
 
 

 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นทีส่อง 

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกจิทีห่น่ึง 

ลาภ ทรัพย์และเกยีรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง 

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ” 

 

พระราชดํารัสใน 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มอืแพทย์ประจําบ้าน สาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย 

ภาควชิารังสีวทิยา  

ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑/๖๒ 



 

 

 
 

 

 

 

 

คู่มอืแพทย์ประจําบ้าน 

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควชิารังสีวทิยา 

ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑/๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คาํนํา 

 

การฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั ภาควชิารังสีวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีเป้าหมายเพื่อผลิตรังสีแพทยท่ี์มีความรู้-ความสามารถ ใน

การดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ยดึหลกัการโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยและ

หลกัการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม รวมถึงการปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพและผู ้

ร่วมงานมีความพร้อมในการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การวางแผนและการแกปั้ญหาในการ

ปฏิบติังาน โดยดาํเนินการตามมาตรฐานหลกัสูตรการฝึกอบรมของราชวทิยาลยัรังสีแพทย์

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การจดัทาํคู่มือแพทยป์ระจาํบา้นฉบบัน้ี เพื่อใหแ้พทยป์ระจาํบา้นเขา้ใจภาพ 

รวมของการฝึกอบรมและการปฏิบติังาน หากตอ้งการขอ้มูลในรายละเอียดสามารถรับขอ้มูล

เพิ่มเติมจากหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ ของราชวทิยาลยัและของภาควชิาจากเวปไซดข์อง

ภาควชิา หรือสามารถสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีการศึกษาของสาขาวชิารังสีวนิิจฉยั หรือของ

ภาควชิารังสีวทิยา 

ในนามของคณาจารยแ์ละบุคลากรของภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล ขอตอ้นรับและขอใหแ้พทยป์ระจาํบา้นมีความสุขตลอดช่วงเวลาของการฝึก 

อบรมและประสบความสาํเร็จในการฝึกอบรม 

 

       

 คณาจารย์ภาควชิารังสีวทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

  หน้า 

๑. ช่ือหลกัสูตรและวฒิุบตัร วสิัยทศัน์และพนัธกิจ ๘ 

๒. วตัถุประสงค ์และผลลพัทท์างการศึกษา ๙ 

๓. คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ๑๐ 

๔. การหมุนเวยีนศึกษาและปฏิบติังาน ๑๑ 

๕. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน-การปฏิบติังาน ๑๔ 

๖. กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและประกาศท่ีควรทราบ ๑๕ 

๗. สิทธิ-สวสัดิการ สาํหรับแพทยป์ระจาํบา้น ๑๖ 

๘. หนา้ท่ีของแพทยป์ระจาํบา้น ๑๘ 

๙. แนวทางการใหค้าํปรึกษาผูป่้วยก่อนการตรวจและรักษา ๑๙ 

๑๐. การฝึกอบรมในสาขา รังสีวนิิจฉยั : การเตรียมตวั และขอ้การปฏิบติัของแพทยป์ระจาํบา้น  ๒๐ 

 ในเวลาราชการ  

๑๑. บทบาทและหนา้ท่ีการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของแพทยป์ระจาํบา้น สาขารังสีวนิิจฉยั ๔๕ 

๑๒. การฝึกอบรมในสาขา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๕๐ 

๑๓. การฝึกอบรมในสาขา รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ๕๔ 

๑๔. ทรัพยากรการศึกษา ๕๖ 

๑๕. การทาํงานวจิยั ๕๘ 

๑๖. การประเมินผลและเกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี ๖๐ 

๑๗. ตาํรา-หนงัสืออา้งอิงในการฝึกอบรม สาขารังสีวนิิจฉยั ๖๓ 

๑๘. สรุปตารางกิจกรรมรวมของสาขารังสีวนิิจฉยัและท่ีแพทยป์ระจาํบา้นเก่ียวขอ้ง ๖๗ 

๑๙. รายนามคณาจารย ์ภาควชิารังสีวทิยา อาจารยผ์ูดู้แลแพทยป์ระจาํบา้น และสาํนกังาน ๖๘ 

 การศึกษาภาควชิา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย     ๗ 

 

สารบัญ (ภาคผนวก) 

   หน้า 

ภาคผนวก  ๑ คาํประกาศสิทธิของผูป่้วย ๗๔ 

ภาคผนวก  ๒ เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ๗๖ 

ภาคผนวก  ๓ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษา ๘๑ 

  มหาวทิยาลยัมหิดล และดาํเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.๒๕๕๒  

ภาคผนวก  ๔ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษา ๘๙ 

  มหาวทิยาลยัมหิดล และดาํเนินการทางจรรยาบรรณ ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

ภาคผนวก  ๕ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษา ๙๒ 

  มหาวทิยาลยัมหิดล และดาํเนินการทางจรรยาบรรณ ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๗  

ภาคผนวก  ๖ เคร่ืองแบบแพทยป์ระจาํบา้น แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดและแพทยเ์ฟลโลว ์ ๙๕ 

  พ.ศ.๒๕๕๘  

ภาคผนวก  ๗ สวสัดิการการรักษาสาํหรับแพทยป์ระจาํบา้น ๙๙ 

ภาคผนวก  ๘ ศูนยบ์ริการสุขภาพแก่บุคลากร (Staff Center) ๑๐๓ 

ภาคผนวก  ๙ ระบบสวสัดิการดา้นสุขภาพสาํหรับแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรม (ดา้นสุขภาพจิต)  ๑๐๕ 

  พ.ศ.๒๕๕๖  

ภาคผนวก  ๑๐ แนวทางปฏิบติัเม่ือบุคลากรทางการแพทยส์ัมผสัเลือดหรือส่ิงคดัหลัง่ของผูป่้วย         ๑๑๐ 

ภาคผนวก  ๑๑ แนวทางการขจดัรังสีเปรอะเป้ือน ๑๑๔ 

ภาคผนวก  ๑๒ ทุนสนบัสนุนการแลกเปล่ียนแพทยป์ระจาํบา้นและแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ๑๑๗ 

  กบันานาชาติ และทุนสนนัสนุนการนาํเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ  

  ระดบันานาชาติสาํหรับแพทยป์ระจาํบา้นและแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด  

  พ.ศ.๒๕๕๙  

ภาคผนวก  ๑๓ หลกัเกณฑก์ารลาของแพทยผ์ูรั้บการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓๐ 

ภาคผนวก  ๑๔ หลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจใหฝึ้กอบรมเพิ่มเติม และยติุการฝึกอบรมของแพทย ์ ๑๓๕ 

  ผูรั้บการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๖  

ภาคผนวก  ๑๕ ระเบียบปฏิบติัวา่ดว้ยวินยัและบทกาํหนดโทษทางวนิยัแก่แพทย ์ ๑๓๘ 

  ผูรั้บการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๑  

ภาคผนวก  ๑๖ ตารางสรุปรายละเอียดการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ๑๔๔ 

ภาคผนวก  ๑๗ ตารางแสดงหวัขอ้ SEMINAR ท่ีแนะนาํสาํหรับชั้นปี ๑๔๙ 

ภาคผนวก  ๑๘ แนวทางการร้องเรียนทางการศึกษาและแบบฟอร์มอุทธรณ์ ๑๕๖ 

 

 



 

 

คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย     ๘ 

 

 

 

แพทย์ประจําบ้าน สาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย 

           ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

หลกัสูตร  

(ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญ 

ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั  

(ภาษาองักฤษ)  Residency Training in Diagnostic Radiology 

 

ช่ือวุฒิบัตร 

ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย) วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั  

(ภาษาองักฤษ) Diploma of the Thai Board of Diagnostic Radiology 

ช่ือย่อ 

(ภาษาไทย) ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 

(ภาษาองักฤษ) Dip. Thai Board of Diagnostic Radiology 

 

วสัิยทัศน์และพนัธกจิ 

วสัิยทัศน์ (Vision)  

ภาควชิารังสีวทิยาจะเป็นผูน้าํทางดา้นรังสีวทิยา เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัทางการแพทยข์อง

แผน่ดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล (อาเซียน) 

พนัธกจิ (Mission) 

จะผลิตรังสีแพทยท่ี์มีความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีเพยีบพร้อมทางดา้นรังสีวทิยาในทุกระบบท่ี

เก่ียวขอ้งในระดบัสากลโดยมีทกัษะเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหาส่งเสริมสุขภาพใส่ใจในความปลอดภยั 

ตลอดจนมีความเอ้ืออาทรในการบริบาลผูป่้วย โดยยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์

รวมและมีเจตนารมณ์เตรียมพร้อมท่ีการพฒันาปรับปรุงตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบติัไปตลอดชีวิตรวมถึงมี

ทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์ การส่ือสาร และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวชิาชีพของตนเอง 

วชิาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งผูป่้วยและญาติ อีกทั้งสามารถทาํงานเป็นทีมร่วมกบัสหสาขาแบบมืออาชีพอยา่งเป็น

ระบบถึงพร้อมดว้ยจิตสาํนึกท่ีจะรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อท่ีจะทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและความตอ้งการทางสาธารณสุขของประเทศต่อไป 



 

 

คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย     ๙ 

 

 

 

วตัถุประสงค์ และผลลพัท์ทางการศึกษาทีพ่งึประสงค์ (Objectives and Intended Educational Outcomes) 

หลกัสูตรฯมีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นใหมี้ความรู้ความชาํนาญ ในการประกอบวชิา 

ชีพเวชกรรม สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั ตามผลลพัทท์างการศึกษาท่ีพึงประสงค ์ กล่าวคือ แพทยท่ี์จบการฝึกอบรม

เป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยัตอ้งสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ กอปรดว้ย

ความรู้ความสามารถขั้นตํ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี  

๑. การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care) 

ก. มีทกัษะในการพิจารณาเลือกและใหค้าํแนะนาํการส่งตรวจทางรังสีบนพื้นฐานของ

หลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence-based imaging guidelines) ร่วมกบัการสืบคน้ขอ้มูล

ของผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจทางรังสีวทิยา (using relevant medical record) 

ข. มีทกัษะในการทาํหตัถการทางรังสีวนิิจฉยัและทางรังสีร่วมรักษา (competence in procedure) 

ค. มีทกัษะในการดูแลความปลอดภยัท่ีไดรั้บการตรวจทางรังสี (patient safety) 

- Contrast agent 

- Radiation safety 

- MRI safety 

- Conscious sedation safety 

ง. มีทกัษะในการขอใบแสดงความยนิยอม (Obtain informed consent) เพื่อการตรวจทาง

รังสีวทิยาท่ีเหมาะสม 

๒. มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วย และสังคมรอบดา้น 

      (Medical Knowledge and Skills) 

ก. มีทกัษะในการวางแผนการตรวจทางรังสีท่ีเหมาะสม 

          (Protocol Selection and Optimization of Imaging - Medical Knowledge 1) 

ข. มีทกัษะในการแปลผลภาพรังสีวทิยา 

                             (Interpretation of examination -Medical Knowledge 2) 

ค. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานของร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังสีวทิยา  

   (Application of basic medical science in radiology) 

๓. การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 

ก. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย (Quality improvement) 

ข. มีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของประเทศ (Health care economics) 

สามารถใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุข ไดต้าม

มาตรฐานวชิาชีพ 



 

 

คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย     ๑๐ 

 

๔. การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพฒันาตนเอง (Practice-based learning and improvement) 

ตระหนกัถึงความรู้ความสามารถและขีดจาํกดัของตนเอง (self-directed learning)  และมีความ 

สามารถในการเสาะแสวงหาแนวทางการพฒันาตนเองอยา่งมีประสิทธิผล และสามารถพฒันา

ไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (life-long learner) มีความสามารถวพิากษบ์ทความ

และงานวจิยัทางการแพทย ์ตลอดจนสามารถดาํเนินการวจิยัทาง การแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้

๕. ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีความเมตตา และเคารพ

ในการตดัสินและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

ข. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ง. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้พทย ์ นกัศึกษาแพทย ์ และบุคลากร

ทางการแพทย ์

จ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางรังสีวทิยา 

๖. ความเป็นมืออาชีพ (Individual and system- professonalism) 

ก. มีความซ่ือสัตย ์(truthful) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน 

เพื่อนร่วมวชิาชีพ และชุมชน 

ข. มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการสถานการณ์

ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ง. รักษาความลบัของผูป่้วย 

จ. คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูป่้วย และส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

ฉ. ยอมรับความแตกต่างของปัจเจกบุคคล 

ช. เคารพในกฎระเบียบ และกติกาขององคก์ร 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต 

๒. ไดรั้บการข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้ 

๓. เป็นผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกโดยคณาจารยภ์าควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะศึกษาและอบรมในหน่วยงานของภาควชิารังสีวทิยาและ/หรือ สถาบนั

สมทบอ่ืนๆ ท่ีภาควชิาฯ และแพทยสภารับรองแลว้ เป็นเวลา ๓ ปี สามารถขยายระยะเวลาการฝึกอบรมได้

มากกวา่ ๑๕๖ สปัดาห์ หรือ มากกวา่ ๓ ปี โดยประเมินจาก milestone เกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี เกณฑก์ารสาํเร็จ

การฝึกอบรมตามหลกัสูตร รวมถึงเกณฑก์ารประเมินอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนด 
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การหมุนเวยีนศึกษาและปฏิบัติงาน  

ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไดก้าํหนดเร่ิมตน้วงรอบปีการศึกษาตั้งแต่

วนัท่ี ๑ กรกฎาคม ถึงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ของทุกปี และจดัใหมี้การหมุนเวยีนศึกษาและปฏิบติังานดา้นรังสี

วทิยาวนิิจฉยัและอ่ืนๆ (ตามระบบ)รวมเวลา ๒๖ เดือน ดงัต่อไปน้ี  โดยยดึหลกัตามเกณฑห์ลกัสูตรของราช

วทิยาลยั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เกณฑ์หลกัสูตร ราชวทิยาลยัฯ ระบบทีจ่ดัให้แพทย์ประจาํบ้านหมนุเวยีนศึกษา 

เกณฑฯ์ โดย 

ราชวทิยาลยัฯ : 

รวมทั้งหมดไม่ 

ตํ่ากวา่ ๑๒๔ สปัดาห์ 

และปฏิบัตงิานไม่น้อยกว่า ๓๒ สัปดาห์ 

หน่วย เวลาปฏิบติัของภาควชิา 

 ๑. Abdominal imaging (gastrointestinal, hepatogiliary และ 

    genitourinary imaging) 
๘  เดือน 

เกณฑห์ลกัสูตร ราชวทิยาลยัฯ ระบบท่ีจดัใหแ้พทยป์ระจาํบา้นหมุนเวยีนศึกษาและ 
 

ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 12 สปัดาห์ 

๒. Thoracic imaging ๓  เดือน 

 

๓. Cardiovascular imaging ๓  เดือน 

๔. Musculoskeletal imaging ๓  เดือน 

๕. Neuroimaging and Head-Neck imaging ๓.๕  เดือน 

๖. Pediatric imaging ๓  เดือน 

เกณฑ์หลกัสูตร ราชวทิยาลยัฯ ระบบทีจ่ดัให้แพทย์ประจาํบ้านจดัให้มีหมุนเวยีนศึกษาและ

ปฏิบัตงิาน ในด้านนัน้  ตามความเหมาะสมในแต่ละสถาบัน 
 

๗. Interventional neuroradiology ๑.๕  เดือน 

  

๘. Interventional radiology ๒  เดือน 

๙. Breast imaging ๒  เดือน 

๑๐. Emergency imaging (abdomen) ๑  เดือน 

๑๑. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒  เดือน 

 ด้านอืน่ๆ 

๑๒. รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ๒  เดือน  

๑๓. Obstetric-Gynae US ๑  เดือน 
เรียนรู้ท่ีภาควชิาสูติ-นรีเวชวทิยา  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

๑๔. Elective  ๒  เดือน  
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หมายเหตุ:  

๑. การเรียนรู้และปฏิบติังานของภาพวนิิจฉยัฉุกเฉิน (emergency imaging) ของหน่วยต่างๆ จะอยู่

ในช่วงการหมุนเวยีนปฏิบติังานในหน่วยนั้นๆ 

๒. การเรียนรู้และปฏิบติังานของรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา (RT) และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (NM) 

สาขาละ ๒ เดือนติดต่อกนั  

๓. การเรียนรู้ในช่วงวชิาเลือกเสรี (elective period) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมชั้นปีท่ี ๓ สามารถเลือกเรียน

วชิาในสาขารังสีวทิยา หรือสาขาทางการแพทย ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล หรือสถาบนัภายนอกรวมถึงสถาบนัต่างประเทศไดอ้ยา่งอิสระ โดยผา่นการพิจารณา

ความเหมาะสมจากคณะกรรมการการศึกษาของภาควชิาฯ  

๔. พยาธิวทิยา จะมีการเรียนรู้ผา่น interdepartmental conferences หรือ tumor board conferences ท่ีมีอาจารย์

จากภาควชิาพยาธิวทิยาร่วมดว้ย เช่น 

              เวลา 

1. Breast Tumor board เดือนละ  ๑ คร้ัง ทุกวนัศุกร์ท่ี ๓ ของเดือน ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

2. Bone tumor board สัปดาห์ละ  ๑ คร้ัง ทุกวนัพุธ ของเดือน ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

3. Academic tumor lung conference เดือนละ ๑ คร้ัง ทุกวนัพฤหสับดีท่ี ๓ ของเดือน ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

4. Chest-Med conference สัปดาห์ละ  ๑ คร้ัง ทุกวนัศุกร์ ของเดือน ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

5. Brain tumor conference 
เดือนละ ๒ คร้ัง ทุกวนัศุกร์ ของเดือน ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

    (Pediatric and adult) 

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

    Conference (HCC) 
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ตารางแสดงการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานในแต่ละช้ันปี 

เดือนท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

แพทยป์ระจาํบา้น 
Thoracic MSK 

Abd 

(Flu) 

Abd 

(CT) 
US Ped Neuro IR RT RT NM NM 

ชั้นปีท่ี ๑ 

แพทยป์ระจาํบา้น 

ชั้นปีท่ี ๒ 
Thoracic MSK 

Abd 

 (Flu-CT) 

Abd MRI/ 

Doppler US 
CVS Ped Neuro 

Neuro 

คร่ึงเดือน 

แรก 
INR. 

Emergency 

(Abdomen 

CT/US) 

Breast 
Ob-Gyn 

US INR. 

คร่ึงเดือน 

หลงั 

แพทยป์ระจาํบา้น 

ชั้นปีท่ี ๓ 
Thoracic MSK 

Abd 

 (Flu-CT) 

Abd  

(CT-MRI) 
CVS Ped Neuro IR 

US 

(Doppler 

US  

๒ อาทิตย)์ 

Breast elective elective 

คาํยอ่ MSK = Musculoskeletal , Abd = Abdomen, CVS = Cardiovascular, Ped = Pediatric. IR = Interventional 

Radiology, INR = Interventional Neuro-Radiology, RT = Radiotherapy, NM = เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
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สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เลขท่ี ๒ ถนนวงัหลงั แขวงศิริรราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐. 

สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั มีสถานท่ีปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนและบริการ   

๑. สาขารังสีวนิิจฉยั 

- หอ้งอ่านฟิลม์ ตึก ๗๒ ปี ชั้นพื้นดิน 

- หน่วยตรวจเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี ตึก ๗๒ ปีชั้น ๑ 

- หน่วยตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉยั  ตึก ๗๒ ปีชั้น ๒ 

- ศูนยภ์าพวนิิจฉยั ตึกผูป่้วยนอก ชั้นพื้นดิน 

- หน่วยตรวจเอกซเรย ์ตึกผูป่้วยนอก ชั้น ๓ ห้อง ๓๔๓ 

- หน่วยตรวจเอม็ อาร์ ไอ และ เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ - ๓ 

- ศูนยถ์นัยรักษ ์ตึกพระศรีฯ ชั้น ๗ 

- หอ้งประชุมพิณพาทยพ์ิทยาเภท ตึก ๗๒ ปีชั้น ๑ 

                            ๒. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

- อาคารศูนยโ์รคหวัใจ ชั้น ๑๐ - ๑๓ 

- ศูนยภ์าพวนิิจฉยั ตึกผูป่้วยนอก ชั้นพื้นดิน (PET-CT) 

- หอผูป่้วย ตึก ๗๒ ปีชั้น ๖ 

                            ๓. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

   - ตึก ๗๒ ปีชั้น ๑ 

   - ตึก ๗๒ ปีชั้น ๖ 

   - ตึก ๗๒ ปีชั้น ๙ 

   - ตึกรังสีราชนครินทร์ 
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กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศทีค่วรทราบ  

แพทย์ประจาํบ้านต้องรับทราบ พึงปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั ตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัและ

ประกาศแพทยสภา, มหาวิทยาลยัมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดงัต่อไปน้ี 

๑. คาํประกาศสิทธิของผูป่้วย 

๒. เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดลและ 

การดาํเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๔. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดลและ 

การดาํเนินการทางจรรยาบรรณ ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

๕. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหิดลและ 

การดาํเนินการทางจรรยาบรรณ ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๗ 

๖. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เร่ืองเคร่ืองแบบแพทยป์ระจาํบา้น พ.ศ.๒๕๕๘ 

๗. สวสัดิการการรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาหรับแพทยป์ระจาํบา้น 

๘. ศูนยบ์ริการสุขภาพแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Staff center) 

๙. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเร่ืองระบบสวสัดิการดา้นสุขภาพสาํหรับแพทย ์

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (ดา้นสุขภาพจิต) พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๐. แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการสัมผสัส่ิงคดัหลัง่หรือเลือดของผูป่้วย 

๑๑. แนวทางการขจดัรังสีเปรอะเป้ือน 

๑๒. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เร่ืองการใหทุ้นสนบัสนุนในการแลกเปล่ียน 

หรือประชุมระดบันานาชาติสาํหรับแพทยป์ระจาํบา้น พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ๑๓. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เร่ืองหลกัเกณฑก์ารลาของแพทยผ์ูรั้บการฝึกอบรม 

พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑๔. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เร่ืองหลกัเกณฑก์ารใหฝึ้กอบรมเพิ่มเติมหรือ 

ยติุการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๕. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เร่ืองทางวนิยัและบทกาํหนดโทษทางวนิยั 

พ.ศ.๒๕๕๑ 
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สิทธิของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือแพทย์ประจําบ้าน 

๑. แพทยป์ระจาํบา้นท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาแลว้  มีสิทธิท่ีจะรับการฝึกอบรมจนครบ ๓ ปี นอกจากผูท่ี้

ไดรั้บโทษให้ออกจากการฝึกอบรม 

๒. แพทยป์ระจาํบา้นมีสิทธิในการลาทุกประเภทไดปี้ละ ๑๐ วนัทาํการ คร้ังละไม่เกิน ๕ วนัทาํการ  

และไม่มีการสะสม 

๓. แพทยป์ระจาํบา้นมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย ตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 

พยาบาล (ภาคผนวก สวสัดิการการรักษา สาํหรับแพทยป์ระจาํบา้น) 

๔. แพทยป์ระจาํบา้นมีสิทธิเลือกเรียนวชิาเลือกจากสถาบนัสมทบอ่ืนๆ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดโดย

ภาควชิาฯ (ระยะเวลา ๒ เดือน ในช่วงชั้นปีท่ี ๓) 

๕. เร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบติังาน แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนจะตอ้งติดแผน่วดัรังสีประจาํบุคคล 

(OSL) ตลอดเวลาและตอ้งมีการส่งคืน OSL เก่า พร้อมกบัรับ OSL ใหม่ทุกเดือน เพื่อนาํ OSL เก่าไป

วดัและรายงานผลใหท้ราบเป็นรายบุคคล หากพบวา่แพทยป์ระจาํบา้นไดรั้บปริมาณรังสีสูงกวา่

ขอ้กาํหนดจะมีแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสมตามมา  

๖. เร่ืองหอท่ีพกั ตามกฎของคณะฯ 

๗. เร่ืองหอ้งพกัแพทย ์ของสาขารังสีวนิิจฉยั ภาควชิารังสีวทิยา ท่ีตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓  

และท่ีตึก ๗๒ ปี ชั้นใตดิ้น 

 

สิทธิเมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม 

๑. ไดรั้บประกาศนียบตัรแสดงวา่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมในฐานะแพทยป์ระจาํบา้นของ 

ภาควชิารังสีวทิยา  สาขารังสีวนิิจฉยั ครบ 3 ปี ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

๒. สามารถยืน่ความจาํนงขอสอบวฒิุบตัร รังสีวทิยาวนิิจฉยั  ตามท่ีเขา้รับการฝึกอบรมจากแพทยสภาได ้

 

สวสัดิการ 

แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บสวสัดิการดงัต่อไปน้ี 

๑. สวสัดิการทัว่ไป ไดแ้ก่ เคร่ืองแบบ, บตัร smartcard, internet account, โรงอาหาร, ท่ีจอดรถ, 

หอ้งสมุด, สถานท่ีออกกาํลงักายและนนัทนาการ  

๒. สวสัดิการการรักษาพยาบาล 

๓. สวสัดิการหอพกัแพทย ์
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รายละเอยีดสวสัดิการทัว่ไป 

๑. เคร่ืองแบบ แพทยป์ระจาํบา้นจะไดรั้บเส้ือเคร่ืองแบบจาํนวน ๕ ตวั  

๒. บัตร ID card บตัรดงักล่าวจะระบุช่ือ นามสกุล และภาควชิาของแพทยป์ระจาํบา้น บตัรน้ีเป็น 

smartcard สามารถใชใ้นการยมืหนงัสือหอ้งสมุด บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม และใชใ้นการผา่น

เขา้ประตูท่ีมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภยัเฉพาะได ้กรณีท่ีทาํบตัรหาย แพทยป์ระจาํบา้น

ตอ้งเสียค่าทาํบตัรใหม่เอง ๓๐๐.๐๐ บาท 

๓. Internet account แพทยป์ระจาํบา้นจะไดรั้บสิทธ์ิเป็นสมาชิก MUCC net ในอตัรา ๖๐๐.๐๐ บาท

ต่อปี โดยคณะฯจะออกค่าใชจ่้ายให ้๓๐๐.๐๐ บาท และแพทยป์ระจาํบา้นออกค่าใชจ่้ายเองอีก 

๓๐๐.๐๐ บาท การชาํระเงินใชก้ารหกัจากบญัชีปีละคร้ังโดยภาควชิาเป็นผูด้าํเนินการ  

๔. โรงอาหาร ในโรงพยาบาลมีร้านคา้จาํหน่ายอาหารราคาถูก ดงัต่อไปน้ี 

- ร้านคา้สวสัดิการคณะฯ ไดแ้ก่ หอพกัพยาบาล ๓,๔ และหอประชาธิปไตย หอ ๑๐ ชั้น 

- สมาคมศิษยเ์ก่าแพทยศิ์ริราช 

- คณะพยาบาลศาสตร์ 

- อาคารศรีสวรินทิรา 

๕. สถานทีจ่อดรถ แพทยป์ระจาํบา้นสามารถจอดรถไดเ้ฉพาะในสถานท่ีท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ บริเวณพิ้น

ท่ี ๑๐ ไร่ (ภตัตาคารเจา้พระยาเดิม) และท่ีจอดรถหอพกั ๘ ไร่  

๖. ห้องสมุด แพทยป์ระจาํบา้นสามารถใชบ้ริการห้องสมุดในการสืบคน้ขอ้มูลและใชบ้ริการอ่ืนๆ 

เช่น ถ่ายเอกสาร ขอเลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือ (ISBN หรือ International Standard Book 

Number) ขอใชโ้สตทศันวสัดุทางการศึกษา เป็นตน้ ห้องสมุดจะเปิดบริการ ดงัน้ี 

- วนัทาํการวนัจนัทร์ - ศุกร์  เวลา ๐๘๐๐ - ๒๒.๐๐ น.  

- วนัเสาร์ - อาทิตย ์  เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

แพทยป์ระจาํบา้นท่ีตอ้งการสืบคน้ขอ้มูลจาํนวนมากและเป็นสมาชิกของ MUCC สามารถใช้

บริการผา่นทางเวบ็ไซตจ์ากท่ีใดก็ไดท้าง http://www.medlib.si.mahidol.ac.th ของห้องสมุด 

๗. สถานทีอ่อกกาํลงักาย ภายในโรงพยาบาลศิริราชมีสถานท่ีสาํหรับออกกาํลงักาย ไดแ้ก่ 

- หอกีฬาศิริราชสัมพนัธ์ อาคารจอดรถ 2 ประกอบไปดว้ย Siriraj fitness center ชั้น ๑๑ 

   และยมิเนเซ่ียมชั้น ๑๒ 

- สนามเทนนิส สนามฟุตซอล (ขา้งหอสมุดศิริราช) และสนามเปตอง (ขา้งหอพกัพยาบาล ๓) 

- สระวา่ยนํ้าสมาคมศิษยเ์ก่า  

นอกจากน้ี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีชมรมกีฬาและนนัทนาการ ๒๓ ชมรมใหแ้พทย์

ประจาํบา้นสามารถเลือกไดต้ามความสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดท่ี้ งานสร้างเสริมสุขภาพ  

โทรศพัท ์๐๒-๔๑๙-๙๙๘๐ , ๙๙๘๙ , ๘๙๖๗ หรือ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/ 
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หน้าที่ของแพทย์ประจําบ้าน 

แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาผูป่้วย และปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายในภาควชิาฯ 

อยา่งเตม็ความสามารถ 

๑. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือภาควชิาฯ 

๒.  เป็นพี่เล้ียงใหแ้ก่นกัศึกษาแพทยท่ี์ข้ึนมาปฏิบติังาน และ/หรือ รับคาํปรึกษาในภาควชิาฯ 

๓.  ทาํงานวจิยัท่ีมีคุณภาพอยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง และนาํเสนอในท่ีประชุมของภาควชิาฯ และในการประชุม 

๔.  ประชุมวชิาการของราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือในการประชุมวชิาการของคณะ 

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรืออ่ืน ๆ 

 

ข้อควรระวงัและบทลงโทษ 

แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งไม่บกพร่องต่อหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบและไม่ทาํความผดิร้ายแรงใดๆ เช่น  

การขาดงาน , การหนีเวร โดยไม่มีเหตุผลอนัควร ในกรณีดงักล่าวแพทยป์ระจาํบา้นจะไดรั้บโทษโดย 

การตกัเตือน , ใหท้าํงานเพิ่มเติมจนครบ, ใหอ้อกจากการฝึกอบรม หรือไม่ส่งสอบวุฒิบตัร 

 

แนวทางการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดบัชั้นปี ไดแ้ก่ แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี ๑,๒ และ ๓ การฝึกอบรม 

ในภาควชิารังสีวทิยา แบ่งเป็น ๓ สาขาวชิา คือ 

๑. สาขารังสีวนิิจฉยั 

๒. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

๓. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 

 

อ้างองิ 

๑. เน้ือหาความรู้อิงตามเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ 

ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวนิิจฉยั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย (Download http://www.rcrt.or.th) 

๒. เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้น เพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญใน 

การประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

 

 

http://www.rcrt.or.th/
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แนวทางการให้คําปรึกษาผู้ป่วยก่อนการตรวจและรักษา 

 

๑. วตัถุประสงค์ 

๑.๑  เพื่อใหผู้ป่้วยและญาติไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจ / รักษาทางรังสีวทิยา 

๑.๒ เพื่อใหแ้พทยป์ระจาํบา้นมีเจตคติท่ีดีต่อ วชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะปฏิบติัต่อผูป่้วยและ

ญาติไดเ้หมาะสม 

๑.๓ เพื่อใหท้ราบสิทธิผูป่้วยอนัจะนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป 

๑.๔ เพื่อลดภาวะความเครียดและวติกกงัวลของผูป่้วยเก่ียวกบัการตรวจรักษาดว้ยรังสี สารทึบรังสี 

และการรักษาดว้ยสารเภสัชรังสี 

๑.๕ เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถดูแลตนเองและปฏิบติัตวัภายหลงั การตรวจ/รักษา ไดถู้กตอ้ง ในกรณีเกิด

ภาวะแทรกซอ้น 

 

๒. ความรับผดิชอบ : แพทยป์ระจาํบา้น / อาจารยแ์พทย ์ 

 

๓. รายละเอียด แพทย์ประจําบ้านควร 

๑. แนะนาํตนเองใหผู้ป่้วยทราบก่อน 

๒. ตรวจสอบวา่เป็นผูป่้วยท่ีกาํลงัจะทาํการตรวจและรักษาวา่เป็นรายท่ีถูกตอ้ง 

๓. อธิบายใหผู้ป่้วยและญาติทราบคือ 

๓.๑ ชนิดและวตัถุประสงคข์องการตรวจรักษาทางรังสีวทิยา 

๓.๒ วธีิการตรวจรักษา และขั้นตอนโดยยอ่ 

๓.๓ การปฏิบติัตวัเพื่อเตรียมตรวจรักษา และขณะรับการตรวจรักษาโดยยอ่ 

๓.๔ อธิบายถึง รังสี สารทึบรังสี และสารเภสัชรังสี 

๓.๕ ใหค้าํแนะนาํผูป่้วยในการดูแลตนเอง และปฏิบติัตวัภายหลงัรับการตรวจ/รักษาทางรังสีวทิยา 

๓.๖ ใหผู้ป่้วยหรือญาติลงนามในหนงัสือแสดงเจตนาขอรับการตรวจรักษาของโรงพยาบาลศิริราช 

 

๔. ระยะเวลา : ๑๐ - ๒๐ นาที 

 

๕. วธีิการประเมิน 

๑. การซกัถามปัญหาและตอบคาํถาม 

๒. พฤติกรรม ความสนใจ ความตั้งใจ และ การใหค้วามร่วมมือของผูป่้วย 
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การเตรียมตัว และข้อควรปฏิบัติของแพทย์ประจําบ้าน 

ทีป่ฏิบัติงานในสาขาวชิารังสีวนิิจฉัย 

 

๑. แพทยป์ระจาํบา้นควรทบทวน Anatomy และวชิาพื้นฐานทางดา้นรังสีวนิิจฉยั 

๒. ควรศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ของฟิสิกส์ดา้นรังสี (Radiation physics) 

๓. การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการเตรียมเสนอในการประชุมทางดา้นวชิาการต่างๆ Case conference,  

Radio-pathological conference, Journal club, Seminar และอ่ืน ๆ โดยแพทย์ประจําบ้านผู้นําเสนอใน 

แต่ละกจิกรรมต้องนําแบบประเมินกจิกรรมจากสํานักงานภาคช้ันใต้ดินมาให้อาจารย์ผู้ควบคุมประเมิน 

กจิกรรมน้ันทุกคร้ัง  

๔. วตัถุประสงคข์องกิจกรรมทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้ในการคิด วเิคราะห์แปลผลภาพวนิิจฉยั การวินิจฉยั

แยกโรค การนาํสู่การวนิิจฉยัภาพท่ีถูกตอ้ง ฝึกการส่ือสาร การนาํเสนอขอ้มูล โดยใชเ้ทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ การคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม และการทาํงานร่วมกนั รวมถึงการเป็นผูน้าํในการนาํเสนอและ

สรุป โดยมีคาํแนะนาํจากอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ 

 

การทาํ Case conference 

วนั - เวลา :      วนัองัคาร, พฤหสั ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. และวนัพุธ, พฤหสั ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

สถานท่ี  :      หอ้งบรรยายพิณพากยพ์ทิยาเภท ตึก ๗๒ ปี ชั้น ๑ 

ผูรั้บผดิชอบ :      แพทยป์ระจาํบา้นประจาํหน่วย ชั้นปีท่ี ๓ หรือ ๒ เป็นผูน้าํเสนอผูป่้วยตวัอยา่งท่ีน่าสนใจ 

         แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ เป็นผูช่้วยในการเตรียมฟิลม์หรือภาพวนิิจฉยัและ 

       รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การเตรียม case conference 

- ปรึกษาอาจารยป์ระจาํหน่วยท่ีจะทาํ Case conference ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ๒ สัปดาห์ 

- เลือกตวัอยา่งผูป่้วยท่ีน่าสนใจท่ีส่งมาทาํการตรวจ/รักษาในสาขาวชิารังสีวนิิจฉยั และ / หรือ  

  ผูป่้วยท่ีมีปัญหาในการวนิิจฉยัโรค 

- เตรียมฟิลม์ ประวติัการเจบ็ป่วยสั้น ๆ ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ และผลทางพยาธิวทิยา 

- เตรียมอภิปราย และสรุป  

- แจง้แพทยป์ระจาํบา้นและอาจารยท์่านอ่ืนๆ ประมาณ 1 สัปดาห์ล่วงหนา้ เพื่อเตรียมตวัใน 

  การอ่านฟิลม์  และร่วมอภิปราย 

- จดัเตรียมฟิลม์ และ Slides / Power Point Presentation ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยท่ีจะนาํเสนอ 
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การนําเสนอ 

- แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ หรือ ๒ ประจาํหน่วยนั้นๆ เป็นผูน้าํเสนอ และเป็น Moderator 

- แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี ๑ เป็นผูเ้ตรียมฟิลม์ท่ีจะนาํเสนอเป็นลาํดบัขั้น 

- แพทยป์ระจาํบา้นท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นผูอ่้านฟิลม์ท่ีนาํเสนอและร่วมกนัอภิปราย 

- อาจารยป์ระจาํหน่วยเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา และร่วมอภิปราย  

- แพทยป์ระจาํบา้นเจา้ของหน่วยกล่าวสรุป 

- นาํใบประเมินกิจกรรมมาใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมประเมิน 

การทาํ Journal club 

- ทุกวนัจนัทร์ของสัปดาห์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. นาํเสนอ Journal คร้ังละ ๒ เร่ือง โดยใชเ้วลาใน

การนาํเสนอ อภิปราย และสรุป ๑๕ - ๒๐ นาที ต่อเร่ือง 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะเป็นผูเ้ลือกเร่ืองท่ีตนเองสนใจจากวารสารท่ีไดรั้บการยอมรับในสาขาวชิาท่ี

ศึกษา ไดแ้ก่ American Journal of Radiology, Radiology, Radiographics, American Journal of 

Neuroradiology,  Pediatric Radiology ฯลฯ และปรึกษากบัอาจารยผ์ูดู้แลล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  

๓ - ๔ สัปดาห์ 

- แพทยป์ระจาํบา้น ควรจะคน้ควา้รายละเอียดเพิ่มเติมจาก Text  book และวารสารอ่ืนๆ ทั้งใน 

ประเทศไทย และต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีตนเองจะนาํเสนอเพือ่เป็นการเปรียบเทียบ 

นาํเสนอเป็นภาษาองักฤษโดยการใช ้Power point presentation และกล่าวสรุปเน้ือหา วิพากย์

ผลงานวจิยั (critical appraisal : เช่นความน่าเช่ือถือของงานวจิยั การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้

หรือสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง)โดยการอภิปรายร่วมกบัอาจารยผ์ูดู้แล 

- ติดประกาศท่ีบอร์ดของสาขาวชิาฯ แจง้ช่ือเร่ืองท่ีจะนาํเสนอ วนั เวลา และช่ืออาจารยท่ี์ดูแล 

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ๒ - ๓ วนั 

- นาํใบประเมินกิจกรรมมาใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมประเมิน 

การทาํ Seminar 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งทาํ Seminar ปีละ ๑ เร่ือง โดยเลือกหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจ และปรึกษา 

อาจารยป์ระจาํหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งและนาํเสนอในวนัพฤหสับดี เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งศึกษาเร่ืองนั้นๆ อยา่งละเอียดโดยศึกษาจาก Text book, Journal หรือ  

Web site และปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํ Seminar 

- เก็บรวบรวมฟิลม์ เพื่อมานาํเสนอ 

- นาํเสนอโดยการใช ้Power point presentation และแจกเอกสารประกอบ (ถา้มี) 

- นาํใบประเมินกิจกรรมมาใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมประเมิน 

- ภายในระยะเวลา ๓ ปีท่ีฝึกอบรม หวัขอ้เร่ือง Seminar ท่ีนาํเสนอ ไม่ควรซํ้ ากนั  
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- เชิญวทิยากรจากต่างภาควชิา หรือต่างสถาบนัมาบรรยายเพื่อเพิ่มพนูความรู้เป็นคร้ังคราว 

 

การปฏิบัติงานในเวลาราชการ 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะหมุนเวียนกนัปฏิบติังานในหน่วยต่างๆ คราวละ ๑ เดือน และร่วมกนัรับผดิชอบ  

  งานในหน่วยนั้นๆ โดยแต่ละคนจะไดป้ฏิบติังานครบทุกหน่วยตามหลกัสูตรท่ีราชวทิยาลยัรังสีแพทย ์ 

   แห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้ภายในระยะเวลาท่ีฝึกอบรม 

- แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งปฏิบติังานอ่ืนๆ ของสาขาวชิาฯ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ การอ่านฟิลม์ผูป่้วย 

  อุบติัเหตุ การทาํ Myelography และการอ่านฟิลม์ผูป่้วยนอก เป็นตน้  

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาลไดม้อบหมาย  

  ไดแ้ก่ การออกหน่วยรับบริจาคเลือด การอยูเ่วรหอ้งตรวจนอกเวลา เป็นตน้  

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ี Review film ร่วมกบัอาจารยป์ระจาํหน่วยท่ีรับผดิชอบในวนันั้น และเขียน 

รายงานผลการตรวจ/รักษา ภายใตก้ารดูแลของอาจารยป์ระจาํหน่วยท่ีรับผิดชอบในวนันั้นๆ ดว้ย 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีรับปรึกษาผูป่้วยจากแผนกต่าง ๆ ภายใตก้ารดูแลของอาจารยป์ระจาํหน่วย

ท่ีรับผดิชอบในวนันั้นๆ 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งช่วยกนัดูแลความเรียบร้อยในภาควชิาฯ ดูแลผูป่้วยท่ีเขา้มารับการตรวจ

วนิิจฉยัหรือรักษาในภาควชิาใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม 

- สาํหรับแพทยป์ระจาํบา้นท่ีปฏิบติังานดา้นรังสีร่วมรักษา ไดแ้ก่ Body Intervention และ 

Neurological Intervention จะตอ้งติดตามดูแลผูป่้วยหลงัทาํหตัถการต่างๆ จนกวา่ผูป่้วยจะออกจาก

โรงพยาบาลไดแ้ละจะตอ้งบนัทึกประวติั การตรวจวินิจฉยั และรักษาโดยละเอียดพร้อมทั้งเขียน

สรุปรายงานผูป่้วยใน และในกรณีท่ีผูป่้วยมีปัญหาใดๆ เกิดข้ึน จะตอ้งรีบรายงานใหอ้าจารยเ์จา้ของ

ไขรั้บทราบดว้ย 

 

การปฏิบัติงานทีต่ึกผู้ป่วยนอก 

- แพทยป์ระจาํบา้นท่ีข้ึนปฏิบติังาน ท่ีตึกผูป่้วยนอก ชั้น ๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. จะตอ้ง 

  อ่านฟิลม์ และเขียนรายงานผลการตรวจภายใตก้ารดูแลของอาจารยป์ระจาํ OPD ในวนันั้น 

 

การปฏิบัติงานที ่ตึก ๗๒ ปี ช้ัน ๒ 

แพทยป์ระจาํบา้นสามารถข้ึนมาปฏิบติังานดงัน้ี 

- วนัทาํการ  จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. และ เสาร์-อาทติย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

- แพทยป์ระจาํบา้นท่ีข้ึนมาปฏิบติังานหลงัเวลาราชการ (หลงัเวลา ๑๖.๐๐ น.) และในวนัหยดุราชการ

จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ (โทร.๙-๗๓๖๒) เพื่อทาํการเปิด และปิด

หอ้งใหเ้รียบร้อย และไม่ควรอยูเ่ลยเวลาท่ีกาํหนด (ยกเวน้กรณีมีเหตุจาํเป็นจริงๆ) 
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การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านหน่วย MRI/CT   

- แพทยป์ระจาํบา้นในหน่วย MRI/CT มีหนา้ท่ีดูแลผูป่้วยท่ีมารับการตรวจดว้ยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 

และคอมพิวเตอร์สแกน (CT) และจะตอ้งทาํการรักษาผูป่้วยเบ้ืองตน้ได ้ ในกรณีท่ีผูป่้วยมีปัญหาฉุกเฉิน 

หรือแพส้ารทึบรังสี 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีตรวจใบปรึกษา (Request) อยา่งนอ้ยหน่ึงวนัล่วงหนา้ก่อนเร่ิมปฏิบติั งานและ

วางแผนการตรวจตาม Protocol อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเพียงพอในการแปลผล 

หากมีขอ้สงสัยใหป้รึกษาอาจารยท่ี์รับผดิชอบ 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีรับปรึกษาผูป่้วยท่ีขอทาํการตรวจ MRI/CT และติดต่อเจา้หนา้ท่ีประจาํห้องตรวจ 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้ง Review film MRI/CT ร่วมกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบในวนันั้น ๆ และเขียนรายงาน 

ผลการตรวจใหเ้สร็จภายใน 48 ชัว่โมง 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีรับปรึกษาในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อประสานงานวางแผนการตรวจ Review 

film กบัอาจารย ์และรายงานผลการตรวจให้เสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง 

- กรณีมีปัญหาในการปฏิบติังานใหร้ายงานอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบประจาํหน่วยในวนันั้น ๆ 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งบนัทึกรายละเอียดของผูป่้วยท่ีน่าสนใจ ลงในสมุด Interesting case ท่ีทาํ  

   MRI/CT และติดตามผลการตรวจ/รักษาผูป่้วยรายนั้นต่อไป 
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การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านหน่วย Abdomen  

๑. ระบบทางเดินอาหาร และช่องท้อง (GI) 

- แพทยป์ระจาํบา้นเร่ิมปฏิบติังานเวลา ๐๘.๔๕ น. มีหนา้ท่ีทาํการตรวจดว้ยเคร่ือง Fluoroscopy ซ่ึง 

  ไดแ้ก่ การตรวจ Barium swallowing, Upper GI series, GI follow through, Barium enema,  T-tube   

   cholangiography และ Fistulogram  

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้ง Review film และ Plain film ทั้งหมดกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบในวนันั้น  

  และเขียนรายงานผลการตรวจใหเ้สร็จวนัต่อวนั 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีรับปรึกษาในกรณีผูป่้วยฉุกเฉิน ติดต่อประสานงานวางแผนการตรวจ  

   Review film กบัอาจารย ์และรายงานผลการตรวจใหเ้สร็จภายใน ๒๔ ชัว่โมง 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีเตรียมฟิลม์และรายละเอียดของผูป่้วยท่ีน่าสนใจ และเขา้ร่วม conference  

   ของหน่วย GI 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีบนัทึกรายละเอียดของผูป่้วยท่ีน่าสนใจลงในสมุดประจาํหน่วย และเก็บ 

   ขอ้มูลเขา้ Teaching file ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

๒. ระบบทางเดินปัสสาวะและอวยัวะสืบพนัธ์ุ (GU) 

- แพทยป์ระจาํบา้นเร่ิมปฏิบติังานเวลา ๐๘.๔๕น. และมีหนา้ท่ีดูแลผูป่้วยท่ีมาทาํการตรวจ IVP และ

จะตอ้งทาํการรักษาผูป่้วยเบ้ืองตน้ไดใ้นกรณีท่ีผูป่้วยมีปัญหาฉุกเฉิน หรือแพส้ารทึบรังสี 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งวางแผนการตรวจอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเพียงพอ  

  ในการแปลผล 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีหมุนเวยีนกนัทาํ Hysterosalpingogram ทุกวนัจนัทร์ วนัองัคาร และ  

  วนัพฤหสับดี เวลา ๑๓.๐๐ น. 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้ง Review film และ Plain film ทั้งหมดกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบในวนันั้น  

  และเขียนรายงานผลการตรวจใหเ้สร็จวนัต่อวนั 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีเตรียมฟิลม์และรายละเอียดของผูป่้วยท่ีน่าสนใจ และเขา้ร่วม Conference     

   ของหน่วย 

- แพทยป์ระจาํบา้นหน่วย KUB เขา้ร่วม Uro-Radiology conference ทุกวนัศุกร์ท่ี ๓ หรือ ๔ ของ 

  สัปดาห์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีบนัทึกรายละเอียดของผูป่้วยท่ีน่าสนใจลงในสมุดประจาํหน่วย และเก็บ 

   ขอ้มูลเขา้ Teaching file ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านหน่วย  

กระดูก (Bone), ทรวงอก (Chest)  

- แพทยป์ระจาํบา้นหน่วย Bone และ Chest จะตอ้ง Review film ทั้งหมดกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบใน  

  วนันั้น และเขียนรายงานผลการตรวจใหเ้สร็จวนัต่อวนั 

- แพทยป์ระจาํบา้นหน่วย Bone มีหนา้ท่ี  

1. หมุนเวยีนกนัทาํ Arthogram ทุกวนัพุธ เวลา ๑๓.๐๐ น. ท่ี ๗๒ ปีชั้น ๒ 

2. Review film ท่ีจะเขา้ Bone - Pathology conference ทุกวนัพุธ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

    ณ.หอ้งอ่านฟิลม์ ท่ี Imaging center  

3. เขา้ร่วม Bone tumor board conference ท่ีตึกอดุลยเดชวิกรมฯ ชั้น ๘ ทุกวนัพุธ เวลา ๑๕.๐๐ น.  

    และเก็บผล pathology จาก conference เขา้แฟ้มทุกคร้ัง  

4. เขา้ร่วม Sport conference วนัศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. เดือนละ ๑ คร้ัง 

- แพทยป์ระจาํบา้นหน่วย Chest เขา้ร่วม Chest conference ทุกวนัศุกร์ เวลา 11.00 น. 

 

 

การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านหน่วย กุมารเวชศาสตร์ (Pediatric) 

หลกัปฏิบัติงานทั่วไป 

๑. การลาพกัร้อน ลากิจ หรือลาป่วย  

 ๑.๑ แจง้อาจารยห์วัหนา้หน่วยเด็ก    : รศ.พญ.ปรียชาต ์  ปาจารย ์

 ๑.๒ ส่งใบลากบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาฯ ตึก ๗๒/๑๐ : คุณพชัรา  จาํปาเงิน 

๒. E-mail หน่วยเด็ก :  pedchestconf@gmail.com เพื่อใชใ้นการเก็บ Case และติดต่อกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

๓. Website หน่วยเด็ก  :  http://k4400559.mine.nu สาํหรับ knowledge management. 

๔. Case study/ quiz :  http://essentials-of-pediatric-radiology.com/case-studies/case-studies-by-subject/ 

      มีแบบฝึกหดัประมาณ ๒๐๐ ขอ้ 

๕. สาํหรับการประเมินแพทยป์ระจาํบา้นใหดู้ขอ้มูลล่าสุดจากเอกสารภาควชิาฯ 

๖. สาํหรับตารางการทาํงานของอาจารยใ์หดู้ในเอกสารภาควชิาฯ 

๗. สาํหรับ protocol radiation dose CT ใหดู้ใน website ของหน่วยฯ 
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การปฏิบัติงานในการตรวจรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

Cranial Ultrasound, NICU, Nursery, อกส. Ultrasound 

- ทุกวนัจนัทร์ และวนัพฤหสับดี (ของสัปดาห์) 

: ตึกเจา้ฟ้ามหาจกัรี ชั้น ๒ (NICU) โทร. ๙๕๘๐๐-๒ 

- ทุกวนัพุธ (ของสัปดาห์) 

: อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อกส.) โทร ๙๔๖๐๙-๑๐ 

- ใหโ้ทรติดต่อเพื่อสอบถามรายช่ือผูป่้วยก่อน เวลา ๐๘.๔๕ น. : ดงัน้ี 

๑. สอบถามรายละเอียดถึง ช่ือผูป่้วย HN., BW. และ DOL. โดยใหดู้ผลการตรวจก่อนหนา้ 

และถ่ายรูปไวเ้พื่อนาํไปเปรียบเทียบในขณะทาํการตรวจ  

๒. โทรรายงานอาจารยป์ระจาํวนัเก่ียวกบัผูป่้วยท่ีจะทาํการตรวจ นดัหมายเวลาในการตรวจ  

(เฉพาะ อ.จนัทิมา ใหโ้ทรรายงานคร้ังเดียว เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. แต่ถา้มีผูป่้วย Emergency 

สามารถโทรแจง้ก่อนได)้ และนดัหมายเวลากบัอาจารยเ์พื่อโทรแจง้หอ้งตรวจ สาํหรับ Set U/S 

(โทร. ๘-๘๖๔๗) หลงัจากตรวจเสร็จตอ้งโทรแจง้เจา้หนา้ท่ี (ทุกคร้ัง) ใหม้าเก็บเคร่ืองตรวจ 

(โทร. ๘-๘๖๔๗) 

 - ผูป่้วย cranial ultrasound ท่ี NICU ตอ้งทาํ Doppler ทุกเคส 

 - Case ท่ีมี dilated ventricle ใหว้ดั ventricular index, anterior horn width, temporo-occipital distance 

ทุก Case เพื่อการ follow up 

 - ค่าปกติต่างๆ ของ Cranial Doppler ใหดู้ใน website : http://k4400559.mine.nu 

Flu (VCUG, UGIS, GIFT, BE) 

- มีการตรวจดงัตารางหน่วย 

- ตอ้ง Check เคส ก่อนล่วงหนา้ ๑ วนั  

- ตอ้งรายงานอาจารยทุ์กท่านในหน่วยรับทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ๑ วนั หากมีเคสท่ีมีความ

เส่ียงของ Hypothermia และแจง้กบั พยาบาล หรือเจา้หนา้ท่ี รับรู้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ชัว่โมง เพื่อ

เตรียมอุปกรณ์และปรับอุณหภูมิหอ้งใหเ้หมาะสม 

- ก่อนเร่ิมตน้การตรวจรักษาใน เวลา ๙.๐๐ น. แพทยป์ระจาํบา้นผูป้ฏิบติังานตอ้งทาํหนา้ท่ีซกั

ประวติัเก่ียวกบัอาการทัว่ไปของผูป่้วยท่ีมารับการตรวจ เช่น การผา่ตดั/รักษา หรือแพส้ารทึบรังสี ฯลฯ 

และใหผู้ป่้วยเซ็นยนิยอมการรักษาในหนงัสือยนิยอมของทางโรงพยาบาล โดยแพทยผ์ูรั้กษาตอ้งนาํ

รายละเอียดไปบนัทึกลงในแฟ้มประวติัของผูป่้วย ดงัน้ี 

Case         

      Procedure        

      Result successful, no immediate complication     
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- แจง้และจดดรายละเอียดวา่ไดใ้ช ้Contrast ชนิดไหน , Dilution ratio, และขนาด Catheter ท่ีใช ้

- สาํหรับ VCUG รูปแรกใหใ้ช ้Spot image รูปต่อไปใช ้Capture 

- สาํหรับ เคสท่ีสงสัย bowel perforate หรือ เคสหลงัผา่ตดัใหใ้ช ้Water soluble contrast 

- สาํหรับเคสสงสัย Hirschsprung’s disease ในสัปดาห์แรกของชีวติ ใหใ้ช ้Water soluble contrast 

- สาํหรับเคส Intussusception ไม่ใช ้Barium ใหใ้ช ้Water soluble contrast 

-  สาํหรับเคส Intussusception หากตอ้งการใช ้Air reduction มีอุปกรณ์อยูท่ี่หอ้ง Fluoroscopy 

โดยสอบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีประจาํหอ้ง 

- Template report ใหดู้ใน website : http://k4400559.mine.nu โดยเฉพาะใหดู้การบรรยายเทคนิคการทาํ 
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การตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ (CT) 

Protocol 

- ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีนดัหมาย (คุณลดัดา วฒันกลู) เพื่อนาํใบ Request CT มาดูรายละเอียดก่อน

รับการตรวจล่วงหนา้ ๑ สัปดาห์ (ทุกวนัองัคาร เวลา ๑๑.๐๐ น. และนาํใบ Request ส่งคืนทุกวนัศุกร์ 

ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ทุกคร้ัง) เพื่อตรวจสอบประวติัการรักษาคร้ังท่ีเคยตรวจผา่นมา ทาํดงัต่อไปน้ี 

 ๑. ตรวจสอบวตัถุประสงคใ์นการทาํ ถา้ไม่ทราบแน่ชดัใหคุ้ยกบัแพทยเ์จา้ของไขเ้พื่อกาํหนด 

การใช ้protocol 

 ๒. ระบุตาํแหน่งเส้นท่ีจะฉีด Contrast และ ขนาด Cannula โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีทาํ CTA บางคร้ัง 

ตอ้งใหแ้พทยเ์จา้ของไขเ้ปิดเส้นมาใหจ้ากหอผูป่้วยก่อนมาตรวจ 

- สาํหรับ chest CT include neck เป็นแพทยป์ระจาํบา้นหน่วย Pediatric เป็นผูอ่้านฟิลม์

ทั้งหมด แต่ถา้เคส Brain include neck ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นหน่วย Neuroradiology เป็นผูอ่้านฟิลม์ 

- Protocol case ควร protocol ก่อนล่วงหนา้ ๑ สัปดาห์ กบัอาจารยป์ระจาํวนัท่ีตดั CT 

(ตอ้ง Update เคสทุกวนั ให้ดูจากสมุดนดัตรวจ CT  กบัเจา้หนา้ท่ีนดัหมาย ณ ศูนยภ์าพวนิิจฉยั และ

ตอ้งตรวจสอบเคสท่ีส่งมารักษาไปจนถึงเยน็วนัรุ่งข้ึนวา่มีเคสเพิ่มหรือไม่ โดยใหแ้พทยป์ระจาํบา้น 

ชั้นปีท่ี ๒ - ๓ เป็นผูโ้ทรติดต่อ)  

- ถา้เป็นเคส CTA ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนตรวจ ๑ วนั กบั คุณจุฬาลกัษณ์ บุญมา (นกัรังสี

การแพทย)์ ทุกเคส เพื่อวางแผนขั้นตอนวธีิการรักษา (ห้ามแจ้ง ขณะท่ีจะเร่ิมทาํการตรวจเน่ืองจากบาง

เคสตอ้ง Discussion กนัก่อน) 

 - การเขียนลงในใบ Protocol ห้ามใช้คาํวา่ Virtual non-contrast แต่ให้ใช้คําว่า GSI 

protocol เขียนแทน และใหจ้องเคร่ือง CT2 (GE revolution) , CT3 (GE discover 750) เท่านั้น 

สาํหรับ เคร่ือง CT1 ไม่สามารถใช ้ protocol น้ีได ้ ทั้งน้ีตอ้งแจง้กบัวสิัญญีแพทยใ์ห้รับทราบดว้ยเพื่อ

จะไดย้า้ยเคร่ืองมือ ระหวา่งเคร่ือง  

- สาํหรับขนาด Cannula และ flow rate ใหดู้รายละเอียดใน k4400559.mine.nu section Protocol 

 

Contrast usage 

 ๑. Iodine concentration (อ.จนัทิมา จะใชป้ริมาณ ๓๗๐ ส่วนอาจารยท์่านอ่ืนจะใชป้ริมาณ ๓๐๐) 

 ๒. ปริมาณ Contrast  

- Chest   = 1-1.5 CC./KG.  

- Abdomen  = 1.5-2 CC./KG. 

  ๓. การทาํ Chest CT only ใชก้าร dilution contrast 50% ได ้ถา้มี Abdomen ร่วมดว้ยหา้ม 

dilute contrast. 

 ๔. Visipaque อาจใชใ้นเด็กเล็กเน่ืองจากไม่แสบเส้นเลือดและเด็กจะไม่ค่อยขยบัตวั 
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การควบคุมการสแกน 

- ตอ้งส่ือสารกบัรังสีเทคนิค วา่ ตอ้งการภาพแบบไหน วตัถุประสงคใ์นการตรวจคืออะไร

โดยเฉพาะรังสีเทคนิคจบใหม่เพื่อความเขา้ใจตรงกนั 

- ตอ้งส่ือสารกบัวสิัญญีแพทยเ์พื่อใหท้ราบถึงความความลึกในการดมยา โดยเฉพาะในรายท่ี

ตอ้งการให้น่ิงๆ มาก 

- สาํหรับเด็กโตใหซ้กัซอ้มการหายใจโดยเฉพาะรายท่ีตอ้งการทาํ inspiration, expiration เพื่อ

ลดความผดิพลาดในขณะสแกน 

- ใหแ้พทยป์ระจาํบา้น ชั้นปีท่ี ๒ หรือ ๓ ควบคุมการตรวจ CT และประสานงานทนัทีกบั

อาจารยเ์ม่ือเกิดปัญหา เช่น สารทึบรังสีร่ัว หรือ ตดัไม่ตรงเวลา ในบางรายอาจตอ้งสแกนซํ้ าหรือฉีด

สารทึบรังสีใหม่ 

- ใหน้าํอุปกรณ์ท่ีติดตวัผูป่้วยออก เช่น ECG leads โลหะ temperature probe โดยขอคาํอนุญาต

แพทยเ์จา้ของไข ้หรือวสิัญญีแพทยก่์อน 

- ใหต้รวจสอบวา่สายนํ้าเกลือท่ีจะฉีดสารทึบรังสี มีความแขง็แรงและติดแน่นดีหรือไม่ จะมี

โอกาสร่ัว หรือหลุดออกหรือไม่ 

- พยายามใหผู้ป่้วยแนบแขนชิดกบัหวัในขณะสแกน (อยา่ใหแ้ขนกางออก) 

- การจดัท่าเม่ือทาํ CT Chest include neck ตอ้งใหผู้ป่้วยยกแขนชิดหวั 

 

Radiation dose control 

- ตามตารางท่ี update ท่ีสุดดูใน http://k4400559.mine.nu 

- สาํหรับเด็กท่ีนํ้าหนกัใกลข้อบบนของ zone ใหปั้ดข้ึนไปเป็นนํ้าหนกัถดัไป 

- สาํหรับเด็กมีอาการทอ้งโต อาจเน่ืองจากตบั , มา้มโต หรือมี Ascites ใหเ้พิ่ม Radiation เป็น

นํ้าหนกัถดัไป 

- สาํหรับเคส Rule out GI bleeding ใหต้ดั non contrast, arterial, venous, delay เหมือนผูใ้หญ่

เน่ืองจากการวนิิจฉยัสาํคญักวา่การลดรังสี 

 - สาํหรับเคส Trauma ใหต้ดั non contrast, arterial, venous, delay เหมือนผูใ้หญ่เน่ืองจาก

การวนิิจฉยัสาํคญักวา่การลดรังสี 

 

Report 

- ใหเ้ขียน technique การทาํ รวมทั้ง radiation dose ดว้ย  

  (ดูตวัอยา่งใน http://k4400559.mine.nu section template) 

- สาํหรับ Hepatoblastoma, Neuroblastoma, Wilms tumor ให ้staging ตาม guideline 

- สาํหรับ protocol ท่ี update ดูตวัอยา่งใน http://k4400559.mine.nu 
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การตรวจเอกซเรย์คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI) 

๑. ลาํดบัการนดัตรวจ MRI ของผูป่้วยเด็ก ส่วน Body ส่งปรึกษาวสิัญญีแพทยเ์พื่อดมยามี

ทุกสปัดาห์ๆ ละ ๑ คน โดยสามารถนาํเคสส่งปรึกษาไดทุ้กสัปดาห์ หากสัปดาห์ไม่มีเคสส่งปรึกษาจะ

คืนคิวใหก้บัหน่วย Neuroradiology ตอ้งส่ือสารกบัทางกุมารแพทยเ์ป็นประจาํเพื่อใหรั้บทราบเร่ืองคิว

นดั เน่ืองจากหากมานดัตามปกติคิวจะนานมาก 

  ๒. ตอ้งขอใบ Request จากเจา้หนา้ท่ีนดัหมาย (คุณศิริพร ทองตน้) มาดูก่อนล่วงหนา้ได ้๑ 

สัปดาห์ (ทุกวนัศุกร์ และตอ้งคืนใหเ้จา้หนา้ท่ีภายในวนันั้นหลงัจากดูเรียบร้อยแลว้) เพื่อตรวจสอบ

ประวติัการรักษาท่ีผา่นมา ก่อน protocol กบัอาจารย ์และติดต่อกบัแพทยเ์จา้ของไข ้/ วสิัญญีแพทย ์ซ่ึง

ควร protocol ขณะท่ีอาจารยข์ณะปฏิบติังานอยูภ่ายในภาคฯ ไม่ควรติดต่อทางโทรศพัทเ์พราะอาจารย์

ไม่สามารถเห็น study เก่าได ้

  ๓. Protocol เคสควร protocol ล่วงหนา้ ๑ สัปดาห์กบัอาจารยป์ระจาํวนัท่ีตดั MRI (ตอ้ง 

update เคสทุกวนัโดยดูเคสจากสมุดนดั MRI ท่ีวางอยูไ่ดท้ ัว่ไป (เช่น หลงัเคาร์เตอร์นดัหมาย, หอ้ง

ตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์, หอ้งอ่าน film ฯลฯ ณ ศูนยภ์าพวนิิจฉยั) และตอ้งตรวจดูใบ Request 

จนถึงช่วงเยน็ของทุกวนั วา่วนัรุ่งข้ึนมีเคสเพิ่มหรือไม่)  

  ๔. ถา้มีเคสท่ีไม่แน่ใจวา่เป็น MSK หรือไม่ ใหดู้วา่ใครเป็นคนส่งตรวจ pediatrician หรือ 

orthopedist ถา้เป็น orthopedist จะเป็นของ MSK 

  ๕. กรณีมีเคส fetal MRI ได ้โดยตอ้งนดัผูป่้วยมาทาํ Ultrasound fetus ล่วงหนา้ก่อนตรวจ 

MRI เนน้การถ่ายรูปใหเ้หมือน MRI และเนน้การเห็น lesion ก่อนท่ีจะทาํ MRI เพื่อวางแผนเป็น

ขั้นตอนสุดทา้ย 

  ๖. หลงัจากทาํ Fetal MRI แลว้ใหต้ั้ง Alarm ในวนั EDC. ท่ี calendar (ท่ี Email : 

pedchestconf@gmail.com) และในวนัดงักล่าวจะมี Alarm เตือนในมือถือของอาจารยซ่ึ์งแพทยป์ระจาํ

บา้นท่ีปฏิบติังานในเดือนนั้นๆ จะเป็นผูไ้ปตามเคส (ตามจาก HN. ของบุตรผูป่้วย) 

 

PLAIN FILM 

๑. ตรวจดูใบ Request จากโต๊ะรับ ในหอ้ง QC ตึก ๗๒ ปีชั้น ๒ วา่ มีใบ Request หรือไม่ ถา้มี

ใหห้ยบิใบ Request และเซ็นช่ือผูรั้บ (เพื่อใหท้ราบวา่แพทยป์ระจาํบา้นคนไหนนาํใบ Request ไป) แลว้

นาํไป Review กบัอาจารยท่ี์ปฏิบติังานประจาํวนัตามตารางของแต่ละวนั (นบัจากวนั/เวลาในใบท่ีส่งมา) 

  ๒. หลงัจาก Review  กบัอาจารยเ์รียบร้อยแลว้ใหพ้ิมพ ์Report แลว้ pending ส่ง HN. ให้

อาจารย ์verify (ของ ผศ.พญ.จนัทิมา รองวิริยะพานิช ปล่อยเองไดเ้ลยหลงัรีววิกบัอาจารยแ์ลว้ ไม่ตอ้งส่ง 

verify ใหแ้พทยป์ระจาํบา้น ชั้นปีท่ี ๒ ช่วยดู) 

  ๓. ควรใช ้template โดยเฉพาะ portable เพื่อใหดู้ง่ายและทาํงานสะดวก  

(template ดูจาก k4400559.mine.nu) 

mailto:pedchestconf@gmail.com


 

 

คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย     ๓๑ 

 

 

BABYGRAM 

๑. Resident pathology จะติดต่อมาถา้มีเคส โดยใหส่้งขอ้มูลเขา้ : pedchestconf@gmail.com  

แจง้กบัแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒-๓ และ ผศ.นพ.เกรียงไกร เอ่ียมสวสัด์ิกุล 

  ๒. Resident pathology จะส่ง PDF. file มาให ้เราตอ้ง Generate 2 file  

   ๒.๑  PPT รูปอยา่งเดียว ทาํคอมพิวเตอร์ตวักลางท่ีตึก ๗๒ ปีชั้น ๒ โดย copy รูป

จาก syn-test มาใส่ powerpiont ปรับภาพใหช้ดัเจน 

   ๒.๒ Word : พิมพ ์Report ตาม template เก่าแลว้ Review กบั ผศ.นพ.เกรียงไกร 

เอ่ียมสวสัด์ิกุล แลว้ส่งเขา้ E-mail  

  ๓. Film ท่ีถ่ายหลงัเสียชีวติ จะอยูใ่น syn-test คอมพิวเตอร์ตวักลางท่ี ๗๒ ปีชั้น ๒ เปิดได ้

ใส่เลข autopsy number บางกรณีจะมี film ก่อนเสียชีวติดว้ยให ้copy จาก synapse ตามปกติ 

  ๔. ตอ้งส่ง File ใน E-mail : Pediatric chest ใหอ้าจารย ์เขียนวา่ pending อาจารยต์รวจแลว้

จะส่งกลบัมา และใหส่้งขอ้มลูให ้Pathology โดยส่ง film ดงัน้ี 

  - File ท่ี pathology ส่งมา 

  - File word ท่ีเป็น report 

  - File powerpoint ท่ี copy ภาพออกมาจาก syn-test และ synapse 

  - ส่งขอ้มูลกลบัทาง E-mail ให ้pathology โดยตั้ง subject เช่น 

COMPLETE REPORT BABYGRAM A18-071 fetal warfarin syndrome ใหเ้ขียนตรงตามตวัอยา่ง

เน่ืองจากจะไดค้น้หาง่าย 

 

PEDIATRIC CHEST CONFERENCE 

๑. มีทุกวนัองัคาร เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยโทรถาม chest pediatric ล่วงหนา้วา่ มีเคสอะไรบา้ง 

สอบถามช่ือผูป่้วย ,HN., ประวติั ส่วนท่ีส่งตรวจมีอะไรบา้ง บนัทึกและส่งลงกรุ๊ปไลน์ใหแ้พทยป์ระจาํ

บา้น ชั้นปีท่ี ๒-๓ ทราบ และสอบถาม ผศ.นพ.เกรียงไกร เอ่ียมสวสัด์ิกุล วา่ สะดวก Review ช่วงใด 

(ปกติเป็นวนัจนัทร์) 

๒. แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ตอ้งไปดูขอ้มูลจากหนา้จอ เพื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน 

(เช่น ไมโครโฟน , กดอดั VDO.) 

๓. หลงัจากเสร็จ conference ใหพ้ิมพส์รุปใน pedchestconf@gmail.com (๑ เคส/ ๑ mail) 

พิมพต์ามแบบฟอร์ม (HN. ,ช่ือผูป่้วย, ไม่เนน้ finding radio อยากไดร้ายละเอียดเก่ียวกบัโรค, 

management แนวคิดของหมอเด็ก และ F/U มากกวา่) แลว้ส่งขอ้มูลกลบัเขา้หาตวัเอง 
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PEDIATRIC SURGERY CONFERENCE 

๑. ทุกวนัพุธ สัปดาห์สุดทา้ยของเดือน 

  ๒. โทรถามรายละเอียดจาก Sx ped (๙-๕๖๒๙, ๙-๕๖๐๕) วา่ มีผูป่้วยส่งตรวจหรือไม่ ถา้มี 

ขอทราบช่ือผูป่้วย , HN., พร้อมขอสไลดด์ว้ย แลว้ส่งใหแ้พทยป์ระจาํบา้น ชั้นปีท่ี ๒-๓ พิจารณา  

๓. ใส่เคสใน mail ตวัอยา่งหวัขอ้วา่  Pediatric radiology conference "Feb 2018" ในเน้ือหา

ใส่ HN./Dx. เป็น list เอาไว ้

 

NICU CONFERENCE 

๑. ของ ผศ.พญ.จนัทิมา รองวิริยะพานิช รอ fellow newborn ติดต่อมา 

 

PEDIATRIC TECHNOLOGIST CONFERENCE 

๑. เดือนละ ๑ คร้ัง แจง้เป็นเดือนๆ ไป 

  ๒. สรุป conference ส่งทาง E-mail 

 

EMERGENCY 

๑. ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นสลบักนัดูแลเคร่ือง VPN ในเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

  ๒. ตอ้งซกัถามช่ือผูป่้วย , HN., และประวติัใหเ้รียบร้อย เพื่อ consult กบัอาจารยผ์ูป้ฏิบติั

หนา้ท่ีประจาํวนัตามตาราง วา่ ตอ้งเตรียมผูป่้วยและคนอยา่งไรบา้ง เช่น เตรียม set หรือไม่, set ใน

เวลาเท่าไร , สถานท่ีไหน ฯลฯ ถา้เป็น CT ตอ้งเอาใบ protocol มาเขียนดว้ย 

๓. ถา้ไม่ไดดู้ Emergency ใหติ้ดต่อถามคิวตรวจเอาไวก่้อน เพื่อสรุปขอ้ตกลงกบัแพทย์

เจา้ของไข ้โดยการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (ดมยา) มีเฉพาะวนัองัคาร และวนัพฤหสับดี ถา้ไม่

มีเคสดมยาสามารถแทรกคิวตรวจเพิ่มไดทุ้กวนั 

  ๔. ถา้ตอ้งการ Review film ใหถ้ามขอ้สงสัยเพื่อ consult กบัรุ่นพี่ก่อน แต่ถา้อยาก Review 

film กบัอาจารยใ์หดู้ตามตาราง และสอบถามอาจารยก่์อนวา่สะดวกใหม้าพบในเวลาใด ถา้อาจารยม์า

ใหโ้ทรตามแพทยเ์จา้ของไข ้แต่ถา้เป็นช่ืออาจารยค์นใดอ่าน ให ้Review film กบัอาจารยท์่านนั้น 

 

CD นอก  

๑. Film/CD นอก จะอยูใ่น Cloud : user 18600 PW 18600 ไวใ้ชห้า film/CD เก่า และเอา

ของ outside ลง DICOM outside 
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OTHERS 

๑. ถา้มีการทาํ U/S liver transplant ตอ้งขอ diagram ใหเ้จา้ของไขว้าดใหดู้ดว้ยวา่ เส้นเลือด

เส้นไหนต่อกบัอะไร แลว้ถ่ายรูปส่งทาง E-mail รูปดงักล่าวตอ้งเนน้วา่สามารถทาํให ้Doppler หาเส้น

ไดง่้าย ไม่เอาภาพแบบเหล่ียมๆ ใน subject email เขียนวา่ liver transplant diagram หา้มสะกดผดิ 

๒. U/S diaphragm ทาํเป็น VDO ดว้ยทุกเคส ตอ้งเอา flash drive ไป save จากเคร่ือง U/S มา

ลงใน cloud และใหใ้ส่คาํวา่ VDO file ในหวัขอ้ช่ือโฟลเดอร์ท่ีเอาลงดว้ย 

๓. กรณีเคสท่ีส่งตรวจขณะอยูเ่วร ใหส่้งเขา้ E-mail : pedchestconf@gmail.com ดว้ย แลว้

เขียนหวัขอ้วา่ Emergency และ Dx. หา้มสะกดผดิ อาจารยจ์ะใชเ้ป็นตวั search 

๔. Pre med.  :  CPM 0.1 mg./kg. 

       :  Hydrocortisone 5 mg./kg. 
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การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านหน่วย Breast 

- แพทยป์ระจาํบา้นเร่ิมปฏิบติังานเวลา ๐๙.๐๐ น. ท่ีศูนยถ์นัยรักษ ์

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีแปลผลและฝึกปฏิบติักบัอาจารย ์พร้อมรายงานผล, การศึกษาตวัอยา่งจาก 

ระบบ teaching file 

- แพทยป์ระจาํบา้นเขา้ร่วมกิจกรรม Academic breast tumor board conference วนัศุกร์สัปดาห์ท่ี ๓  

ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ท่ีสถานวทิยามะเร็ง ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น ๑๓ 

- แพทยป์ระจาํบา้นเขา้ร่วมกิจกรรม journal club, interesting case ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย วนัศุกร์ 

สัปดาห์ท่ี ๓, ๔ ของเดือน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ท่ีศูนยถ์นัยรักษ ์

 

การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านทีห้่อง Ultrasound  

- แพทยป์ระจาํบา้นเร่ิมปฏิบติังานเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีทาํการตรวจผูป่้วยดว้ยเคร่ือง Ultrasound ร่วมกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบใน 

วนันั้น และเขียนรายงานผลการตรวจให้เสร็จวนัต่อวนั 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีรับปรึกษาในกรณีผูป่้วยฉุกเฉิน ท่ีตอ้งทาํการตรวจดว้ยเคร่ือง  Ultrasound  

 ภายใตก้ารดูแลของอาจารย ์
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การปฏิบัติงานในหน่วย ระบบหลอดเลอืด และรังสีร่วมรักษา  (Vascular / Interventional Radiology)  

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งฝึกทาํการตรวจ Angiography ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทาํ Transarterial 

chemoembolization (TACE), Embolization, Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage (PTBD), Ethanol 

injection, Angioplasty, การวาง Stent และอ่ืน ๆ  ภายใตก้ารดูแลของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบในวนันั้น 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งวางแผนการตรวจอยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมร่วมกบัอาจารย ์โดย มีหนา้ท่ี

ตรวจใบปรึกษา ซกัประวติัเพิ่มเติม, ตรวจร่างกาย, ดูผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ CBC, 

BUN, Creatinine, LFT, PT, PTT และ Anti- HIV 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีเลือกฟิลม์ของผูป่้วยท่ีเคยทาํมาก่อนและเก่ียวขอ้งกบัการตรวจรักษาใน 

คร้ังน้ี ไดแ้ก่ CT scan, Angiogram เป็นตน้  และนาํมาจดัแสดงไวท่ี้ตูอ่้านฟิลม์ในห้องท่ีจะทาํการตรวจ 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีใหค้วามรู้ และแนะนาํการปฏิบติัตวัต่างๆ แก่ผูป่้วย ทั้งก่อนและหลงั    

การตรวจรักษา ตลอดจนดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บการตรวจอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีติดต่อประสานงานกบัแพทยเ์จา้ของไข ้และวสิัญญีแพทย ์

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีรับปรึกษาผูป่้วยฉุกเฉิน ท่ีตอ้งไดรั้บการตรวจหรือตรวจรักษาภายใต ้   

การดูแลของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบในวนันั้น 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้ง Review film ร่วมกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบในวนันั้น ๆ และเขียนรายงานผล

การตรวจหรือตรวจรักษาใหเ้สร็จภายใน ๔๘ ชัว่โมง ในกรณีผูป่้วยฉุกเฉินจะตอ้งเขียนรายงานผลการตรวจ

หรือตรวจรักษาใหเ้สร็จภายในวนันั้น 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งติดตามดูแลผูป่้วยหลงัทาํหตัถการต่างๆ จนกวา่ผูป่้วยจะออกจาก

โรงพยาบาลได ้และจะตอ้งบนัทึกประวติั การตรวจวินิจฉยั และการตรวจรักษาโดยละเอียด พร้อมทั้งเขียน

สรุปรายงานผูป่้วยใน และในกรณีท่ีผูป่้วยมีปัญหาใดๆ เกิดข้ึน จะตอ้งรีบรายงานใหอ้าจารยเ์จา้ของไข้

รับทราบดว้ย 

- แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีเตรียม Film และรายละเอียดของผูป่้วยท่ีน่าสนใจ และเขา้ร่วม Conference 

ของหน่วย 
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การปฏิบัติงานของแพทย์ประจําบ้านหน่วยระบบประสาท  (Neuroradiology) แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลกั คือ 

1. Interventional Neuroradiology Unit. 

การปฏิบติังานในหน่วย จดัแบ่งความรับผดิชอบของแพทยป์ระจาํบา้นทุกคนเป็น ๕ เร่ืองหลกั ดงัน้ี   

๑.๑ การจดัการผูป่้วยท่ีนดัหมายเพื่อทาํหตัถการ 

๑.๑.๑ การเตรียมผูป่้วย 

-  ตรวจใบส่งปรึกษาศึกษาประวติั, ผลการตรวจร่างกาย, ดูผลการตรวจทางห้อง ปฏิบติัการท่ี

สาํคญัไดแ้ก่ CBC, BUN, Creatinine, LFT, PT, PTT, Anti- HIV และอ่ืนๆ 

-  ศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูลภาพการตรวจทางเอกซเรยเ์บ้ืองตน้ของผูป่้วย และวางแผน

การตรวจ/รักษาร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้น ต่อยอดและอาจารยก่์อนหนา้วนัท่ีผูป่้วยมาตรวจหลอดเลือด 

-  แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีจดัทาํแฟ้มประวติัของผูป่้วยท่ีทาํหตัถการทุกรายทั้ง 

Diagnostic cerebral angiogram และ Interventional Neuroradiology procedure และทาํ digital file ท่ี

เก่ียวขอ้งในการตรวจ/รักษาในทุก Modality เช่น CT scan หรือ MRI 

-  จดัเก็บแฟ้มประวติัของผูป่้วยท่ีทาํ Interventional Neuroradiology procedure ทุกราย ใน

ระบบจดัเก็บขอ้มูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในห้อง Angiogram ใหถู้กตอ้งตาม category ของโรค หาก

ไม่เขา้ใจหรือไม่แน่ใจใหถ้ามแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด หรืออาจารยใ์หแ้น่ใจก่อนเสมอ 

-  ลงขอ้มูลทะเบียนผูป่้วยใน program SPSS หรือ excel หรือ program ใดๆ ในฐานขอ้มูล

ของศูนยรั์งสีวทิยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาตามท่ีกาํหนด 

๑.๑.๒ ข้นัตอนการตรวจ 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะไดมี้ส่วนร่วมหรือช่วยในการทาํหตัถการ Diagnostic cerebral   

angiogram และ Interventional Neuroradiology procedure ทุกชนิดรวมไปถึงการฉีด Sclerosing 

therapy ตลอดจน Mechanical Thrombectomy  

๑.๑.๓ หลงัการทาํหตัถการ 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้ง Review film ร่วมกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบในวนันั้น ๆ และ

เขียนรายงานผลการตรวจ/รักษา 

- บนัทึกขอ้มูลผูป่้วยและชนิดของหตัถการใน file excel ของหอ้ง Angiogram เพื่อ

ประโยชน์ในการรวบรวมสถิติของทางหน่วยต่อไปในอนาคต 

- แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งติดตามดูแลผูป่้วยหลงัทาํหตัถการต่างๆ จนกวา่ผูป่้วยจะออก

จากโรงพยาบาลไดห้รือจนกวา่จะหมดขอ้บ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางหน่วย และจะตอ้งบนัทึกประวติัการ

ตรวจวนิิจฉยั รักษาโดยละเอียด พร้อมท้งัเขียนสรุปรายงานผูป่้วยใน ตลอดจนในกรณีท่ีผูป่้วยมีปัญหา

ใดๆเกิดข้ึน จะตอ้งรีบรายงานใหอ้าจารยเ์จา้ของไขรั้บทราบดว้ย 

- จดัเก็บไฟลข์อ้มูลผูป่้วยดา้นการดาํเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การนดัหมายเพิ่มเติมลงใน

แฟ้มประวติั electronic เดิมในระบบจดัเก็บขอ้มูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในหอ้ง Angiogram ท่ีไดท้าํ

การเปิดไวก่้อนหนา้แลว้ดงัขอ้ ๑.๑.๑ 
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๑.๒ การรับปรึกษาเคสฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาราชการ แพทยป์ระจาํบา้นจะเป็น first call ในการ

รับ consult โดยจะตอ้งพิจารณา การตรวจหรือรักษาร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด อาจารย ์และแพทย์

เจา้ของไขเ้พื่อการเซทเคส และ วสิัญญีแพทย ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัโรคและสภาวะผูป่้วย รวมไปถึงร่วม

พิจารณาการรักษา Stroke fast track พร้อมไปกบัอายรุกรรมระบบประสาททุกเคส 

๑.๓ การจดัการ Neuro counselling clinic หรือผูป่้วยนอกของหน่วย ทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์ร่วมกบั

อาจารย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

๑.๓.๑ ในกรณีผูป่้วยเก่าหรือผูป่้วยท่ีมาติดตามการรักษาจะตอ้งเตรียมขอ้มูลและแฟ้มประวติัจาก

ระบบฐานขอ้มูล electronic ของโรงพยาบาลและระบบจดัเก็บขอ้มูลของหน่วย ให้เรียบร้อยก่อน

รายงานแจง้อาจารย ์(ดูรายช่ือผูป่้วยท่ีนดัจากเคาเตอร์นดั Angiogram) แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งบนัทึก 

progress note และร่วมวางแผนการรักษาต่อไปพร้อมกบัอาจารย ์รวมไปถึงการถ่ายภาพผูป่้วยบางราย

ท่ีตอ้งใชภ้าพในการติดตามผลการรักษา สุดทา้ยใหจ้ดบนัทึกรายละเอียดของผูป่้วยท่ีไดจ้ากการตรวจ

ในวนันั้นลงในเวชระเบียนและลงในระบบจดัเก็บขอ้มูลของทางหน่วย  

๑.๓.๒ ในกรณีผูป่้วยใหม่ แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งจดัทาํแฟ้มประวติัในรูปแบบของไฟล ์

powerpoint รวมไปถึงการถ่ายภาพผูป่้วยบางรายท่ีตอ้งใชภ้าพในการติดตามผลการ รักษา ลงในเวช

ระเบียนและลงในระบบจดัเก็บขอ้มูลของทางหน่วยดงัใน ขอ้ ๑.๓.๑ 

๑.๔ การเตรียมเคสใน Neurovascular conference ทุกวนัพฤหสับดี เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. โดย

แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้ท่ีตอ้งนาํเสนอประวติัการตรวจร่างกาย และภาพวนิิจฉยัทางรังสีวทิยาของเคสท่ีนาํ 

เสนอใหก้บัท่ีประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและกระชบั เพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาการรักษาท่ีเหมาะสมแก่คนไข ้

ตลอดจนจดบนัทึกผลการประชุมลงในแฟ้มประวติั electronic เพื่อจดัลงในระบบจดัเก็บขอ้มูลของทาง

หน่วยต่อไป 

๑.๕  แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งเลือกเคสท่ีมาทาํหตัถการ Diagnostic cerebral angiogram อยา่งนอ้ย    

๑ เคส ก่อนส้ินสุด Rotation โดยตอ้งนาํเสนอประวติัเขา้เคส ทาํหตัถการการตรวจวนิิจฉยัดว้ยตวัเอง โดยมี

อาจารยผ์ูป้ระเมินดูแลอยา่งใกลชิ้ด ตลอดจนพิมพ ์report เพื่อใหไ้ดรั้บการประเมิน EPA ตามระบบ WFME 

อยา่งเหมาะสม   

๑.๖ Interventional Neuroradiology Topic Presentation ทุกวนัองัคารสุดทา้ยของ Rotation เวลา 

๑๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. ท่ีหอ้งประชุมรวมของภาควชิารังสีวิทยา โดยเป็นการนาํเสนอ PowerPoint หวัขอ้ท่ีตอ้ง

รู้และเก่ียวขอ้งกบัหน่วย Interventional Neuroradiology โดยหวัขอ้ท่ีจะไดรั้บการมอบหมายในแต่ละ 

Rotation จะไม่ซํ้ ากนัภายในระยะเวลา ๑ ปี  
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2. Neuroimaging unit 

-  แพทยป์ระจาํบา้นศึกษาใบ request และตรวจสอบ protocol ท่ีเหมาะสมก่อนการตรวจ 

-  แพทยป์ระจาํบา้น reviewed film ร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด และอาจารยท่ี์ปรึกษาตามตาราง

การปฏิบติังาน 

-  รับปรึกษา emergency case เช่น stroke fast tract, head trauma ในเวลาราชการ พิจารณาดูแลเร่ือง

การใช ้contrast study ตามความเหมาะสมหากไม่มีขอ้หา้ม 

-  ในกรณี acute ischemic stroke (non lacunar) ใหพ้ิจารณาทาํ perfusion study และปรึกษาร่วมกบั

แพทยเ์จา้ของไข ้ถึง role ของ endovascular treatment. 

-  เขา้ร่วม conference  ของหน่วยตามตารางขา้งตน้ 

-  มีหนา้ท่ีหมุนเวยีนกนัทาํ sialography ทุกวนัพุธและวนัพฤหสับดี เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมกบั  

อ.พญ.สิริอร ตริตระการ  
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ตาราง Conference ทีต้่องเข้าร่วม 

Conference วนั/เวลา/ สถานท่ี หนา้ท่ีของแพทยป์ระจาํบา้น 

Neurovascular conference ทุกวนัพฤหสั - นาํเสนอประวติัการตรวจร่างกาย และภาพ  

 เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  วนิิจฉยัทางรังสีวทิยาของเคสท่ีนาํเสนอ 

 ตึก ๗๒ ปีชั้น ๒ เพื่อใหท่ี้ประชุมร่วมพิจารณาแผนการรักษา 

  ต่อไป 

  - บนัทึกรายละเอียดของผูป่้วยท่ีเขา้ conference 

     ทุกราย  ไดแ้ก่ ช่ือ, HN, ประวติัการตรวจ 

     ร่างกาย, ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

     และ X-ray finding ลงในสมุด conference 

  - บนัทึกขอ้สรุปแนวทางการรักษาและการ 

    ติดตามผูป่้วยท่ีนาํเสนอลงในแฟ้มของหน่วย   

Pediatric brain tumor จดัเดือนละ ๑ คร้ัง วนัศุกร์ - เตรียมและนาํเสนอ Film 

conference สัปดาห์ท่ี ๔ ของเดือน - บนัทึกรายละเอียดของผูป่้วยท่ีเขา้ conference 

 เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ทุกราย ไดแ้ก่ ช่ือ, HN, ประวติัการตรวจ 

 ตึกโกศล ชั้น ๕ ร่างกาย, ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

  และ X-ray finding ลงในสมุด conference 

  - บนัทึกขอ้สรุปแนวทางการรักษาและการ 

  ติดตามอาการผูป่้วยรายนั้นลงใน file ผูป่้วย 

  (รูปแบบ power point) 

Neuro Science conference ทุกวนัองัคาร - เตรียมและนาํเสนอ Film 

 เวลา ๑๐๐ - ๑๒๐๐ น. - บนัทึกรายละเอียดของผูป่้วยท่ีเขา้ conference 

 ณ หอ้งพิณพากยพ์ิทยาเภท ทุกราย  ไดแ้ก่ ช่ือ, HN, ประวติัการตรวจ 

 ตึก ๗๒ ปีชั้น ๑ ร่างกาย, ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

  และ X-ray finding ลงในสมุด  conference 

ENT conference ทุกวนัศุกร์ สัปดาห์ท่ี ๑ - เตรียมและนาํเสนอ Film 

 ของเดือน  - บนัทึกรายละเอียดของผูป่้วยท่ีเขา้ conference 

 หอ้งประชุมแผนก ENT ทุกราย  ไดแ้ก่ ช่ือ, HN, ประวติัการตรวจ 

 ตึกสยามินทร์ ชั้น ๑๕ ร่างกาย, ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

  และ X-ray finding ลงในสมุด Conference 
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Conference วนั/เวลา/ สถานท่ี หนา้ท่ีของแพทยป์ระจาํบา้น 

EYE conference จดัเดือนละ ๑ คร้ัง ร่วมกบั - เตรียมและนาํเสนอ Film 

 แผนกจกัษุ ท่ีหอ้งอ่านฟิลม์ - บนัทึกรายละเอียดของผูป่้วยท่ีเขา้ conference 

 ตึก ๗๒ ปีชั้น ๒ ทุกราย  ไดแ้ก่ ช่ือ, HN, ประวติัการตรวจ 

  ร่างกาย, ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

  และ X-ray finding ลงในสมุด Conference 

Neuro Club (ภายในหน่วย) ทุกวนัองัคาร - ติดต่อ อาจารยท่ี์ปรึกษาในหน่วยเตรียม topic 

 เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ในการนาํเสนอ 

 ท่ีหอ้งอ่านฟิลม์   

 ตึก ๗๒ ปีชั้น ๒  

 

แนวทางการปฏิบัติงาน ในผู้ป่วยทีส่งสัยหรือมีความเส่ียงก่อนได้รับการตรวจภาพรังสีวนิิจฉัย 

๑. ใหพ้ยาบาลตามแพทยป์ระจาํบา้นท่ีลงรายมือช่ือในใบ Request สาํหรับการตรวจของผูป่้วยรายใดๆ 

๒. ถา้ไม่สามารถติดตามแพทยป์ระจาํบา้นรายนั้นได ้ใหติ้ดต่อทางโทรศพัท ์(VPN.) ดงัน้ี : 

 ๒.๑   หน่วย  Abdomen    ติดต่อ  ๐๙๐-๙๙๐-๕๒๑๔ 

๒.๒  หน่วย Neuro     ติดต่อ  ๐๙๐-๙๙๐-๕๒๒๐ 

 ๒.๓  หน่วย  Emergency abdomen and CTA  ติดต่อ  ๐๙๐-๙๙๐-๕๒๔๕ 

๒.๔  หน่วย  Pedriatric    ติดต่อ  ๐๙๐-๙๙๐-๕๒๕๔ 

๒.๕  หน่วย  Chest    ติดต่อ  ๐๙๐-๙๙๐-๕๒๕๙ 

๒.๖  หน่วย  Musculoskeletal   ติดต่อ (ชัว่คราว) ๐๒-๔๑๙-๙๘๒๘-๓๑ ต่อ ๑๐๑ 

            (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการขอใช ้VPN.) 

๒.๗  หน่วย CTA     ติดต่อ (ชัว่คราว) ๐๒-๔๑๙-๙๘๒๘-๓๑ ต่อ ๑๒๓,๑๒๗  

(อยูร่ะหวา่งดาํเนินการขอใช ้VPN.) 
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ระเบียบปฏิบัติกรณีแพทย์ประจําบ้านขาดงาน 

๑. หากแพทยป์ระจาํบา้นมีความจาํเป็นเร่งด่วน ให้รายงานอาจารยท่ี์ควบคุมการปฏิบติังานใน

ช่วงเวลานั้น (ควรรายงานโดยตรงดว้ยตนเอง) และ แพทยผ์ูร่้วมปฏิบติังานร่วมกนั หรือแพทย์

ประจาํบา้นชั้นปีท่ี 3 หรือชั้นปีท่ี 2 ท่ีเป็นหวัหนา้ประจาํหน่วยในเดือนนั้นๆท่ีปฏิบติังานอยู ่เพื่อ

การแลกงานหรือหาแพทยป์ฏิบติังานทดแทน 

๒. ถา้แพทยป์ระจาํบา้นขาดงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือตามดุลยพนิิจของอาจารย์ประจําคาบ 

หรือหน่วยน้ันๆ หรือไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ก่อน จะถูกเรียกมาสอบถามและตกัเตือน โดยอาจารย์

ผูดู้แลแพทยป์ระจาํบา้นหรืออาจารยใ์นฝ่ายการศึกษา และตอ้งทาํการเขียนใบรายงานเพือ่บันทกึ 

และส่งเพือ่เก็บรวมรวบไวใ้นแฟ้ม (เก็บไวท่ี้ฝ่ายการศึกษา คุณพชัรา จาํปาเงิน ตึก 72 ปีชั้น 10)   

๓. ถา้เกิดเหตุการณ์เช่นเดิมอีกเป็นคร้ังท่ี 2 จะดาํเนินการโดยการ เขียนใบรายงานเพือ่บันทึก และใหม้า 

ปฏิบัติงานเพิม่ โดยใชเ้วลาในช่วงลาพกัร้อน  

๔. ถา้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีอีกเป็นคร้ังท่ี 3 จะนาํเขา้ท่ีประชุมสาขาวชิา เพือ่พจิารณาบทลงโทษ เช่น  

๕. การส่งสอบบอร์ด หรือการรายงานตน้สังกดั หรืออ่ืนๆ 

๖. การขาดเวรหรือตามเม่ืออยูเ่วรไม่ไดใ้หย้ดึแนวปฏิบติัเดียวกนั 

 

 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสาขารังสีวนิิจฉัย 

-  มีการจดัตารางแพทยป์ระจาํบา้นปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ทุกวนัตลอดปี 

-  แพทยป์ระจาํบา้น มีหนา้ท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการ จะตอ้งเร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่ เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง 

๐๘.๐๐ น. ของวนัรุ่งขึน้ หรือ ๐๘.๐๐น. ถึง ๐๘.๐๐ น.ของวนัรุ่งขึน้ในวันหยุดราชการ โดยให้แจ้งทีอ่ยู่และ

เบอร์โทรศัพท์ ที่ศูนย์แพทย์  โทร. ๙-๗๗๗๗ - ๘  

-  แพทยป์ระจาํบา้นท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการจะตอ้งอยูใ่นโรงพยาบาลและตามไดท้นัทีเม่ือมีผูป่้วยฉุกเฉิน 

- ในกรณีท่ีตอ้งทาํหตัถการอยา่งยาก เช่น Angiography, Embolization, Drainage หรืออ่ืน ๆ หรือในกรณี

ท่ีมีปัญหาในการตรวจวินิจฉยัและรักษาผูป่้วยแพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรายงานอาจารยเ์วรในวนันั้นดว้ย 

-  แพทยป์ระจาํบา้นมีหนา้รับปรึกษาและดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองในกรณีท่ีผูป่้วยมีปัญหาหลงัไดรั้บการตรวจ 

วนิิจฉยัหรือรักษาในเวลาราชการ 

- แพทยป์ระจาํบา้น มีหนา้ท่ี Review Film กบัอาจารยใ์นเชา้วนัรุ่งข้ึน พร้อมทั้งเขียนรายงานผลการตรวจ 
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รายละเอยีดการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๑ : First call สายที ่๑ 

- ปฏิบติังานร่วมกบั แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ Second call สายท่ี ๑ ในกรณีผูป่้วยเร่งด่วน ท่ีตอ้งทาํ

การตรวจ CT และ US ตั้งแต่ ๑๖.๐๐ น.ถึง ๐๘.๐๐ น.ในวนัธรรมดา และ ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น. วนัรุ่งข้ึน 

ในวนัหยดุราชการและร่วมรายงานผลการตรวจกบัอาจารยป์ระจาํหน่วยในวนัรุ่งข้ึน พร้อมทั้งเขียนรายงาน

ผลการตรวจ 

- Review film และแจง้ผลการตรวจแก่แพทยท่ี์ปรึกษาแบบ non-official report ทนัที ในกรณีเร่งด่วน 

 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๑ : First call สายที ่๒ 

- ปฏิบติังานร่วมกบั แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ Second call สายท่ี ๒ ในกรณีผูป่้วยเร่งด่วน ท่ีตอ้งทาํ

การตรวจ CT และ US ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.ถึง ๒๔.๐๐ น.ในวนัธรรมดา และเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. 

ในวนัหยดุราชการและร่วมรายงานผลการตรวจกบัอาจารยป์ระจาํหน่วยในวนัรุ่งข้ึน พร้อมทั้งเขียนรายงาน

ผลการตรวจ 

- Review film และแจง้ผลการตรวจแก่แพทยท่ี์ปรึกษาแบบ non-official report ทนัที ในกรณีเร่งด่วน 

 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๑ : First call สายที ่๓ 

- ปฏิบติังานร่วมกบั แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ Second call สายท่ี ๓ ในกรณีผูป่้วยเร่งด่วน ท่ีตอ้งทาํ

การตรวจ CT และ US ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.ถึง ๒๔.๐๐ น.ในวนัธรรมดา และเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น.

ในวนัหยดุราชการและร่วมรายงานผลการตรวจกบัอาจารยป์ระจาํหน่วยในวนัรุ่งข้ึน พร้อมทั้งเขียนรายงาน

ผลการตรวจ 

- Review film และแจง้ผลการตรวจแก่แพทยท่ี์ปรึกษาแบบ non-official report ทนัที ในกรณีเร่งด่วน 

- กรณีมีผูป่้วยเร่งด่วน เพื่อทาํ Intervention และ Fluoroscopy ใหเ้ขา้ช่วยทาํหตัถการ โดยรับผดิชอบ 

ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.ถึง ๐๘.๐๐ น.ในวนัธรรมดา และเวลา ๐๘.๐๐ น.ถึง ๐๘.๐๐ น.ในวนัหยดุราชการและ

ติดตามผูป่้วยในวนัรุ่งข้ึน 

 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๑ : Call center 

- โทรศพัทแ์จง้ศูนยแ์พทย ์เร่ิมอยูเ่วร เวลา ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.ถึง ๐๘.๐๐ น.ในวนัธรรมดา  

   และเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น. วนัรุ่งข้ึน ในวนัหยดุราชการ 

- รับโทรศพัทป์รึกษาผูป่้วยกรณีเร่งด่วน เพื่อทาํการตรวจ CT, US นอกเวลาราชการ โดยพิจารณาตาม

ขอ้บ่งช้ี แลว้จึงรายงาน และมอบหมายงานใหแ้พทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ และ ๒ เป็นผูรั้บผดิชอบเคส โดยเรียง

ตามสายท่ี ๑,๒,๓ ตามลาํดบั  
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-  รับโทรศพัทป์รึกษาในกรณีผูป่้วยเร่งด่วน เพื่อทาํ MRI แลว้รายงาน แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ (First call) 

- รับโทรศพัทป์รึกษาในกรณีผูป่้วยเร่งด่วน เพื่อทาํ Fluoroscopy, Intervention แลว้รายงาน  

แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ (Second call สายท่ี ๓) 

- ติดต่อนกัรังสีเทคนิคการแพทยท่ี์อยูเ่วรนอกเวลา 

 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๒ : Second call สายที ่๑ 

- ปฏิบติังานร่วมกบั แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ First call สายท่ี ๑ ในกรณีผูป่้วยเร่งด่วน ท่ีตอ้งทาํการ

ตรวจ CT และ US  ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.ถึง ๐๘.๐๐ น.ในวนัธรรมดา และตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ 

น. วนัรุ่งข้ึน ในวนัหยดุราชการและร่วมรายงานผลการตรวจกบัอาจารยป์ระจาํหน่วยในวนัรุ่งข้ึน พร้อมทั้ง

เขียนรายงานผลการตรวจ 

- Review film และแจง้ผลการตรวจแก่แพทยท่ี์ปรึกษาแบบ non-official report ทนัที ในกรณีเร่งด่วน 

 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๒ : Second call สายที ่๒ 

- ปฏิบติังานร่วมกบั แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 1 First call สายท่ี 2 ในกรณีผูป่้วยเร่งด่วน ท่ีตอ้งทาํการ

ตรวจ CT และ US  ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.ถึง ๒๔.๐๐ น.ในวนัธรรมดา และตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ 

น. ในวนัหยดุราชการและร่วมรายงานผลการตรวจกบัอาจารยป์ระจาํหน่วยในวนัรุ่งข้ึน พร้อมทั้งเขียน

รายงานผลการตรวจ 

- Review film และแจง้ผลการตรวจแก่แพทยท่ี์ปรึกษาแบบ non-official report ทนัที ในกรณีเร่งด่วน 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๒ : Second call สายที ่๓ 

- ปฏิบติังานร่วมกบั แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ First call สายท่ี ๓ ในกรณีผูป่้วยเร่งด่วน ท่ีตอ้งทาํ

การตรวจ CT และ US ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.ถึง ๒๔.๐๐ น.ในวนัธรรมดา และ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 

๒๔.๐๐ น. ในวนัหยดุราชการและร่วมรายงานผลการตรวจกบัอาจารยป์ระจาํหน่วยในวนัรุ่งข้ึน พร้อมทั้ง

เขียนรายงานผลการตรวจ 

-  Review film และแจง้ผลการตรวจแก่แพทยท่ี์ปรึกษาแบบ non-official report ทนัที ในกรณีเร่งด่วน 

-  รับปรึกษาผูป่้วยกรณีเร่งด่วน เพื่อทาํการตรวจ intervention and   fluoroscopy ต่างๆ ไดแ้ก่ esophagography, 

GI study และ limited barium enema แลว้แจง้ให ้แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ ทราบ 

-  กรณีมีผูป่้วยเร่งด่วน เพื่อทาํ intervention ใหเ้ขา้ช่วยทาํ intervention โดยรับผิดชอบตั้งแต่เวลา  

๑๖.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.ในวนัธรรมดา และตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น. ในวนัหยดุราชการ และ

ติดตามผูป่้วยในวนัรุ่งข้ึน 
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แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๓ : First call  

-  รับปรึกษาผูป่้วยกรณีเร่งด่วน เพื่อทาํการตรวจ fluoroscopy ต่างๆ ไดแ้ก่ esophagography, GI Study 

และ limited barium enema 

-  รับปรึกษาผูป่้วยกรณีเร่งด่วน ท่ีจะตอ้งทาํ intervention และร่วมทาํ intervention โดยรายงานอาจารย์

ท่ีอยูเ่วรนอกเวลาในวนันั้น 

-  รับปรึกษากรณีผูป่้วยเร่งด่วนเพื่อทาํ MRI และรายงานผลการตรวจกบัอาจารยป์ระจาํหน่วยใน

วนัรุ่งข้ึน พร้อมทั้งเขียนรายงานผลการตรวจ 

 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๓ : Second call 

- ทาํงานร่วมกบั แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ First call, รับปรึกษาและร่วมทาํการตรวจ fluoroscopy 

ต่างๆ ไดแ้ก่ esophagography, GI studies และ limited barium enema 

- ทาํงานร่วมกบั แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ First call รับปรึกษาและร่วมทาํ Intervention ท่ีอยูเ่วร

นอกเวลาในวนันั้น 

- ทาํงานร่วมกบั แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ First call เพื่อทาํ MRI, รายงานผลการตรวจกบัอาจารย์

ประจาํหน่วยในวนัรุ่งข้ึน พร้อมทั้งเขียนรายงานผลการตรวจ 
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บทบาทและหน้าทีก่ารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ประจําบ้าน 

 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๑ หน้าทีรั่บผดิชอบ (นอกเวลาราชการ) 

๑. การดูแล Case CT, Ultrasound  หน้าที ่Call center  

-  รับโทรศพัท ์VPN emergency (๐๙-๕๒๕๙) จากแพทยป์ระจาํบา้นท่ีอยูห่น่วย chest ตั้งแต่ ๑๖.๐๐ น. 

ในวนัธรรมดา และรับโทรศพัทต่์อจากเวรวนัก่อนหนา้ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. ในวนัหยดุราชการ 

-  ตรวจสอบรายช่ือ fellow   

-  หน่วยต่าง ๆ และ นกัรังสีเทคนิคท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการในวนันั้น  

-  ทาํหนา้ท่ีหลกัในการรับปรึกษาผูป่้วยกรณีเร่งด่วนเพื่อทาํการตรวจ CT, Ultrasound, fluoroscopy 

และ MRI ทุกราย รวมถึงการซกัถามประวติั และผลการตรวจร่างกายท่ีจาํเป็น 

-  สาํหรับ Ultrasound และ CT ใหร้ายงานแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ ทุกราย และมอบหมายความ

รับผดิชอบเรียงตามลาํดบั สายท่ี ๑,๒,๓ 

-  Case Fluoroscopy ใหร้ายงานแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ (first call) 

-  Case MRI ใหถ้ามขอ้มูลท่ีจาํเป็นใหค้รบ และรายงานแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ (First call) 

-  ติดต่อประสานงานกบัแพทยเ์จา้ของไข ้fellow พยาบาล และนกัรังสีเทคนิค 

-  ส่งต่อ case ท่ีมีปัญหา หรือ ยงัไม่ไดท้าํการตรวจใหก้บัหน่วยต่าง ๆ ในเวลาราชการ หรือผูท่ี้อยูเ่วร 

ในวนัถดัไปทราบ  

 

First call สายที่ ๑,๒,๓ หน้าที่ 

-  มีหนา้ท่ีหลกัในการพิมพ ์report CT brain หรือ ออกผล Ultrasound emergency (nonofficial report) 

ภายใตก้ารดูแลของแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ 

-  Review ผล CT brain กบัแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ หรือ fellow 

-  ร่วม review CT body กบั fellow ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในวนันั้น และพิมพ ์report ในกรณีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย (priority หลกัคือ แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒) 

-  สาํหรับเวรวนัธรรมดา จะมีการ review CT brain กบั อ.พิพฒัน์ในเวลา ๐๗.๐๐ น. ของเชา้วนัรุ่งข้ึน 

(เวรวนัศุกร์ ให ้review ในวนัจนัทร์ของสัปดาห์ถดัไป) และแกไ้ข report ก่อนใหแ้พทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ 

ตรวจสอบผลการตรวจอีกคร้ัง ส่วนเวรวนัหยดุราชการ จะ review กบั fellow neuro image ท่ีอยูใ่นเวรวนันั้นๆ 
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๒. การเข้าช่วย Case Emergency Body Intervention 

First call สายที ่๓ หน้าที ่

-  รับปรึกษารายละเอียดของผูป่้วยท่ีตอ้งทาํ intervention และซกัประวติั ผลการตรวจร่างกาย และ

ขอ้มูลท่ีจาํเป็น รายงานแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ (Second call)  

-  ติดต่อประสานงานกบั fellow ท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการในวนันั้นร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒

(Second call) สายท่ี ๓ 

-  ถา้ผูป่้วยตอ้งไดรั้บการทาํ intervention ใหติ้ดต่อประสานงานกบัแพทยเ์จา้ของไข ้นกัรังสีเทคนิค 

และ แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ บอกเวลาท่ีจะไดท้าํโดยประมาณ  

-  มีหนา้ท่ีหลกัในการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ และช่วยทาํ intervention ร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ 

(Second call) สายท่ี ๓ และ ชั้นปีท่ี ๓ (First and Second call) 

-  ไป Round ผูป่้วยในเชา้วนัรุ่งข้ึน และรายงาน fellow หรือประสานงานกบัแพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี ๑  

  ท่ีอยูห่น่วย body intervention ในขณะนั้น 
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แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๒ หน้าที่รับผดิชอบของ (นอกเวลาราชการ) 

๑. การดูแล case CT emergency และ Ultrasound emergency 

Second call สายที ่๑,๒,๓ หน้าที่ 

- เป็น priority แรกในการรับปรึกษาและดูแลการตรวจ CT emergency และ Ultrasound emergency 

จากแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ (Call center) 

- เลือก protocol ท่ีเหมาะสมสาํหรับการตรวจ CT ในผูป่้วยแต่ละราย โดยสาํหรับ CT ในหน่วย 

pediatrics และหน่วย musculoskeletal ใหร้ายงานอาจารยท่ี์อยูเ่วรวนันั้น ๆ ทราบ และปรึกษาเลือก protocol 

กบัอาจารย ์

- ทาํ ultrasound emergency และออกรายงานแบบ nonofficial report  

- อ่านผลการตรวจเบ้ืองตน้ใหก้บัแพทยเ์จา้ของไข ้

- Review ผลการตรวจกบั fellow  

- พิมพ ์report ร่วมกบั แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ตามสายเดียวกนั (เช่น แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ 

สายท่ี ๑ ทาํงานร่วมกบั แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ สายท่ี ๑) 

- ตรวจดูแลและแกไ้ข report CT brain ของแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ตามสายเดียวกนั 

- สาํหรับเวรวนัธรรมดา ให ้review CT brain  ร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ในเวลา ๐๗.๐๐ น. 

ของเชา้วนัรุ่งข้ึน และแกไ้ข report ส่วนในวนัหยดุราชการ ใหต้รวจทานรายงานท่ีแพทยป์ระจาํบา้น ชั้นปีท่ี ๑ 

พิมพไ์วก่้อน fellow neuro image จะทาํการตรวจซํ้ า 

- เป็น priority แรก ท่ีตอ้งติดต่ออาจารยแ์ละ review กบัอาจารยใ์นวนัรุ่งข้ึน กรณีท่ีเป็น CT body 

- หลงั review ตอ้ง แก ้report ก่อนให ้fellow ตรวจสอบผลการตรวจอีกคร้ัง 

 

๒. การเข้าช่วย Case Emergency Body Intervention 

Second call สายที ่๓ หน้าที่ 

- รับปรึกษารายละเอียดของผูป่้วยท่ีตอ้งทาํ intervention จากแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ 

- ติดต่อประสานงานกบั fellow ท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการในวนันั้นร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ 

- ถา้ผูป่้วยตอ้งไดรั้บการทาํ intervention ใหติ้ดต่อ แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ บอกเวลาท่ีจะไดท้าํโดยประมาณ  

 

๓. การเข้าช่วย case emergency Fluoroscopy 

Second call สายที ่๓ หน้าที่ 

- รับปรึกษาจากแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑  

- รายงาน case กบัแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ ท่ีอยูเ่วรนอกเวลาราชการ (first call) 

- พิมพ ์report 
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แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๓ หน้าที่รับผดิชอบของ (นอกเวลาราชการ) 

๑. การดูแล case MRI emergency 

First call หน้าที ่

- เลือกผูป่้วยท่ีจะทาํการตรวจตามความเร่งด่วนและความเหมาะสม  

- เป็นผูติ้ดต่อประสานงานกบัแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑, แพทยเ์จา้ของไข,้ พยาบาล และนกัรังสีเทคนิค 

- รายงาน case และปรึกษาเร่ือง protocol กบั fellow ท่ีอยูเ่วรนอกเวลาวนันั้น (ถา้เป็นผูป่้วยท่ีตอ้งทาํ

การตรวจ MRI Body ใหร้ายงาน fellow body imaging), รายงานเวลาท่ีจะไดท้าํการตรวจโดยประมาณ และ

รายงาน fellow เม่ือคนไขม้าถึงหอ้งตรวจ 

- Review ผลการตรวจกบั fellow  

- พิมพ ์report ร่วมกบั second call ยกเวน้ในกรณีท่ี second call ตอ้งเขา้ case intervention 

- เป็น priorityแรก ท่ีตอ้งติดต่ออาจารยเ์พื่อ review ในวนัรุ่งข้ึน 

- หลงั review ตอ้ง แก ้report ก่อนให ้fellow ตรวจสอบผลการตรวจอีกคร้ัง 

Second call หน้าที ่

- ร่วม review กบั fellow และเป็นหนา้ท่ีหลกัในการพิมพ ์report  

- เป็นผูติ้ดต่ออาจารยแ์ละ review กบัอาจารยใ์นวนัรุ่งข้ึน ในกรณีท่ีfirst call ไม่วา่งและติดต่อใหข้อให้

ไป review แทน 

 

๒. การเข้าช่วย Case Emergency Body Intervention 

First call หน้าที ่

- รับปรึกษารายละเอียดของผูป่้วยท่ีตอ้งทาํ intervention จากแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ (Third call) 

- ถา้ผูป่้วยตอ้งไดรั้บการทาํ intervention ใหติ้ดต่อ second call และบอกเวลาท่ีจะไดท้าํโดยประมาณ  

- เขา้ช่วยทาํหตัถการในกรณีท่ีไม่มีผูป่้วยท่ีตอ้งทาํ MRI emergency ในขณะนั้น 

- พิมพ ์report ร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี ๒ ก่อนให ้fellow ตรวจสอบอีกคร้ัง 

Second call หน้าที ่

- มีหนา้ท่ีหลกัในการเขา้ช่วยทาํหตัถการ 

- ถา้ตอ้งเขา้ case เพื่อเตรียมผูป่้วย หรือ puncture ก่อน, second call จะเป็น priority แรก 

- ในกรณีท่ี fellow ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นเขา้ช่วยคนเดียว, second call จะเป็น priority แรก 

- ติดตามอาการของผูป่้วย และประสานกบัแพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี ๑ หรือ ๒ ในการติดตามอาการของ

ผูป่้วยเชา้วนัรุ่งข้ึน 
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๓. การเข้าช่วย Case Emergency Fluoroscopy 

First call หน้าที ่

- รับปรึกษาจากแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ (Third call) 

- ติดต่อแพทยเ์จา้ของไข ้

- ประสานงานกบัอาจารยท่ี์อยูเ่วรวนันั้น (โดยเฉพาะ case pediatrics)  

- ถา้ผูป่้วยตอ้งไดรั้บการตรวจ ใหติ้ดต่อ second call และบอกเวลาท่ีจะไดท้าํโดยประมาณ  

- ทาํการตรวจร่วมกบั second call ในกรณีท่ีไม่มีผูป่้วยท่ีตอ้งทาํ MRI Emergency ในขณะนั้น 

- พิมพ ์report 

Second call หน้าที ่

- เป็นผูท้าํการตรวจหลกั ร่วมกบั first call 
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การฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 

รายละเอยีดกจิกรรมทางวชิาการ เม่ือแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ข้ึนปฏิบติังาน เป็นเวลา ๒ เดือน 

๑. การนําเสนอวารสารทางวชิาการ (journal club) 

- จดัในวนัจนัทร์และองัคารสัปดาห์ท่ี ๒ - ๔ ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

- แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ควรนาํเสนอจุดประสงคข์องการวิจยั, ระเบียบวิธีวิจยั, ผลการวิจยัและ 

discussion ของ journal ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

- Journal ควรนาํมาจากวารสารวชิาการภาษาองักฤษท่ีมีความน่าเช่ือถือมีระเบียบวธีิวิจยัถูกตอ้ง

เหมาะสมและมีผลการวจิยัท่ีทนัสมยัหรือน่าสนใจ แพทยป์ระจาํบา้นสามารถตรวจสอบรายช่ือวารสาร 

วชิาการและเวบ็ไซตแ์นะนาํไดใ้นเอกสารแนบ ๑๗   

- ในการนาํเสนอตอ้งเหลือเวลาใหซ้กัถาม วเิคราะห์ สรุปผล และอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้วามเห็นเพิ่มเติม 

 

๒. การนําเสนอ interesting case  

- จดัในวนัจนัทร์และองัคารสัปดาห์ท่ี ๒ - ๔ ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

- Case ท่ีเลือกมานาํเสนอควรมีความน่าสนใจในแง่ของการวนิิจฉยัหรือรักษาดว้ยเทคนิคทางเวชศาสตร์ 

นิวเคลียร์ 

- แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ เป็นผูน้าํเสนอ โดยมีแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ หรือ ๓ เป็นท่ีปรึกษา

ในการเลือก case รวมถึงใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการนาํเสนอและอภิปราย 

- แพทยป์ระจาํบา้นควรนาํ case มาปรึกษาอาจารยล่์วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ก่อนนาํเสนอ  

 

๓. แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๑ สาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ และสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา  

- ตอ้งนาํเสนอ case และจดัทาํรายงานเป็นรูปเล่มพร้อมซีดี นาํส่งท่ีคุณศิริลกัษณ์ นกัเจริญ สาํนกังาน

การศึกษาสาขาวชิาฯ อาคารศูนยโ์รคหวัใจชั้น ๑๓ 

 

๔. Imaging conference 

- จดัในองัคารสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

- จุดประสงคข์อง Imaging conference คือ ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปีไดฝึ้กการแปลผลการตรวจ

ต่างๆทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมกบัอภิปรายเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 

๒ หรือ ๓ ควรแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ได ้ ก่อนท่ีอาจารยจ์ะสรุป

ประเด็นสาํคญัเป็นลาํดบัสุดทา้ย   

- แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๒ และ ๓ เป็นผูจ้ดัหา case ท่ีน่าสนใจสําหรับ imaging conference และ

ควรนาํมาปรึกษาอาจารยล่์วงหนา้อยา่งนอ้ย ๒ สัปดาห์  
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๕. Peer review 

- จดัทุกวนัองัคาร เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.  

- เป็นการนาํเสนอแผนการรักษาผูป่้วยมะเร็งไทรอยด์ดว้ยไอโอดีนรังสีและการใช้สารเภสัชรังสี     

I-131 MIBG ในการรักษา neuroblastoma และ pheochromocytoma โดยมีอาจารยแ์พทยอ์ยา่งนอ้ย ๒ 

ท่านเขา้ประชุม 

- แพทยป์ระจาํบา้นควรจดัเตรียมประวติัการรักษา และนาํเสนอแนวทางการรักษาทางเวชศาสตร์

นิวเคลียร์เพื่อขอความเห็นจากอาจารยแ์พทยท่ี์เขา้ร่วมใน Peer review  

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีโดยอาจารย์ในสาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 

1. Lecture  

- จดัทุกวนัพุธเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  

- เป็นการเรียนการสอนสําหรับแพทยป์ระจาํบา้นรังสีวิทยาชั้นปีท่ี ๑ เก่ียวกบัความรู้ดา้นการตรวจ

วนิิจฉยัและรักษาโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์  

2. Introduction to nuclear medicine  

- จดัข้ึนในวนัท่ี ๑ ของแต่ละเดือน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

- เป็นการเรียนการสอนสําหรับแพทยป์ระจาํบา้นรังสีวิทยาชั้นปีท่ี ๑ ท่ีข้ึนปฏิบติังานในสาขาวิชาฯ 

เพื่อทบทวนความรู้ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์  

3. Hospital radiopharmacy  

- จดัข้ึนในวนัท่ี 1 ของแต่ละเดือน เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 

- เป็นการเรียนการสอนสําหรับแพทยป์ระจาํบา้นรังสีวิทยาชั้นปีท่ี ๑ ท่ีข้ึนปฏิบติังานในสาขาวิชาฯ 

เก่ียวกบัการเตรียมและการบริหารสารเภสัชรังสี  

4. Imaging system in nuclear medicine  

- จดัข้ึนในวนัท่ี ๒ หรือ ๓ ของการข้ึนปฏิบติังานแต่ละเดือน เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. 

- เป็นการเรียนการสอนสําหรับแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ท่ีข้ึนปฏิบติังานในสาขาวิชาฯ เก่ียวกบั

เคร่ืองมือและโปรแกรมท่ีใชท้างเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

5. Radiation protection  

- จดัข้ึนในวนัองัคารสัปดาห์ท่ี 1 ของแต่ละเดือน เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. 

- เป็นการเรียนการสอนสําหรับแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 1 ท่ีข้ึนปฏิบติังานในสาขาวิชาฯ เก่ียวกบั

การหลกัการป้องกนัอนัตรายทางรังสีและการบริหารไอโอดีนรังสีแก่ผูป่้วยมะเร็งไทรอยด์ท่ีเขา้รับการ

รักษาในโรงพยาบาลท่ีหอผูป่้วย ๗๒ ปีชั้น ๙ 

6. Introduction to radiopharmaceuticals และ in vitro thyroid function tests  

- จดัในวนัพฤหสับดีท่ี ๓ ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 

- เป็นการเรียนการสอนสาํหรับแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ท่ีข้ึนปฏิบติังานในสาขาวชิาฯเก่ียวกบั

สารเภสัชรังสีและการศึกษาดูงานการตรวจ thyroid function test ในหอ้งปฏิบติัการ 
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การปฏิบัติงานในสาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ แบ่งออกเป็น  

๑. การรักษาผูป่้วยไทรอยดเ์ป็นพิษและมะเร็งไทรอยดท่ี์ไทรอยดค์ลินิก (อาคารศูนยโ์รคหวัใจชั้น ๑๑)  

๒. การตรวจวินิจฉยัดว้ยภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ท่ีหอ้งตรวจแกมมาคาเมรา (อาคารศูนยโ์รคหวัใจ

ชั้น ๑๐-๑๑) และหอ้งตรวจเพทซีทีสแกน (ศูนยภ์าพวนิิจฉยั อาคารผูป่้วยนอกชั้นพื้นดิน)  

๓. การดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยรังสีวทิยา (อาคาร ๗๒ ปีชั้น ๙ ฝ่ังตะวนัตก) 

๔. การอยูเ่วรไทรอยดน์อกเวลาราชการ 
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การฝึกอบรมในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

รายละเอยีดกจิกรรมทางวชิาการ เม่ือแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ข้ึนปฏิบติังาน เป็นเวลา ๒ เดือน 

๑. การนําเสนอวารสารทางวชิาการ (journal club) 

Radiation therapy journal club ทุกวนัจนัทร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  

๒. Grand Round 

ทุกวนัองัคาร เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. จดัท่ีหอผูป่้วย อาคาร ๗๒ ปี ชั้น ๖ และ ๗๒ ปี ชั้น ๙ โดยจดั 

ใหส้ลบัหอผปู้่ วยท่ีจดั grand round แต่ละสัปดาห์  โดยแพทยป์ระจาํบา้นผูป้ฏิบติังาน ณ หอผปู้่ วยนั้นๆ เป็น

ผูน้าํเสนอประวติั การวินิจฉยั ขอ้บ่งช้ีการรักษาและการรับไวใ้นโรงพยาบาล รวมทั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมี

อาจารยแ์พทยเ์ป็นผูซ้กัถาม ช้ีแนะการดูแลรักษาเพิ่มเติม การส่งตรวจหรือการให้การรักษา เพิ่มเติมท่ีจาํเป็น

หรือควรแกไ้ข สําหรับผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในหอผปู้่ วยนั้นๆร่วมกบัแพทยป์ระจาํ บา้น เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้การดูแลผูป่้วยในและร่วมกนัดูแลแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูป่้วย  

๓. IMRT conference  

ทุกวนัพุธ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.จดัท่ีห้องวางแผนรังสีรักษา อาคาร ๗๒ ปีชั้น ๑ เพื่อเป็นการเรียนรู้

ถึงขอ้บ่งช้ีและขอ้ควรระวงัในการรักษาดว้ยรังสีท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงเช่น Intensity modulated radiotherapy 

,image guided radiotherapy, stereotactic radiotherapy โดยแพทยป์ระจาํบา้นเป็นผูร้วบรวมประวติัการตรวจ

วนิิจฉยัท่ีสาํคญัและนาํเสนอเคสโดยมีอาจารยแ์พทยร่์วมอภิปรายและใหค้าํแนะนาํ เพือ่พิจารณาความ   

เหมาะสมของแผนการรักษาในผูป่้วยมะเร็งเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ในดา้นการวางแผนการรักษา การเลือก

เทคนิคการใชรั้งสีอยา่งเหมาะสมกบัทรัพยากรและบริบท  

๔. Peer review ร่วมกบันกัฟิสิกส์การแพทยแ์ละตวัแทนนกัรังสีเทคนิคการแพทย ์

จดัทุกวนัพฤหสับดีสัปดาห์ท่ี ๑, ๓ และ ๕ ของเดือนเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. วนัองัคาร เวลา ๑๓.๓๐ 

- ๑๔.๓๐ น. จดัท่ีห้องประชุมโรจน์ สุวรรณสุทธิ อาคารรังสีราชนครินทร์ชั้น ๒ 

๕. Multidisciplinary conference สหสาขามะเร็งจดัข้ึนโดยสหสาขาวชิาท่ีร่วมดูแลผูป่้วยมะเร็งชนิดต่างๆ 

เพื่อปรึกษาหารือหรือเพื่อหาแนวทางการรักษาโรคท่ี เหมาะสม เช่น  

- Gyne-patho conference   ทุกวนัพฤหสบัดีท่ี ๒ ของเดือน  เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  

- AVM conference   ทุกวนัพฤหสบัดีท่ี ๒ ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

- Adult brain tumor conference  ทุกวนัศุกร์ท่ี ๒ ของเดือน  เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  

- Pediatric brain tumor conference  ทุกวนัศกุร์ท่ี ๔ ของเดือน  เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

- Breast cancer conference   ทุกวนัศุกร์ท่ี ๓ ของเดือน  เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  

- Thyroid cancer conference  ทุกวนัพฤหสบัดีท่ี ๒ ของเดือน  เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  

- Lung cancer conference   ทุกวนัพฤหสบัดีท่ี ๓ ของเดือน  เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  

- Bone tumor conference   ทุกวนัพุธ ทุกสัปดาห์  เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

- Hepatobiliary conference  ทุกวนัพฤหสับดีท่ี ๔ ของเดือน  เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  
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การเรียนการสอนภาคทฤษฎโีดยอาจารย์ในสาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

Lecture  

- จดัทุกวนัศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  

- เป็นการเรียนการสอนสาํหรับแพทยป์ระจาํบา้นรังสีวทิยา จดัท่ีหอ้งประชุมโรจน์ สุวรรณสุทธิ 

อาคารรังสีราชนครินทร์ชั้น ๒ เพื่อเป็นการเรียนการสอนเก่ียวกบัความรู้ดา้นมะเร็งในระบบต่างๆ ของ

ร่างกาย อาการแสดงสาเหตหุรือปัจจยัเส่ียงการเกิดโรค การดาํเนินโรคลกัษณะทาง Molecular ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การตรวจวินิจฉยั การรักษาทางคลินิค การรักษาดว้ยรังสีรักษา เทคนิคทางรังสีรักษา ขอ้บ่งช้ี  ผลขา้งเคียง 

และการป้องกนัรักษาผลอนัไม่พึงประสงค ์ 

 

การปฏิบัติงานในสาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑  (สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั) 

- แพทยป์ระจาํบา้นไดรั้บมอบหมายใหห้มุนเวยีนปฏิบติังานกบัอาจารย ์โดยตอ้งเรียนรู้งานรับผูป่้วยใหม่ 

การตรวจผูป่้วยนอก และวางแผนการรักษา ใน Planning Clinic ร่วมกบัการฝึกหดัการกาํหนด contouring ใน

อวยัวะปกติ พื้นฐานสาํหรับการฉายรังสีสามมิติและการเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการฉายรังสี     งานหตัถการใน

หน่วยใส่แร่ และการตรวจติดตามผปู้่ วยระหวา่งฉายรังสีและหลงัการฉายรังสีร่วมกบัอาจารยต์ามตารางท่ีไดรั้บ 

โดยแพทยป์ระจาํบา้นจะฝึกการรับประวติั ผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การตรวจเพิ่มเติมในดา้นรังสีวนิิจฉยั 

การตรวจร่างกาย และอภิปรายแนวทางการตรวจเพิ่มเติมและการรักษาทางรังสีรักษากบัอาจารยแ์พทยผ์ดู้แล  

- การเตรียม conference ร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นสาขารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

- การดูแลผูป่้วยท่ีหอผูป่้วย 
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กจิกรรมร่วมของภาควชิา สหภาควชิา หรือสหสถาบัน 

๑. รายวชิาสําหรับหลกัสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง 

- จดัข้ึนทุกวนัพุธเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  

- เป็นกิจกรรมร่วมสหภาควชิา 

- แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ทุกคนตอ้งเขา้เรียนรายวชิาแกนของหลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง 

- รายละเอียดรายวชิา (วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

เอกสารประกอบการเรียนและประกาศแกไ้ขตารางเรียนหรือตารางสอบ) ตรวจสอบจากเวบ็ไซตก์ารศึกษาหลงั

ปริญญา http://www.sirirajgrad.com/gradmd/ หรือคู่มือแพทยป์ระจาํบา้นของคณะฯ  

๒. Interdepartmental conference 

- จดัในวนัศุกร์ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. เดือนละ ๒ คร้ัง  

- เป็นกิจกรรมร่วมสหภาควชิาเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางการแพทยใ์นสาขาต่างๆ เป็น

กิจกรรมสาํหรับอาจารยแ์พทย ์แพทยป์ระจาํบา้นทุกสาขาวชิา นกัศึกษาแพทยแ์ละผูส้นใจ 

- Interdepartmental conference ท่ีมีหวัขอ้เก่ียวขอ้งกบัความรู้ทางรังสีวิทยา หรือมีอาจารยใ์นภาควิชา

รังสีวทิยาเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั จะมีการประชาสัมพนัธ์ใหรั้บทราบ 

๓. รายวชิา medical radiation physics และ radiation biology และรายวชิาบูรณาการ  

โดยราชวทิยาลยัรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

- จดัทุกวนัศุกร์ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

- เป็นกิจกรรมร่วมสหสถาบนัของแพทยป์ระจาํบา้นรังสีวิทยาชั้นปีท่ี 1 ทุกสถาบนัฝึกอบรม แพทย์

ประจาํบา้นชั้นปีท่ี ๑ ทุกคนตอ้งเขา้เรียนรายวิชา medical radiation physics และ radiation biology รวมถึง

ตอ้งสอบผา่นทั้ง ๒ รายวชิา จึงจะมีสิทธ์ิเป็นผูส้มคัรสอบเพื่อวฒิุบตัร  
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ทรัพยากรศึกษา 

 แพทยป์ระจาํบา้นสามารถเขา้ถึงหนงัสือและ Teaching file  ในการอ่านฟิลม์ของทุกหน่วย โดยเท่า

เทียมกนั ไดจ้าก CLOUDSTORAGE-Synology ซ่ึงมีขั้นตอนการใช ้ดงัน้ี 

 

๑. พิมพ ์10.7.11.235:4998 ท่ี browser และใส่ user และ password 

 

  
 

๒. เลือกท่ี File Station 
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๓. เลือกท่ีแถบ Radiology และเลือกแถบ WFME 

 

 
 

๔. เลือก Folder ตามหน่วยต่างๆ ท่ีตอ้งการเขา้ใชง้าน โดยจะมี e-textbook, VDO, Teaching file 

ตามหวัขอ้ท่ีตอ้งรู้ตามเกณฑ์หลกัสูตรฯของราชวทิยาลยั 

๕. นอกจากน้ีมี teaching file ในระบบรายงานผล ท่ีอาจารยบ์นัทึกเคสท่ีน่าสนใจ และแพทยป์ระจาํบา้น 

สามารถเขา้ถึงและศึกษาได ้
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การทาํงานวจัิย  

ขอ้กาํหนดการทาํงานวิจยัเพื่อวฒิุบติัฯ สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั โดยราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

มีดงัน้ี 

๑. ลกัษณะงานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง หรือทาํ 

systematic review หรือ meta-analysis ๑ เร่ือง ในช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม ๓ ปี โดยเป็นผูรั้บการฝึกอบรมเป็น

ผูว้จิยัหลกั  

๒. หวัขอ้หลกัในงานวิจยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย 

- จุดประสงค ์

- วธีิการวจิยั 

- ผลการวจิยั 

- การวจิารณ์ผลการวิจยั 

- บทคดัยอ่ 

๓. คุณลกัษณะของงานวจิยั 

๓.๑ เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งใน และ

ต่างประเทศ แต่นาํมาดดัแปลงหรือทาํซํ้ าในบริบทของสถาบนั 

๓.๒ แพทยป์ระจาํบา้นและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวจิยัทุกคน ควรผา่นการอบรมดา้นจริยธรรม

การวจิยัในคน และ good clinical practive (GCP) 

๓.๓ งานวจิยัตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชหรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 

๓.๔ งานวจิยัควรดาํเนินภายใตข้อ้กาํหนดของ GCP หรือระเบียบวจิยัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม

กบัคาํถามวจิยั 

๓.๕ ควรใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่ 

๔. ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัสาํหรับการดาํเนินการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 

๔.๑ เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งดาํเนินการทาํวิจยัตาม

ขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วย หรือผูแ้ทน เพื่อยนิยอมเขา้ร่วมวิจยั 

โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ prospective study 

๔.๒ หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการวจิยั 

หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได ้ ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพื้นฐาน ๓ ขอ้ 

ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 

ก. การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย 

ข. การเคารพสิทธิของผูป่้วย 

ค. การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรั้บบริการทางการแพทยต์ามมาตรฐาน 
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๕. กรอบการดาํเนินงานวจิยั ในเวลา ๓ ปี (ไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ เดือนของการฝึกอบรม) 

 

ระยะเวลาประมาณการมีดงัน้ี 

เดือนท่ี  ประเภทกิจกรรม 

๖   จดัเตรียมคาํถามวจิยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

๙   จดัทาํโครงร่างงานวจิยั 

๑๓   ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัขอทุนสนบัสนุน 

งานวจิยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั (หากมี) 

๑๕   เร่ิมเก็บขอ้มูล 

๒๑   นาํเสนอความคืบหนา้งานวจิยั 

๓๐    วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 

๓๑   จดัทาํรายงานวจิยัฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 

๓๓ ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงั          

ราชวทิยาลยัฯ เพื่อประเมินงานวจิยัประกอบคุณสมบติั 

การเขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ ในภาคปฏิบติัขั้นสุดทา้ย  
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การประเมินผลการศึกษา 

แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปี (๑-๓) จะไดรั้บการประเมินระหวา่งการฝึกอบรมครอบคลุมทั้ง

ดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่าง ๆ ซ่ึงสอบคลอ้งกบัสมรรถนะการเรียนรู้ทั้ง 

๖ ดา้น (competency) และ entrustable professional activity (EPA) ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรการฝึกอบรม

แพทยป์ระจาํบา้น เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีวทิยา

วนิิจฉยัของภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดลและของราชวทิยาลยั

รังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะประเมินเป็น ๗ มิติดงัต่อไปน้ี 

 

มิติที ่๑ : ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์  

 อาจารยป์ระจาํหน่วยจะทาํการประเมินทุกเดือนก่อนการเปล่ียนหน่วยโดยรายละเอียดชนิด modality 

ท่ีจะทาํการประเมินในแต่ละหน่วย รวมถึงตวัอยา่งใบประเมิน EPA และเกณฑผ์า่นของแต่ละชั้นปีตาม

ภาคผนวก จ. ของหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ ของภาควชิา 

 
 



 

 

คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย     ๖๑ 

 

  มิติที ่๒ : การรายงานผลการสอบ  

 ทางสาขาฯ จะทาํการสอบขอ้เขียนในช่วงปลายปีการศึกษา แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนตอ้งผา่นตาม

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

มิติที ่๓ : การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย Portfolio  

 โดยแพทยป์ระจาํบา้นทุกคนควรเก็บประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วยตามเกณฑ์ minimal requirement 

ตามขอ้กาํหนดในหลกัสูตรฯ ของราชวทิยาลยัรังสีแพทย ์(ภาคผนวก ๓) 

มิติที ่๔ : การรายงานประสบการณ์วจิยั 

 แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนควรทาํการวจิยัโดยสมํ่าเสมอตั้งแต่ชั้นปีท่ี ๑ ถึง ๓ โดยควรไดรั้บใบอนุมติั

การทาํวจิยัจากคณะกรรมการวจิยัของคณะฯ ในช่วงเดือนท่ี ๑๓ ของการฝึกอบรมและไม่เกินเดือนสุดทา้ย

ของชั้นปีท่ี ๒ หากไม่สามารถขออนุมติัการวจิยัไดภ้ายในชั้นปีท่ี ๒ อาจไม่สามารถเล่ือนชั้นข้ึนปีท่ี ๓ ได ้

(ตามเกณฑข์องราชวทิยาลยั) 

มิติที ่๕ : การร่วมกิจกรรมประชุมวชิาการทางรังสีวทิยา 

แพทยป์ระจาํบา้นควรเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเกณฑผ์า่นของราชวทิยาลยัฯ เป็นดงัน้ี 

 
 

มิติที ่๖ : การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก Counselling และ non-technical skills workshop 

 แพทยป์ระจาํบา้นควรผา่นการอบรมหรือมีความเขา้ใจในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

(ตามเกณฑผ์า่นของราชวทิยาลยัฯ ) 

 
 

มิติที ่๗ : การประเมินสมรรถนะดา้น Professionalism และ interpersonal and communication skills 

โดยอาจารยแ์ละผูร่้วมงานแพทยป์ระจาํบา้นควรผา่นการอบรมหรือมีความเขา้ใจในหวัขอ้

ดงัต่อไปน้ี (ตามเกณฑผ์า่นของราชวทิยาลยัฯ)  
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กาํหนดการสอบ โดยมีรายละเอียดกาํหนดการสอบ ดงัน้ี 

แพทย์ประจําบ้าน ช้ันปีที ่๑ 

๑. การสอบวชิารังสีวทิยา      

- กาํหนดสอบขอ้เขียน (MCQ) สัปดาห์ท่ี ๓ ของเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 

๒. การสอบ Radiation physics  

- กาํหนดสอบ วนัท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓. การสอบ Radiobiology    

- กาํหนดสอบเดือนกุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

๔. การสอบวชิาวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานและคลินิกสัมพนัธ์ (SIID 521)   

- กาํหนดสอบวนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ ๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

๕. การสอบวชิาการบริหารทางการแพทย ์(SIID 523)   

- กาํหนดสอบวนัท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๖. การสอบวชิาภาษาองักฤษ (SIID 522)     

- กาํหนดสอบวนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๒  

๑. การสอบวชิารังสีวทิยา 

 - กาํหนดดสอบขอ้เขียน (MCQ) สัปดาห์ท่ี ๑ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

แพทย์ประจําบ้านช้ันปีที ่๓  

๑. การสอบวชิารังสีวทิยา  

  - กาํหนดสอบปากเปล่า (Oral) สัปดาห์ท่ี ๑ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

                           - กาํหนดสอบ OSCE (Rapid report) สัปดาห์ท่ี ๑ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

กาํหนดการประเมินผลการฝึกอบรม โดยราชวทิยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  

โดยมีรายละเอียดกาํหนดการสอบ ดงัน้ี 

๑. การสอบขอ้เขียน (MCQ) สาํหรับแพทยป์ระจาํบา้นท่ีจบชั้นปีท่ี ๒   

- กาํหนดสอบประมาณเดือนสิงหาคม      

๒. สอบ OSCE (Rapid report) , สอบปากเปล่า (Oral exam) และ สอบ short essay  

ในปลายปีของการฝึกอบรมสาํหรับแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี ๓ 

- กาํหนดสอบประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน  
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ตํารา-หนังสืออ้างองิ  

1. General  

1. *Sutton D. Textbook of Radiology and Imaging. 7th ed. Edinburgh; Churchill Livingstone; 2003. 

2. *Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Johnson JM, editors.  Diagnostic Ultrasound. 3rd edition.    

London: Elsevier Mosby; 2005. 

3. *Lee JKT, Sagel SS,  Stanley RJ, Heiken JP.editors. Computed body tomography with MRI correlation, 

4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 2006. 

4. Daffner RH, Hartman MS, editors. Clinical Radiology: The essentials. 4th ed. Baltimore: Lippincott 

Williams&Wilkins; 2014. 

5. วลยัลกัษณ์ ชยัสูตร, อภิญญา เจริญศกัด์ิ, วรรณวรางค ์ตีรสมิทธ์, บรรณาธิการ. Ultrasound in clinical 

practice: การวนิิจฉยัดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพ:กรุงเทพเวชสาร; 2558. 

2. Neuro- and Head- Neck Imaging 

1. *Osborn AG. Blaser SI, Salzman KL, editors. Diagnostic Neuroradiology: The requisites. 2rd ed. 

St.Louis: Mosby; 2003. 

2. *Harnsberger HR, Osborn AG, Ross J, Macdonald A. editors. Diagnostic and surgical imaging 

anatomy: brain, head & neck, spine. Salt Lake City: Amirsys; 2006. 

3. *Atlas SW, editor. Magnetic Resonance Imaging of the Brain and Spine. 5th edition. Philadelphia. 

Wolters Kluwer; 2017. 

4. *Som PM, Curtin HD, editors. Head and Neck imaging. 5th ed. St.Louise: Mosby; 2011. 

5. Osborn AG, Salzman KL, Jhaveri MD, Barkovich AJ, editors. Diagnostic Imaging: Brain. 3rd ed. 

Philadelphia: Elsevier; 2015. 

6. Harnsberger HR, Koch BL, Hamilton BE, Hudgins PA. Diagnostic Imaging: Head and neck. 3rd ed. 

Philadelphia. Elsevier; 2017. 

7. Barkovich AJ, Koch BL, Moore KR. Diagnostic Imaging: Pediatric Neuroradiology. 2nd ed. 

Philadelphia. Elsevier; 2015. 

8. Yousem DM, Nadgir R. Neuroradiology: The Requisites, 4th Edition. Philadelphia. Elsevier; 2017. 

9. อรสา ชวาลภาฤทธ์ิ , บรรณาธิการ. Clinical MRI in common CNS disese-2nd edition ; 2017 

3. Spine Imaging 

1. *Modic MT, Masaryk T, Ross JS. Magnetic resonance imaging of the spine. St.Louise:Mosby;1994 

2. Ross JS, Moore KR. Diagnostic Imaging: Spine. Missouri. Elsevier Health Sciences; 2015. 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Joseph+K.T.+Lee&search-alias=books&field-author=Joseph+K.T.+Lee&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Stuart+S.+Sagel&search-alias=books&field-author=Stuart+S.+Sagel&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Robert+J.+Stanley&search-alias=books&field-author=Robert+J.+Stanley&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Jay+P.+Heiken&search-alias=books&field-author=Jay+P.+Heiken&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Michael-T.-Modic/e/B001KHTK1M/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Thomas+Masaryk&search-alias=books&field-author=Thomas+Masaryk&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Jeffrey+Ross&search-alias=books&field-author=Jeffrey+Ross&sort=relevancerank
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4. Neuro-intervention 

1. P.Lasjaunias, A. Berenestein, K.G.ter Brugge. Surgical Neuroangiography 1, 2 and 3. 2nd edition. 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001. 

2. Mark R. Harrigan, M.D., John P.Deveikis, M.D. Handbook of Cerebrovascular Disease and 

Neurointerventional Technique. 1st edition. Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009. 

Web resources 

1. ASNR Neuro Curriculum : http://www.asnr.org/asnr-neurocurriculum-live 

2. Head Neck Brain Spine : http://headneckbrainspine.com 

3. Skull Base anatomy-Wayne State University : 

http://www.med.wayne.edu/diagRadiology/Anatomy_Modules/axialpages/Home_Page.html 

4. E-Anatomy:Radiologic Atlas of the Human Body : https://www.imaios.com/user/login 

5. Musculoskeletal System 

1. *Resnick D, Kransdorf MJ, editors. Bone and Joint Imaging: 3rd ed. Philadelphia: Saunders; 2005. 

2. *Yochum TR, Rowe LJ, editors. Essentials of Skeletal Radiology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins; 2005. 

3. Helms CA, Major NM, Mark W, Anderson MD, Kaplan P, Dussautt R, editors. Musculoskeletal 

MRI. 2nd ed. Philadelphia: Saunders; 2009. 

4. Greenspan A, editor. Orthopedic Imaging: A Practical Approach. 6th ed. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins; 2014. 

6. Chest Radiology 

1. *Fraser Rs, Pare PD, editors. Fraser and Paré's diagnosis of diseases of the chest. 4th 

ed.Philadelphia: Saunders, 1999. 

2. *Hansell DM, Armstrong P, Lynch DA, editors. Imaging of Diseases of the Chest 5th ed. St.Louis: 

Mosby; 2009. 

3. *Webb WR, Muller NL, Naidich DP, editors. High resolution CT of the lung. 5th ed. Philadelphia: 

Wolters Kluwer; 2015. 

4. *Webb WR, Higgins CB, editors. Thoracic Imaging: pulmonary and cardiovascular radiology. 3rd 

ed, Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. 

 

 

 

 

http://www.asnr.org/asnr-neurocurriculum-live
http://headneckbrainspine.com/
http://www.med.wayne.edu/diagRadiology/Anatomy_Modules/axialpages/Home_Page.html
https://www.imaios.com/user/login
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22W.+Richard+Webb%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nestor+L.+Muller%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+P.+Naidich%22
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7. Cardiovascular System 

1. Thelen M, Erbel R, Kreitner KF, Barhausen J, editors. Cardiac Imaging: A Multimodality Approach. 

New York: Thieme; 2009. 

2. Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D, editors. Diagnostic ultrasound. 4th ed. 

Philadelphia: Mostby; 2011. 

3. ทนงชยั สิริอภิสิทธ์ บรรณาธิการ, เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของหวัใจและหลอดเลือด. กรุงเทพฯ:  

    โรงพิมพศิ์ริวฒันาอินเตอร์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน); ๒๕๕๔ 

4. ธนญัญา บุณยศิรินนัท,์ รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ,์ บรรณาธิการ. การตรวจเอม็.อาร์.ไอ.หวัใจ (Cardiac MRI). 

กรุงเทพ; 2558.  

5. Webb WR, Higgins CB, editors. Thoracic Imaging: pulmonary and cardiovascular radiology. 3rd ed, 

Philadelphia: Wolters Kluwer;2017. 

6. Hutchison SJ. Principle of cardiovascular radiology. Philadelphia: Saunders; 2012 

8. Abdomen Imaging 

1. *Margulis AR, Burhenne HJ, editors. Margulis and Burhenne's Alimentary tract radiology. 5th ed. 

St. Louis: Mosby; 1994. 

2. Federie MP, Jeffrey RB, Desser TS, Anne VS, Eraso A, Chen JJ et al, editors. Diagnostic imaging 

abdomen. 2nd ed. Utah: Lippincott Williams & Wilkins Publishers; 2010. 

3. Fielding JR, Brown DL, Thurmond AS, editors. Gynecologic imaging. Philadelphia: Elsevier 

sauders; 2011. 

4. *Gore RM, Levine MS, editors. Textbook of Gastrointestinal Radiology, 4th ed. Philadelphia: 

Elsevier; 2015. 

5. Federle MP, Raman SP, editors. Diagnostic Imaging: Gastrointestinal. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier; 

2015. 

6. Chance DL, Gelsinger AG, Connor SJ, Cannon TL, editors. Diagnostic Imaging: Gynecology. 

Philadelphia: Elsevier; 2015. 

7. Shaaban AM, Menias CO,Khanna VK, Yaeger K, Desia AB. Diagnostic Imaging: Genitourinary. 3rd 

ed. Philadelphia: Elsevier; 2016. 

8. *Dunnick NK, Sandler CM, Newhouse JH, editors. Textbook of Uroradiology. 6th ed. Philadelphia: 

Wolters Kulwer; 2017. 

9. Sahani DV, Samir AE, editors. Abdominal Imaging: Expert Rdiology Series 2nd ed. Philadelphia: 

Elsevier; 2017. 

10. ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ,์ บรรณาธิการ. การแปลผลภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของตบั (Interpretation 

of  liver CT scan).ฉะเชิงเทรา: ศิริวฒันาซีเครียวริตน้ีพร้ินท;์ 2557. 
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11. พรพิมพ ์กอแพร่พงศ,์ บรรณาธิการ. การวินิจฉยัภาพ  MRI ของตบัและทางเดินนํ้าดี (Hepatobiliary 

MRI) , 2nd  ed.กรุงเทพ:ไอดี ออล ดิจิตอล พร้ินท;์ 2561. 

9. Breast Imaging 

1.  มาลยั มุตารักษ ์, บรรณาธิการ. Breast Imaging and Intervention, 2nd ed: กรุงเทพฯ: พี.บี.ฟอเรน บุค๊ส์

เซนเตอร์; 2010. 

2. *Bassett LW, Marhoney M, Apple S, D’ Orsi C. Breast imaging: Expert Radiology series.  

    Philadelphia: Elsevier. 2011. 

3. D’Orisi CJ, Sickles EA, Mendelson SB, Morris EA et al. ACR BI-RADS Atlas, Breast Imaging 

Reporting and Data System. 4th ed. Reston, VA: American college of Radiology; 2013. 

4. Ikeda D, Miyake KK, editors, Breast Imaging: The Requisites, 3rd ed. Missouri: Elsevie; 2016. 

5. Harvey JA, March DE. Making the diagnosis: A Practice Guide to Breast Imaging. Phildelphia: 

Elsevier sauders; 2013.  

10. Pediatrics 

1. *Swischuk LE, editor. Imaging of the newborn, infant and young child. 5th ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams and Wilkins; 2004. 

2. *Coley BD, editor-in-chief. Caffey’s pediatric diagnostic imaging. 13th ed. Philadelphia: Elsevier; 

2018. 

11. Interventional Radiology (IR) 

1. Karim Valji. The Practice of Interventional Radiology, with Online Cases and Video. 1st ed. 

Philadelphia: Elsevier; 2011. 

2. John Kaufman, Michael Lee, editors. Vascular and interventional radiology, 2nd ed. Philadelphia: 

Elsevier; 2013. 

3. *Geschwind J-FH, Dake MD, editors. Abrams’Angiography Interventional Radiology. Phiadelphia: 

Lippincott Williams&Wilkins; 2014. 

4. *Kadir S, editor. Diagnostic angiography. Philadephia: WB Sausders; 1986. 

5. คมกริช ฐานิสโร. บรรณาธิการ. ตาํราการรักษาผา่นหลอดเลือด (endovascular), 1st ed. กรุงเทพ: 

สาํนกัพิมพก์รุงเทพเวชสาร; 2557  

12. Journal 

1. Radiology.  

2. Radiographics. 

3. AJR.     

4. The Radiologic of Clinic North America. 

* Reference ตามราชวทิยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
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ตารางกจิกรรมของสาขารังสีวนิิจฉัย 

วนั 
08.00 - 09.00 น. 09.00 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 

13.00 - 

14.00 น. 
14.00 - 15.00 น. 

15.00 - 

16.00 น. เวลา 

จนัทร์ 

Dx: Journal club 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 

ห้องประชุมพิณพากยพิ์ทยาเภท 

Vascular 

Conference 

ตึก 72/2 

ห้องอ่านฟิลม์ 

(สป 2,4) 

GI conference:  

Med, Surg & Dx 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 

ห้องพิณพากยฯ์

(13.30-15 น.) 

องัคาร 

Conference 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 

ห้องพิณพากยฯ์

Bodyintervention conference 

(R1,R3) (สป. 3) 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 ห้องพิณพากยฯ์

Neuroscience 

conference 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 

ห้องพิณพากยฯ์

(10-12 น.) 

Pediatric-chest 

conference (10-12 น) N
eu
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cl

ub
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ก 
72

/2
 ห

้อง
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ลม์
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es
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ห
้อง

พ
ณ

พ
าก

ยฯ์

พธุ 
NM: Lecture (R1) 

อาคารศูนยโ์รคหวัใจฯ ชั้น 13 

Conference 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 

ห้องพิณพากยฯ์ 

**Basic science (R1) (15.00 - 17.00 น.) 

- Pediatric conf: Surg & Dx 

   ห้องพิณพากยฯ์ (สป.3, 15.00 - 16.00 น.) 

- Bone-Patho conference 

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8 (15.00 - 16.00 น.) 

พฤหสับดี 

Conference 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 

ห้องพิณพากยฯ์

(เดือน กค.และ สค. 

For Th Lecture / Topic) 

Conference 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 

ห้องพิณพากยฯ์

Chest club 

(Fellow) 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 

ห้องพิณพากยฯ์

(สป 4) 

* Seminar 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 

ห้องพิณพากยฯ์

 (14.30 - 16.00 น.) 

ศุกร์ 

- Th Lecture / Topic reading (R1) 

ตึก 72 ปี ชั้น 1 ห้องพิณพากยฯ์

- ENT conference 

ตึกสยามมินทร์ ชั้น 15 (สป.1) 

- Brain tumor conference 

(Neuro-Pediatric) 

ตึกโกศล ชั้น 5 (สป.4)

- Brain tumor conference 

(Radio-Sx-Patho) 

ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13 (สป 2) 

- Vascular surgery conference

(Gen C) รังสีวินิจฉยั  (สป.3) 

- Breast tumor board conference 

ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13 (สป.3)

- Uro-radiology conference

รังสีวินิจฉยั  (สป.4) 

Chest-Med conf: 

ตึกอษัฎางค ์ชั้น 2 

(11-12 น.) 

Sport conference 

สาขารังสีวินิจฉยั 

วนัศุกร์ เดือนละ 

1 คร้ัง 

Breast: journal / 

interesting case 

    ศูนยถ์นัยรักษ ์

(สป.3, 4) 

*** Lecture รวม (R1) 

Radiation Physics/ Biology 
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รายนามคณาจารย์ 

 ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

หวัหนา้ภาควชิา   : รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ิพฒัน์ เช่ียววทิย ์

หวัหนา้สาขาวชิารังสีวนิิจฉยั      : รองศาสตราจารยน์ายแพทยต์รงธรรม ทองดี 

หวัหนา้สาขาวชิารังสีรักษา   : ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ิทยา ด่านกุลชยั 

หวัหนา้สาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลียร์    : รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสุนนัทา เช่ียววทิย ์

รายนามอาจารย์ประจําหน่วยตรวจ สาขาวชิารังสีวนิิจฉัย 

๑. Neuroimaging and Neurointervention   

    (รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงอญัชลี ชูโรจน์     : หวัหนา้หน่วย Neurointervention) 

    (รองศาสตราจารยน์ายแพทยฑิ์ตพงษ ์ ส่งแสง     : หวัหนา้หน่วย Neuroimaging) 

๑. ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงอรสา ชวาลภาฤทธ์ิ 

๒. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงอญัชลี ชูโรจน์ 

๓. รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ิพฒัน์ เช่ียววทิย ์

๔. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงณสุดา ด่านชยัวจิิตร 

๕. รองศาสตราจารยน์ายแพทยฑิ์ตพงษ ์ ส่งแสง 

๖. อาจารย ์แพทยห์ญิงสิริอร ตริตระการ 

๗. อาจารย ์แพทยห์ญิงศิริวรรณ ปิยพิทยานนัต ์

๘. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตสุภา วงศศ์รีภูมิเทศ 

๙. อาจารย ์นายแพทยช์นน  งามสมบติั 

๑๐. อาจารย ์นายแพทยภ์ทัรวิทย ์ วทิยาสุข 

๑๑. อาจารย ์แพทยห์ญิงจารุณี อินทราภิรมยก์ุล 

๑๒. อาจารย ์นายแพทยบุ์ญฤกษ ์ แสงเพชรงาม 

๒.  Breast imaging and intervention 

  (รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงพรพิมพ ์กอแพร่พงศ ์  : หวัหนา้หน่วย) 

๑. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงวลยัลกัษณ์ ชยัสูตร 

๒. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงกอบกุล เมืองสมบูรณ์ 

๓. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงพรพิมพ ์ กอแพร่พงศ ์

๔. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนิธิดา ณ สงขลา 

๕. อาจารย ์แพทยห์ญิงวรปารี   สุวรรณฤกษ ์

๖. อาจารย ์แพทยห์ญิงชนิกานต ์  แกว้ปลัง่ 
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๓. Cardiovascular imaging 

    (ศาสตราจารยน์ายแพทยท์นงชยั   สิริอภิสิทธ์ิ : หวัหนา้หน่วย) 

๑. ศาสตราจารยน์ายแพทยท์นงชยั สิริอภิสิทธ์ิ 

๒. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจิตรลดัดา  วะศินรัตน์ 

๓. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ  ภทัรธีรนาถ  

๔. Abdominal imaging 

    (ศาสตราจารย์แพทย์ หญงิปิ ยาภรณ์     อภิสารธนรักษ์ : : หวัหนา้หน่วย) 

๑. ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์   

๒. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงกอบกุล เมืองสมบูรณ์ 

๓. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงพรพิมพ ์ กอแพร่พงศ ์

๔. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงรณิษฐา ทองดี 

๕. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงอภิญญา เจริญศกัด์ิ 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนิธิดา ณ สงขลา 

๗. รองศาสตราจารยน์ายแพทยสิ์ทธิพงศ ์ ศรีสัจจากุล 

๘. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงโสภา  พงศพ์รทรัพย ์

๙. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงวรรณวรางค ์   ตีรสมิทธ์ 

๑๐. อาจารย ์แพทยห์ญิงวรปารี สุวรรณฤกษ ์  

๑๑. อาจารย ์แพทยห์ญิงชนิกานต ์ แกว้ปลัง่ 

๕. Pediatric imaging 

    (รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงปรียชาต ์ ปาจารย ์     :  หวัหนา้หน่วย) 

๑. รองศาสตราจารย์แพทย์           หญงิปรียชาต์     ปาจารย์   

 ๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์      หญงิจันทิมา          รองวิริยะพานชิ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เกรียงไกร              เอี่ยมสวัสดิกุล 

๔. อาจารย์แพทย ์หญงิ                     พิรา                        เนืองตัน

๖. Musculoskeletal imaging 

    (รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนิตยา เล็กตระกลู      :    หวัหนา้หน่วย) 

๑. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนิตยา เลก็ตระกลู  

๒. รองศาสตราจารย์แพทย์ หญงิกลุนชุ     ชาญชัยรุจริา 

 ๓. อาจารย์นายแพทย์ ปาลนนัท์            ศิริวนารังสรรค์
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๗. Body intervention 

    (รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงวลยัลกัษณ์     ชยัสูตร    : หวัหนา้หน่วย) 

๑. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงวลยัลกัษณ์  ชยัสูตร 

๒. รองศาสตราจารยน์ายแพทยต์รงธรรม ทองดี 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยส์มราช ธรรมธรวฒัน์ 

๔. อาจารย ์นายแพทยส์าธิต โรจน์วชัราภิบาล  

๕. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิรวดี ยอดยิง่ 

๘. Thoracic imaging 

    (รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนิศา    เมืองแมน : หวัหนา้หน่วย) 

๑. รองศาสตราจารยน์ายแพทยต์รงธรรม ทองดี 

๒. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนิศา เมืองแมน

๓. รองศาสตราจารย์แพทย ์หญงิกนัยารัตน์  โตธนะรุ่งโรจน์

 ๔. ผู้ช ่วยศาสตราจารย์แพทย์ หญงิสวุิมล    วงศ์ลกัษณะพิมล  

๕. อาจารย์นายแพทย์ ภาคภูม ิธริาวิทย์  

mailto:art.phak@gmail.com
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รายนามอาจารย์ประจําหน่วยตรวจ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ิทยา ด่านกุลชยั 

๒. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงวฒิุศิริ วรีสาร 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนนัทน์  สุนทรพงศ ์

๔. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยก์ุลธร  เทพมงคล 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนนัทกานต ์ อภิวโรดมภ ์

๖. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจนัจิรา   เพชรสุขศิริ 

๗. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจิราพร   เสตกรณุกลู 

๘. อาจารยแ์พทยห์ญิงวริศรา รงคท์อง  

๙. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รทิพย ์ เอ่ียมพงษไ์พบูลย ์

๑๐. รองศาสตราจารยล์ลิดา  ตนัติภูมิอมร 

๑๑. อาจารยแ์พทยห์ญิงอชิรญา เตยะธิติ 

รายนามอาจารย์ประจําหน่วยตรวจ สาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 

๑. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสุนนัทา เช่ียววทิย ์

๒. ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงภาวนา  ภูสุวรรณ 

๓. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจิราพร ศรีประภาภรณ์ 

๔. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงธญัญลกัษณ์ เธียรธญัญกิจ 

๕. อาจารยแ์พทยห์ญิงพงษพ์ิชา  ตูจิ้นดา 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงเบญจภา เขียวหวาน 

๗. อาจารยน์ายแพทยจ์กัรมีเดช  เศรษฐนนัท ์

๘. อาจารยแ์พทยห์ญิงอภิชญา  คลา้ยมนต ์

๙. อาจารยแ์พทยห์ญิงเฉลิมรัตน์  แกว้พุด 

๑๐. อาจารยแ์พทยห์ญิงอจลญา  เตยะธิติ 

๑๑. อาจารยธ์นพงษ ์ ทองประพาฬ 

๙. ทีมอาจารยแ์พทย ์ศูนยถ์นัยรักษ ์โรงพยาบาลศิริราช 
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คณะทาํงานฝ่ายการศึกษา 

ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๑. ประธานฝ่ายการศึกษาภาควชิารังสีวทิยา     :  ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยเ์กรียงไกร   เอ่ียมสวสัดิกุล 

๒. อาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจําบ้าน 

สาขารังสีวนิิจฉัย  : รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจิตรลดัดา  วะศินรัตน์ 

ผูช่้วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสุวมิล   วงศล์กัษณะพิมล 

สาขารังสีรักษา            :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนนัทกานต ์ อภิวโรดมภ ์

อาจารย ์แพทยห์ญิงอชิรญา  เตยะธิติ 

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์   : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงภาวนา   ภูสุวรรณ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงเบญจาภา   เขียวหวาน 

๓. หัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน   :  นพ. พิพิธ ปิตุวงศ ์ 

๔. เจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกษาภาควชิา 

๑. คณุวีรวรรณ สรวิสูตร     โทร. ๙-๗๐๗๔ ต่อ ๑๐๒

๒. คุณชูเกียรติ โสมทองมี E-mail: siriraj.radiology@gmail.com   โทร. ๙-๗๐๗๔ ต่อ ๑๐๑

5. เจ้าหน้าทีผู่้ประสานงานการศึกษา

สาขาวชิารังสีวนิิจฉัย 

๑. คุณพชัรา   จาํปาเงิน โทร.๙-๙๐๓๙ ต่อ ๑๐๕ 

สาขาวชิารังสีรักษา 

๑. คุณอุไรวรรณ  เช้ือชา E-mail: sirdoffice@gmail.com โทร.๙-๘๖๗๔ 

๒. คุณยวุดี หิรัญมูล   E-mail: sirdedu@gmail.com โทร.๙-๘๖๗๔ 

สาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 

๑. คุณศิริลกัษณ์   นกัเจริญ  โทร. ๙-๖๒๔๐ 

mailto:siriraj.radiology@gmail.com
mailto:pookchum@gmail.com
mailto:sirdoffice@gmail.com
mailto:sirdedu@gmail.com
mailto:sirilaknak@gmail.com
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ภาคผนวก 



คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย  ๗๔ 

ภาคผนวก ๑ 

คาํประกาศสิทธิของผู้ป่วย 
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คาํประกาศสิทธิของผู้ป่วย 

เพื่อใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพกบัผูป่้วยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเขา้ใจ 

อนัดีและเป็นท่ีไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสชักรรม ทนัตแพทยสภา คณะกรรมการ 

ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงไดร่้วมกนัออกประกาศรับรองสิทธิของผูป่้วยไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ผูป่้วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานท่ีจะไดรั้บริการดา้นสุขภาพ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ

2. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั เน่ืองจาก

ความแตกต่างดา้นฐานะ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลทัธิการเมือง เพศ อาย ุและลกัษณะของความเจบ็ป่วย 

3. ผูป่้วยท่ีขอรับบริการดา้นสุขภาพมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเพียงพอและเขา้ใจชดัเจนจากผู ้

ประกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถเลือกตดัสินใจในการยนิยอมหรือไม่ยินยอมใหผู้ป้ระกอบ

วชิาชีพดา้นสุขภาพปฏิบติัต่อตน เวน้แต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจาํเป็น 

4. ผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงต่ออนัตรายถึงชีวติมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือรีบด่วนจากผูป้ระกอบ

วชิาชีพดา้นสุขภาพโดยทนัทีตามความจาํเป็นแก่กรณีโดยไม่คาํนึงวา่ผูป่้วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

5. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบ ช่ือ สกุล และ ประเภทของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพท่ีเป็นผูใ้ห ้

บริการแก่ตน 

6. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะขอความเห็นจากผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพอ่ืนท่ีมิไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการแก่ตน

และมีสิทธิในการขอเปล่ียนผูใ้หบ้ริการ และ สถานบริการได ้

7. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปกปิดขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง จากผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพโดยเคร่งครัด

เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูป่้วยหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

8. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งครบถว้น ในการตดัสินใจเขา้ร่วมหรือถอนตวัจากการเป็น

ผูถู้กทดลองในการทาํวจิยัของผูป้ระกอบการวชิาชีพดา้นสุขภาพ 

9. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวชระเบียน

เม่ือร้องขอทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตวัของบุคคลอ่ืน 

10. บิดา มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชสิ้ทธิแทนผูป่้วยท่ีเป็นเด็กอายยุงัไม่เกินสิบแปดปี

บริบูรณ์ ผูบ้กพร่องทางกายหรือจิตซ่ึงไม่สามารถใชสิ้ทธิดว้ยตนเองได ้
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ภาคผนวก ๒ 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

ของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕ 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยั 

ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร 

และนักศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล 

และการดาํเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยั 

ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร 

และนักศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล 

และการดาํเนินการทางจรรยาบรรณ  

ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร 

และนักศึกษามหาวทิยาลยัมหิดล 

และการดาํเนินการทางจรรยาบรรณ 

ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗ 
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เคร่ืองแบบแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด 

และแพทย์เฟลโลว์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
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สวสัดกิารการรักษา  

สําหรับแพทย์ประจําบ้าน 
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สวสัดิการการรักษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

สําหรับแพทย์ประจําบ้าน 

 

๑. แพทยป์ระจาํบา้นประเภทตน้สังกดัอิสระ (สถานภาพเป็นลูกจา้งชัว่คราวของคณะ) ใหใ้ชสิ้ทธิประกนั 

สังคม สาํหรับผูท่ี้ไม่เคยยืน่ทาํประกนัสังคม ดงัน้ี 

 ผู้ทีเ่คยทาํประสังคมมาแล้ว 

    - ใหก้รอกแบบฟอร์ม สปส.๑-๐๓ (แบบข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน)  

- พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชน  

ผู้ทีย่งัไม่เคยทาํประกนัสังคม  

- ใหก้รอกแบบฟอร์ม สปส.๙-๐๒ (แบบขอบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล)  

- พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชน และแนบบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตวัจริงมาดว้ย  

   (กรณีตอ้งการเปล่ียนสถานพยาบาล)  

- หากไม่ตอ้งการเปล่ียนสถานพยาบาลใหแ้นบแต่สาํเนาบตัรประชาชนมาอยา่งเดียว  

- มีขอ้สงสัยในการรักษาพยาบาลเร่ืองสิทธิต่างๆ โปรดติดต่อ คุณพอพลอย วงศสุ์วรรณเดชา  

  โทร.๐๒-๔๑๙-๗๔๒๐ (เพื่อขอคาํแนะนาํสิทธิประกนัสังคม ในการใชบ้ริการตรวจรักษาของบุคลากร 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  

 

ข้ันตอนการใช้บริการ 

๑. ใหแ้พทยป์ระจาํบา้น ติดต่อ ณ หน่วยเวชระเบียน ชั้น ๑ หอ้ง ๑๐๐ ตึกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศิริราช เพื่อ

ติดต่อขอทาํประวติัเวชระเบียนผูป่้วย หรือกรอกทางระบบ Online ไดท่ี้หนา้ Website ของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

๒. สามารถมารับการตรวจรักษา ดงัน้ี  

- วนัทาํการ (ในเวลาราชการ) เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

- วนัทาํการ (นอกเวลาราชการ) เวลา ๑๒.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ติดต่อ ห้องแพทยเ์วร ชั้น ๑ ตึกผูป่้วยนอก 

- วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หากตอ้งการตรวจเฉพาะโรคใหใ้ช้

บริการ STAFF Center  

 

 

 

 

 

 



คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย  ๑๐๑ 

กรณยีังไม่ได้รับสิทธิประกนัสังคม 

- สามารถรับการตรวจรักษาผา่นสวสัดิการ STAFF Center โดยใหน้าํใบสั่งยาพร้อมเวชระเบียนท่ีบนัทึก

รายละเอียดการตรวจรักษา ใบขอตรวจต่าง ๆ เช่น ใบตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ใบเอก็ซเรย ์หรือใบแจง้ค่า

ตรวจรักษา เช่น ค่าผา่ตดัเล็ก ค่าทาํฟัน มาประทบัตราสวสัดิการโดยผา่นความเห็นชอบของภาควชิาเวช

ศาสตร์ป้องกนัและสังคม ท่ีตึกผูป่้วยนอก ชั้น ๔ หอ้ง ๔๓๔ คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ (พยาบาล

หน่วยบริการสุขภาพเจา้หนา้ท่ีและอาชีวอนามยั) โทร.๐๒-๔๑๙-๗๓๙๒

- สามารถรับยาสวสัดิการไดท่ี้หอ้งยาชั้น ๑ ช่อง ๑๒ ตึกผูป่้วยนอก หรือฝากเจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการสุขภาพฯ

รับยาใหแ้ละมาเซ็นช่ือรับยาในวนันั้น ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.

กรณนีอกเวลาราชการและยงัไม่ได้รับสิทธิประกนัสังคม 

- โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและหวัหนา้พยาบาลหอ้งตรวจแพทยเ์วรฉุกเฉิน หอ้งตรวจโรคอุบติัเหตุ เพื่อ

ขอใชสิ้ทธ์ิประกนัสังคม หรือสวสัดิการของคณะฯ

ระเบียบการใช้สิทธิสวสัดิการ  

๑. แพทย์ประจําบ้านทีไ่ม่มีต้นสังกดั

- การตรวจรักษาเทียบเท่าขา้ราชการและสามารถไดรั้บภูมิคุม้กนัตามระเบียบกระทรวงการคลงั

- การบริการไม่ครอบคลุมค่ายาเก่ียวกบัการเสริมสวย หรือการรักษาภาวะมีบุตรยาก หรือการรักษาท่ีอยูใ่น

ระหวา่งการคน้ควา้ทดลอง

- การบริการทางทนัตกรรม บริการตามระเบียบของขา้ราชการ สามารถถอนฟัน อุดฟัน ขดูหินปูน

ไม่ครอบคลุมการครอบฟัน จดัฟัน รักษารากฟัน

๒. แพทย์ประจําบ้านทีม่ีต้นสังกดั 

- ตอ้งใชต้น้สังกดัของตนเอง ตามระเบียบกรมบญัชีกลาง หรือเขา้สู่ระบบจ่ายตรงของคณะฯ โดยนาํ

บตัรชาชนของตนเอง มาเปิดสิทธิเพื่อขอตรวจ ยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเปิดใหบ้ริการตามจุดท่ีกาํหนด

- ใหท้าํเวชระเบียนและสามารถไปตรวจตามแผนกท่ีตอ้งการปรึกษาเฉพาะทางและซ้ือยาเองโดยนาํใบเสร็จ

ไปเบิกตน้สังกดัของตนเอง (ใบเสร็จสามารถเบิกไดภ้ายใน ๑ ปี นบัจากวนัท่ีตรวจ)
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ศูนย์บริการสุขภาพแก่บุคลากร 

 (STAFF Center) 
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ศูนย์บริการสุขภาพแก่บุคลากรของ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (STAFF Center) 

 

STAFF Center ตอ้งการอาํนวยความสะดวก ใหก้บับุคลากรในการรับบริการตรวจรักษา 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดองคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) และดา้นสุขภาพกายใจแขง็แรง (Happy 

Body) เพื่ออาํนวยความสะดวกในการเขา้รับการตรวจรักษาพยาบาลครบวงจร ในระบบการตรวจรักษา 

ประเภทผู้ป่วยนอก  สามารถติดต่อไดท่ี้เบอร์ ๐๒-๔๑๙-๙๙๗๗ ในวนัและเวลาราชการ  

- กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน   ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

- กรณีติดต่อนดัหมายล่วงหนา้  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  

 

ข้ันตอนการขอรับบริการ  

๑. ผูท่ี้มีความประสงคจ์ะขอรับบริการ ใหโ้ทรไปท่ีเบอร์ ๐๒-๔๑๙-๙๙๗๗ 

๒. แจง้รายละเอียด ขอ้มูลส่วนตวั คือ เลขบตัรประจาํตวัพนกังาน SAP ID, เลข HN (ถา้มี), สิทธิการรักษา 

(เบิกจ่ายตรง หรือประกนัสังคม) และเบอร์โทรศพัทห์น่วยงานหรือเบอร์มือถือเพื่อติดต่อกลบั  

๓. แจง้อาการท่ีป่วย  

๔. รอการติดต่อกลบัจากเจา้หนา้ท่ี เพื่อบอกเวลาและสถานท่ีท่ีบุคลากรตอ้งไปพบแพทย ์ 

๕. บุคลากรไปพบแพทย ์ณ จุดท่ีเจา้หนา้ท่ี Staff Center ไดแ้จง้ไว ้โดยไม่ตอ้งไปรับแฟ้มประวติัผูป่้วย โดย

ทางเจา้หนา้ท่ีจะทาํการส่งแฟ้มดงักล่าวไปใหท้างหน่วยตรวจเอง  

 

* กรณีทีไ่ม่สามารถไปตามวนั และเวลาที่นัดได้ โปรดแจ้งกลบัทาง STAFF Center ทันที 
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ภาคผนวก ๙ 

 

ระบบสวสัดกิารด้านสุขภาพ 

สําหรับแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ด้านสุขภาพจิต) 

พ.ศ.๒๕๕๖ 



 

 

คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย     ๑๐๖ 

 

 

 

 



 

 

คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย     ๑๐๗ 

 

 

 

 



คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย  ๑๐๘ 



 

 

คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย     ๑๐๙ 

 

 

 



 

 

คู่มอืแพทย์ประจาํบ้านสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย     ๑๑๐ 
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แนวทางปฏิบัติเม่ือบุคลากรทางการแพทย์ 

สัมผสัเลอืดหรือส่ิงคดัหลัง่ของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน 
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แนวทางการขจัดรังสีเปรอะเป้ือน 
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แนวทางการขจัดรังสีเปรอะเป้ือน 

 

๑. เมื่อมีการเปรอะเป้ือนตัวบุคคล  

ต้องรีบชําระล้างโดยทนัท ี(ก่อนชําระล้างสถานที่หรือเคร่ืองมือ) 

๑.๑ เม่ือมีการเปรอะเป้ือนบนผวิหนงัลา้งดว้ยนํ้าสะอาดและสบู่ (หา้มใชแ้อลกอฮอลลเ์ช็ดถู เพราะ

จะทาํใหรู้ขมุขนปิด ไม่สามารถเช็ดออกได)้  

๑.๒ ถา้เป้ือนบนใบหนา้ใหซ้บัความเป้ือนออกก่อน และใชน้ํ้าสะอาดและสบู่ ชาํระลา้งโดยใชมื้อช่วย

ถูไม่ควรถูแรงจนกระทัง่เป็นรอยขีดข่วนหรือถลอก ขณะชาํระลา้งใหห้ลบัตา ปิดปากใหส้นิท หลงัชาํระ

ลา้ง ซบันํ้าใหแ้หง้ดว้ยกระดาษหรือผา้เช็ดหนา้ 

๑.๓ ถา้เป้ือนเส้นผม ใหช้าํระลา้งดว้ยแชมพสูระผมและนํ้าปริมาณมากหลาย ๆ คร้ัง แต่ตอ้งระวงั

อยา่ใหน้ํ้าชาํระลา้งตกลงในช่องหู หรือบนใบหนา้ ถา้เป้ือนมากใหต้ดัผมทิ้ง 

๑.๔ ถา้มีบาดแผลหรือรอยขีดข่วน ให้รีบทาํความสะอาดทนัทีดว้ยนํ้าไหล คดัเลือดออกจากบาดแผล 

และดูแลบาดแผลเบ้ืองตน้ 

๑.๕ หากมีการเปรอะเป้ือนไอโอดีนรังสี (I-131) เขา้สู่ร่างกายทางปาก ใหท้าํการลา้งทอ้งเช่นเดียว 

กบัการเปรอะเป้ือนสารพิษอ่ืนๆ และใหด่ื้มสารละลาย KI ๑๓๐ มิลลิกรัม หรือสารละลาย Lugol เพื่อ 

Block ต่อมไทรอยดท์นัที 

 

๒. เมื่อมีการเปรอะเป้ือนบริเวณปฏิบัติงาน 

๒.๑ ใชว้สัดุท่ีดูดซบัไดดี้ ดูดซบัสารท่ีหกไว ้เพื่อป้องกนัการกระจาย 

๒.๒ กั้นบริเวณท่ีเปรอะเป้ือน โดยใหห่้างจากจุดเปรอะเป้ือนอยา่งนอ้ย ๑๕ เซนติเมตรทุกดา้น หรือ

ใชป้ากกาเมจิกวงรอบบริเวณ 

๒.๓ หา้มบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เขา้มาในบริเวณท่ีเปรอะเป้ือนรังสี 

๒.๔ ผูท่ี้จะทาํการขจดัการเปรอะเป้ือนสวมเส้ือคลุม ถุงมือยาง บางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งใชถุ้งพลาสติก 

สวมหุม้รองเทา้ (Overshoes) 

๒.๕ ใชเ้คร่ืองวดัรังสีแบบสาํรวจ (GM counter) ตรวจสอบบริเวณ โดยเคล่ือนหวัวดัไปเหนือพื้นผวิ

ท่ีตอ้งการตรวจสอบชา้ๆ และระวงัอยา่ใหห้วัวดัสัมผสับริเวณเปรอะเป้ือน จดค่าการเปรอะเป้ือนก่อน

ชาํระลา้ง (Ao)  

๒.๖ ถา้เปรอะท่ีพื้นห้อง ใหเ้ร่ิมลา้งพื้นผวิตรงจุดท่ีใกลก้บัทางเขา้มากท่ีสุดก่อน โดยสวมถุงมือยาง  

๒ ชั้น ใชคี้มคีบกระดาษชาํระ ซบัจุดเปรอะเป้ือน และทิ้งลงถุงขยะรังสี  

๒.๗ ชุบกระดาษชาํระลงในนํ้าเปล่าหรือนํ้ายาชาํระลา้ง (Decontamination) และซบัลงบนพื้น  

ห้ามถูวนไปมา ใหเ้ช็ดจากรอบนอกเขา้หาดา้นในโดยไม่ซํ้ าท่ี 
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๒.๘ ทาํซํ้ าโดยเปล่ียนกระดาษชาํระ ๘ - ๑๐ คร้ัง และวดัปริมาณรังสี ณ บริเวณเปรอะเป้ือนรังสีอีก

คร้ังเทียบกบับริเวณนอกเขตเปรอะเป้ือน โดยค่าท่ีวดัไดห้ลงัชาํระลา้ง (A) จะตอ้งวดัไดใ้กลเ้คียงกบั

บริเวณแวดลอ้มนอกเขตเปรอะเป้ือน 

๒.๙ นาํค่าท่ีวดัไดก่้อนชาํระลา้ง (Ao) และหลงัชาํระลา้ง (A) มาหาค่าประสิทธิภาพของการชาํระลา้ง 

[(Ao – A)/Ao] x 100 ตอ้งไดม้ากกวา่ร้อยละ ๕๐ 

๒.๑๐ หา้มบุคคลใดๆ เขา้มาในบริเวณท่ีกั้นไวเ้ป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

๒.๑๑ ระดบัรังสีบนพื้นผิวใดๆ ตอ้งไม่เกิน 0.5 Sv/h เม่ือวดัท่ีระยะห่าง ๐.๕ เมตร ถา้ระดบัรังสียงั

ไม่ลดลง ใหปิ้ดบริเวณเปรอะเป้ือนไวก่้อน 

 

๓. เมื่อมีการเปรอะเป้ือนอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยชีวติที่เป็นโลหะ 

๓.๑ ลา้งในสารชาํระลา้งท่ีมีอุณหภูมิสูง เพื่อชาํระความสกปรกและไขมนั และเช็ดซบัดว้ยกระดาษ 

ผา้ หรือฟองนํ้า 

๓.๒ ลา้งดว้ยนํ้า ทาํใหแ้หง้ และตรวจดูวา่ยงัมีการเปรอะเป้ือนตกคา้งอยูห่รือไม่ 

๓.๓ ถา้ความเปรอะเป้ือนยงัคงอยู ่ใหแ้ช่ในนํ้ายาชาํระนานข้ึนอีก หรือใชอุ้ปกรณ์ชาํระลา้งท่ีใชค้ล่ืน

ความถ่ีสูง (ultrasonics) ช่วยในการชาํระลา้งบริเวณซอกมุมท่ีทาํความสะอาดไม่ถึง แลว้จึงลา้งดว้ยนํ้า

สะอาด ทาํใหแ้หง้ และตรวจสอบปริมาณรังสีอีกคร้ัง 

๓.๔ หากความเปรอะเป้ือนยงัคงอยู ่ควรพิจารณาวา่อุปกรณ์นั้นสมควรเก็บไวเ้พื่อรอให ้

สารกมัมนั ตรังสีสลายตวั ก่อนนาํมาใชอี้กคร้ัง 

 

๔. เมื่อมีการเปรอะเป้ือนบนเส้ือผ้า 

๔.๑ ใหซ้กัลา้งดว้ยเคร่ืองซกัผา้ 

๔.๒ ใชส้ารซกัลา้งท่ีเหมาะสม หรือสารซกัฟอก (detergent) 
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ภาคผนวก ๑๒ 

 

ทุนสนับสนุนการแลกเปลีย่นแพทย์ประจําบ้าน 

และแพทย์ประจําบ้านต่อยอดกบันานาชาต ิ

และทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานในทีป่ระชุมวชิาการ 

ระดบันานาชาติสําหรับแพทย์ประจําบ้าน 

และแพทย์ประจําบ้านต่อยอด พ.ศ.๒๕๕๙ 
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หลกัเกณฑ์การลาของแพทย์ผู้รับการฝึกอบรม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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หลกัเกณฑ์ในการตดัสินให้ฝึกอบรมเพิม่เติม 

และยุติการฝึกอบรมของแพทย์ผู้รับการฝึกอบรม 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
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ระเบยีบปฏิบตัิ 

ว่าด้วยวนัิยและบทกาํหนดโทษทางวนัิย 

แก่แพทย์ผู้รับการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๑ 
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ภาคผนวก ๑๖ 

 

ตารางสรุปรายละเอยีด 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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ตารางแสดง 

หัวข้อ SEMINAR  

ที่แนะนําสําหรับช้ันปี แยกตามระบบ 
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ภาคผนวก ๑๘ 

 

 

แนวทางการร้องเรียนทางการศึกษา 

และแบบฟอร์มอุทธรณ์ 
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แบบฟอรมการอุทธรณผลการสอบ / การประเมินของแพทยประจําบาน 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 
เรียน  ประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย 

เรื่อง   ขออุทธรณผลการสอบ/ การประเมินของแพทยประจําบาน ครั้งท่ี/ วันท่ี     

 ขาพเจา นายแพทย/แพทยหญิง        มีความประสงคจะขออุทธรณผลการ

สอบ/ การประเมิน ของขาพเจา ในการสอบ/การประเมิน        

วันท่ี    เนื่องจาก ขาพเจามีขอสงสัยดังตอไปนี้  

1.             

2.             

3.             

ท้ังนี้สามารถติดตอขาพเจาไดท่ี หมายเลขโทรศัพท       

หรือ E-mail.            

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
            
       (    ) 

          ผูขออุทธรณ 
วันท่ี      

 
สําหรับเจาหนาท่ี 

รับเรื่องอุทธรณ  วันท่ี     เวลา  น. 

แจงผลการอุทธรณ  วันท่ี     เวลา  น. 

เจาหนาท่ีผูรับแจง      
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“I don’t want you to be only a doctor, but I also want you to become a man. ” 

 

“True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind. ” 

 

พระราชดํารัส ใน 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
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ศิริราชเรืองนาม 

 

คาํร้อง : ศาสตราจารยน์ายแพทยส์รรค ์ศรีเพญ็ 

ทาํนอง : ศาสตราจารยน์ายแพทยส์รรค ์ศรีเพญ็ 

 

ศิริราชเรืองนาม    เรามีความสามคัคียดึมัน่ 

เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวเหมือนดงัเกลียวเชือกควัน่  เราตอ้งรักกนัฉนัทพ์ี่นอ้ง 

เพื่อช่ือเสียงของศิริราช    ถ่ินประสาทความรู้แก่เรา 

หนกัหรือเบาเราตอ้งสู้ใหจ้นยบิตา   เพื่อช่ือเสียงของศิริราช 
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ศิริราชสัมพนัธ์ 

 

คําร้อง   :    ศรีสวสัดิ์  พจิิตรวรการ 

ทาํนอง  :    เอือ้  สุนทรสนาน 

 

  ศิริราชสาํราญ   เริงร่ืนช่ืนบานหวานใจ 

สังคมช่ืนชมทัว่ไป    เร้าฤกษเ์บิกชยัฉลองชีวี 

  ศิริราชสัมพนัธ์   ยดึมัน่ในสามคัคี 

ถือคงในศีลสัตยดี์    เสริมเกียรติเมธีแพทยพ์ยาบาล 

  ขวญัเราเริงเร้ารักใคร่  สุขสันตก์นัไปใหใ้จซ้ึงซ่าน 

ชีวติเราใตเ้งาวมิาน    สนุกสนานสาํราญเริงร่า 

  ศิริราชสัมพนัธ์   คือหลกัประกนัสัญญา 

สัมพนัธ์ประสานศรัทธา    รักราชบิดาสถานบนัเรา   
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