปัญหาผู้ป่ว ยทางด้ าน
Neurovascular diseases ร่วมกันโดยอาจารย์รังสีร่วมรักษาระบบประสาท อาจารย์ศัลยศาสตร์ระบบ
ประสาท อาจารย์รังสีรักษา และอาจารย์จากสาขาอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ และ
แพทย์ประจาบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในแต่ละ rotation จะเป็นผู้นาเสนอผู้ป่วยที่มารับการรักษาในแต่ละ
สัปดาห์ โดยจะมีอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้การประเมินเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องระหว่างหลักสูตร
วัตถุประสงค์สาหรับแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ
- เพื่อการฝึกการนาเสนออย่างเป็นระบบ
- เพื่อให้เข้าใจโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังที่สาคัญ และที่พบได้บ่ อยตลอด
จนถึงการวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม
- เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านภาพการวินิจฉัยของโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ทั้ง
ภาพ CT, MRI หรือ Cerebral angiogram
- เพื่อฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑.๒ Emergency Review: เวลา ๐๘:๐๐-๐๙:๐๐ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เป็นการนาเสนอ
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้ทาหัตถการของรังสีร่วมรักษาระบบประสาทในแต่ละสัปดาห์ เพื่อการเรียนรู้ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ที่ได้ทาผ่านมาในแต่ละสัปดาห์
วัตถุประสงค์สาหรับแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ
- เพื่อให้เข้าใจภาวะฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังที่สาคัญและที่พบ
ได้บ่อย
- เพื่อให้เข้าใจและฝึกทักษะของการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน
- เพื่อติดตามผลของการรักษาผู้ป่วย
๑.๓ Anatomy talk: เวลา ๐๗:๓๐-๐๘:๐๐ ทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ : เป็นการอ่านทบทวน
embryology และ anatomy ของหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง
วัตถุประสงค์สาหรับแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ
- เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจและทบทวน embryology, anatomy และ
physiology ของหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๖๙

- เพื่อเป็ น พื้น ฐานของความเข้าใจและการอธิบาย pathophysiology ของโรคที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการนาเอาความรู้ความเข้าใจ normal anatomy และ physiology มาประยุกต์ใช้ใน
การทาหัตถการ
๑.๔ Continuous Education Conference: เวลา ๐๘:๐๐-๐๙:๐๐ ทุ ก วั น อั ง คารของ
สัปดาห์: เป็นการนาเสนอในรูปแบบของการรวบรวมความรู้ในหัวข้อที่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ สนใจ
ซึ่งอาจนามาจากหลายบทความทางวิชาการ Journal, textbook โดยอาจจะร่วมกับประเด็นที่น่าสนใจ
ของผู้ป่วยที่ได้เห็น
วัตถุประสงค์สาหรับแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ในประเด็นที่น่าสนใจ
รวมถึงการ update ความรู้ใหม่
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นในการเพิ่มพูนความรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง
- เพื่อฝึกทักษะในการนาเสนอ ความกล้าแสดงออกและความมั่นใจในตนเอง
๑.๕ Stroke Conference: เวลา ๐๗:๓๐-๐๙:๐๐ ทุ ก วั น อั ง คารที่ ๔ ของเดื อ น: เป็ น
Interdepartmental Conference ร่วมกันระหว่างรังสีร่วมรักษาระบบประสาทกับอายุร แพทย์ร ะบบ
ประสาทเพื่อ การเรี ย นรู้ และทบทวนผู้ ป่ว ยที่น่ าสนใจของAcute Ischemic stroke ที่ได้มารับการท า
Mechanical thrombectomy
วัตถุประสงค์สาหรับแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ
- เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรค Acute Ischemic stroke และ
Mechanical thrombectomy
- เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านภาพและการเลือก protocol เพื่อการวินิจฉัยโรค Acute
Ischemic stroke สาหรับ CT, MRI และ Cerebral angiogram
- เพื่อฝึกทักษะในการนาเสนอ และทักษะการเลือกบทความ journal ที่เหมาะสม
- เพื่อฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น เช่นแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ระบบประสาท
๑.๖ Morbidity&Mortality Conference: เวลา ๐๘:๐๐-๐๙:๐๐ ทุ ก วั น พุ ธ ที่ ๓ ของ
เดือน: เป็น Conference ร่วมกันของ แพทย์ พยาบาล นักรังสี การแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ
ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช เพื่อทบทวนอุบัติการณ์ ภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและ
การป้องกันที่เหมาะสมต่อไป

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๗๐

วัตถุประสงค์สาหรับแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ
- เพื่อฝึกทักษะของแพทย์ประจาบ้านฯ ในการทา root-cause analysis หรือการคิด
วิเคราะห์ถึงข้อผิดพลาดในขั้นตอนของการปฏิบัติ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมไปถึงการหาแนวทางแก้ไข
และการป้องกันการเกิดซ้าอีก
- เพื่อฝึกทักษะในการนาเสนอ ความกล้าแสดงออก และการยอมรับความผิดพลาด
- เพื่อเรียนรู้การทางานแบบเป็นทีม
๑.๗ ATIN Interhospital Conference: จัดประชุมสองเดือนต่อครั้ง: เป็น Interhospital
conference ซึ่งจัดโดยสมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาทแห่งประเทศไทย หรือ The Association of
Thai Interventional Neuroradiology (ATIN) มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ การนาเสนอกรณี ก ารรั ก ษาผู้ ป่ว ยที่
น่าสนใจของแต่ละสถาบัน
วัตถุประสงค์สาหรับแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ
- เพื่อได้มีโอกาสเห็นผู้ป่วยที่น่าสนใจและแนวทางการรักษาทางรังสีร่วมรักษาจาก
สถาบันอื่น
- เพื่อฝึกทักษะในการนาเสนออย่างเป็นระบบ
- เพื่อมีโอกาสได้ ทาความรู้จักและสร้างสัมพันธ์กับบุคลากรในสายวิชาชีพเดียวกัน
จากสถาบันอื่น
๑.๘ การควบคุ ม แพทย์ ป ระจ าบ้ า นรั ง สี วิ นิ จ ฉั ย ในการน าเสนอหั ว ข้ อ ความรู้ ข อง
Interventional Neuroradiology (End of Rotation Presentation by Radiology Resident):
กาหนดวันอังคารสุดท้ายของ Rotation ของแพทย์ประจาบ้านรังสีวินิจฉัย (ทุก ๖ สัปดาห์) โดยหัวข้อที่
เลือกจะต้องไม่ซ้ากันภายใน ๑ ปี โดยหน้าที่ของแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ จะต้องช่วยควบคุมและให้
คาปรึ ก ษาแพทย์ ป ระจ าบ้ านรั งสี วินิจฉัยในการทาสื่ อและข้อมูล เพื่อการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
วัตถุประสงค์สาหรับแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาฯ
- เพื่ อ ฝึ ก การสอน การวางแผน และการสร้ า งความเข้ า ใจในพื้ น ฐานของ
Interventional Neuroradiology ให้กบั แพทย์ประจาบ้าน
- เพื่อฝึกการประเมินและการ feed back ให้กับแพทย์ประจาบ้าน
- เพื่อฝึกและสอน การทางานแบบเป็นทีม
๒. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
๒.๑ สุนทรียสนทนา: เวลา ๐๘:๐๐-๐๙:๐๐ ในวันวันพุธที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ ของทุกเดือน เป็นการ
ประชุมของศูนย์รังสีร่วมรักษาโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทาความเข้าใจ ทาข้อตกลง แจ้งข่าว และอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาระบบงานของรังสีร่วมรักษา
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๒.๒ การสะท้อนการเรียนรู้ (Self-reflection) ทาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อ Rotation ของแพทย์ประจา
บ้านรังสีวินิจฉัย (ทุก ๖ สัปดาห์)
๓. การประชุมติดตามความก้าวหน้าอื่นๆของการฝึก อบรม เช่น research forum, การ Feedback จาก
แพทย์ประจาบ้านรังสีวินิจฉัย
๔. กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น งาน CSR, กิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับรังสีร่วมรักษาแก่ประชาชน
และกิจกรรมอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวกที่ ๙
การรับรองวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรั บ รองคุณวุฒิ ห รื อวุฒิ การศึก ษา วุฒิ บัตร (วว.) ฯ อนุส าขารังสี ร่ว มรักษาระบบประสาท ให้
“เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วม
รักษาระบบประสาทแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทมีความประสงค์
ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะรับการฝึกอบรมที่มีโอกาส
ได้รับทั้ง วว. และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมี
ผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯ ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบ
ประสาทเพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ วว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรม
แบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสี
ร่วมรักษาระบบประสาททราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบ
ประสาทไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง วว. ให้มีคุณวุฒิ
ดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจากัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่น
มาช่วยได้
การที่แพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรฯ อนุ
สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทแล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง ประเทศไทย
ดาเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาทมีคุณวุฒิ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” นั้น จะต้องทาให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการ
เข้าสอบวุฒิบัตรฯ ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้
• ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็น
บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารที่ ถู ก คั ด เลื อ กให้ อ ยู่ ใ น PubMed, Scopus, Web of Science หรื อ Google
Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้
มานานเกิน ๑๐ ปี
ในกรณีที่วว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะว่า ห้ามใช้คาว่า
Ph.D. หรื อ ปร.ด. ท้ า ยชื่ อ ในคุ ณ วุ ฒิ หรื อ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และห้ า มเขี ย นค าว่ า ดร. น าหน้ า ชื่ อ ตนเอง แต่
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๗๓

สถาบันการศึกษาสามารถใช้ วุฒิบัตรฯ ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษา อาจารย์ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิ การศึกษาประจ า
สถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้
• มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จานวนกี่ท่าน จาก วว.
• มีอาจารย์ “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จานวนกี่ท่าน
ดังนั้ น วุฒิ บั ตรฯ หรื อ หนั งสื ออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับ การรั บรองวุฒิ การศึ กษานี้ อาจจะมี ค าว่ า
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น
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