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“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตวัเปนท่ีสอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ปนกิจท่ีหน่ึง ลาภ ทรพัย ์และ

เกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพยไ์ว้ให้บริสทุธิ”  

พระราชดาํรสั  

ในสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศ อดลุเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู 

ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  

  



1 
 

 

คู่มือแพทยป์ระจาํบา้น อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู 

ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  

 

ช่ือหลกัสตูร 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  

   สาขารงัสวีนิิจฉยั  ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล  

    และราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 

 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ  

 หลกัสตูรภาพวนิิจฉยัชัน้สงูเป็นสาขาวชิาต่อยอดมาจากสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉัยและรงัสวีทิยาทัว่ไป 

ซึ่งเป็นสาขาเฉพาะทางที่มกีารใช้เครื่องมอืทางรงัสใีนการให้การวนิิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วย เช่น การตรวจ

เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ (CT scan) การตรวจอลัตร้าซาวน์ (Ultrasound) และการตรวจด้วยเครื่องแสกน

แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging; MRI) เป็นต้น ทัง้ในภาวะที่ไม่รีบด่วน และในภาวะ

ฉุกเฉินหรอืวกิฤต รวมไปถงึการทาํการศกึษาและวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์โดยมุ่งเน้นทีร่ะบบ

ต่าง ๆ ของร่างกายรวม 5 ระบบได้แก่ ระบบทางเดนิหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดนิ

อาหาร ระบบทางเดนิปัสสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ระบบกระดกูและขอ้  

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรยีนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด

ของประเทศไทย ไดร้บัพระมหากรุณาธคิุณจากพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัสถาปนาขึน้เมือ่
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วนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า "โรงศริริาชพยาบาล" ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จดัตัง้

โรงเรยีนแพทย์แห่งแรกของไทย และเริม่เปิดสอนตัง้แต่วนัที ่5 กนัยายน 2433 โดยมปีณิธานที่จะผลติ

บณัฑติ ให้บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข และค้นคว้าวจิยัเพื่อสร้างและพฒันาองค์ความรู้และ

วทิยาการอยา่งต่อเน่ือง โดยยดึประโยชน์สขุของประชาชนทุกระดบัเป็นจุดมุง่หมายสงูสดุ  

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลจงึมพีนัธกจิในการผลติแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขา

ภาพวนิิจฉัยชัน้สงู เพื่อฝึกอบรมใหร้งัสแีพทยไ์ดม้คีวามรูค้วามชํานาญ ตลอดจนสรา้งเสรมิประสบการณ์

ในการประกอบวชิาชพีรงัสวีทิยาเพิม่เตมิ โดยมวีตัถุประสงคด์งัน้ี 

1) เพื่อใหก้้าวทนัเทคโนโลยชีัน้สูงทางรงัสวีทิยาในการวนิิจฉัยโรค ทนัต่อเหตุการณ์ของโลก และ

นโยบายของประเทศ โดยคาํนึงถงึความตอ้งการดา้นสขุภาพของชุมชนและสงัคมเป็นหลกั 

2) เขา้ใจปัญหาโรคต่าง ๆ ที่สามารถพบไดท้ัง้ในประเทศและทัว่โลก รวมถงึโรคอุบตัใิหม่ต่าง ๆ 

เป็นตน้  

3) เสรมิใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามเขา้ใจบรบิทระบบสขุภาพของไทยทีม่ใีนปัจจุบนั  

4) ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักคุณธรรม จริยธรรม และเน้นการใช้รังสีเพื่อการ

วนิิจฉยัโรคอยา่งปลอดภยั  

5) พรอ้มเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง เน้นความรูค้วามเขา้ใจการใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ เป็นพืน้ฐานอนั

สําคญัเพื่อการต่อยอดเป็นอาจารย์แพทย์ หรอืดํารงตําแหน่งทดัเทยีมกบัอาจารย์แพทย์ของ

ประเทศไทย 

 ดงันัน้ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล จงึได้กําหนดพนัธกจิด้านการศกึษา

ของหลกัสตูร คอื 

1) ผลิตรังสีแพทย์อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูงที่มีคุณภาพ มีความรู้ และความสามารถตาม

มาตรฐานสากลตามเกณฑ์มาตรฐานราชวทิยาลยัรงัสแีห่งประเทศไทย และมหีลกัสูตรตาม

มาตรฐานเวชบณัฑติศกึษาของสหพนัธแ์พทยศาสตรศกึษาโลก 

2) ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทร ใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็น

ศนูยก์ลาง 

3) ทาํงานแบบมอือาชพี มุง่เน้นการทาํงานเป็นทมี สหสาขา สามารถปฎบิตังิานเขา้กบัระบบได ้

4) พร้อมเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง มคีวามรู้ความเขา้ใจการใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ รวมถงึสามารถ

คดิคน้นวตักรรม และมสีว่นรว่มในการกาํหนดทศิทางระบบสขุภาพของประเทศ  

 

 แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทีศ่กึษาในภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล จะได้รบัการสร้างเสรมิประสบการณ์ให้เกิดความรู้ความชํานาญ สามารถทําการตรวจหรอื

ควบคุมการตรวจ การอ่าน วเิคราะหแ์ละรายงานผลภาพวนิิจฉยัทางการแพทย ์(practice-based learning) 

ในโรคที่หลากหลาย ทัง้ในภาวะที่ไม่รีบด่วน และในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต โดยอาศัยความรู้ และ

ประสบการณ์การใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทยท์างดา้นรงัสวีทิยาวนิิจฉยัประเภทต่าง ๆ รวมถงึการ

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

พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยได้อย่างต่อเน่ือง (continuing 
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professional development) เพื่อให้สอดคล้องทนัสมยักบัความก้าวหน้าและพฒันาการทางการแพทย์ 

รวมถงึมทีกัษะดา้นอื่น ๆ (non-technical skills) อาท ิสามารถสือ่สารใหค้ําแนะนําและถ่ายทอดความรูแ้ก่

ผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทย ์รวมถงึแพทยต์่างสาขา (communication skill) ได ้สามารถปฏบิตังิาน

ตามระบบแบบสหวชิาชพีหรอืเป็นทมีในการบรบิาลผูป่้วย (professionalism) มจีรยิธรรมและเจตคตทิีด่ตี่อ

ผูป่้วยและญาต ิผูร้่วมงานและองคก์ร โดยยดึถอืผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม

ที่คํานึงถงึประสทิธภิาพและความปลอดภยัในระบบบรกิารสุขภาพได้อย่างเหมาะสม (patient care and 

system-based practice)  

 ดงันัน้ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล จงึไดด้าํเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุ

สาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู ตามความประสงคข์องราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหก้ารเรยีน

การสอนได้มาตรฐานสากลตามเกณฑ์มาตรฐานเวชบณัฑติศกึษาของสหพนัธ์แพทยศาสตรศกึษาโลก 

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

Improvement: the 2015 Revision) เพื่อใหร้งัสแีพทยส์ามารถทํางานเป็นส่วนหน่ึงในการกระบวนรกัษา 

บรบิาลผูป่้วยอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์และผลลพัธท์างการศึกษาท่ีพึงประสงค ์(Objectives and Intended Educational 

Outcomes) 

แพทยท์ีจ่บการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ตอ้งมผีลลพัธก์ารฝึกอบรมที่

พงึประสงค ์(intended learning outcomes / milestones) ทีช่ดัเจน ครอบคลุมประเดน็ทัง้ 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care) 

1.1 ทกัษะในการใหค้าํปรกึษาและแนะนํา (consultation and recommendation) เกีย่วกบัการตรวจ

และการทาํหตัถการทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูในภาวะหรอืโรคทีห่ลากหลายใหแ้ก่แพทยส์าขาอื่นไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัขอ้บ่งชีข้องโรค โดยยดึถอืผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางบนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม พจิารณาและ

คาํนึงถงึประสทิธภิาพ ความปลอดภยั ความเสีย่ง และประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

1.2 มทีกัษะในการตดัสนิใจทางคลนิีก (Clinical judgement) โดยยดึถอืผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง (Patient 

center) บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม(Holistic approach) โดยคํานึงถงึประสทิธภิาพ ความปลอดภยั

ทนัทว่งท ีความเสีย่ง และประโยชน์-สทิธขิองผูป่้วยเป็นหลกั (ภาคผนวก 2) 

1.3 มีทกัษะในการขอใบแสดงความยนิยอม (obtaining informed consent) ในกรณีที่ทําการตรวจ

ทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทีม่กีารใช ้contrast agent และการทาํหตัถการ 

1.3 มทีกัษะในการเตรยีมและดแูลผูป่้วยทีม่ารบัการตรวจวนิิจฉยั และการทาํหตัถการ ทางดา้นภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงูไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.4 มทีกัษะในการตรวจพบภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการตรวจวนิิจฉยั และการทาํหตัถการ

ทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงู และสามารถใหก้ารดแูลรกัษาเบือ้งตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. ความรู้ทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สงูทัง้ในภาวะท่ีไม่รีบด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต (Medical 

knowledge and technical skills) 

2.1 มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีส่ามารถประยกุตใ์ชใ้นการอ่าน วเิคราะห ์และ

รายงานผลการตรวจดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

2.2 มคีวามรูด้า้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทัง้ในภาวะทีไ่มร่บีดว่นและในภาวะฉุกเฉินหรอืวกิฤต 

2.3 มคีวามชาํนาญในการทาํหตัถการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

 

3. การพฒันาปรบัปรงุตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning and 

improvement) 

3.1 เรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ

3.2 ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได ้

3.3 วพิากษ์บทความและงานวจิยัทางการแพทยไ์ด ้

 

4. ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

4.1 สือ่สารใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยและญาตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมเีมตตา เคารพการตดัสนิใจและ

ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ไดแ้ก่ 

- การสือ่สารเกีย่วกบัวธิกีารตรวจทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงู การขอใบแสดงความยนิยอม 

- การสือ่สารเกีย่วกบัขอ้ผดิพลาด ภาวะแทรกซอ้น หรอืเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์

4.2 สือ่สารใหข้อ้มลู โดยรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรอืดว้ยวาจา แก่ทมีดแูลสขุภาพ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.3 นําเสนอขอ้มลูผูป่้วย และอภปิรายปัญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.4 ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ใหแ้พทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบุคลากรทางการ

แพทย ์

4.5 เป็นทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูแก่แพทย ์นกัศกึษาแพทย ์และบคุลากรอื่น 

4.6 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีทาํงานกบัผูร้ว่มงานทุกระดบัไดอ้ยา่งราบรืน่ 

4.7 มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมต่อผูป่้วยและญาต ิอาจารย ์รวมทัง้ผูร้ว่มงานในวชิาชพีทุกระดบั 

 

5. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

แสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมแหง่วชิาชพีทีด่ขีองแพทยด์งัน้ี  

5.1 มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตอินัดตี่อผูป่้วย ญาต ิผูร้ว่มงาน เพือ่นรว่มวชิาชพี และชุมชน 

เป็นไปตามเกณมาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม (ภาคผนวก 3) 

5.2 มทีกัษะดา้นทีไ่มใ่ชเ่ทคนิค (non-technical skills) และสามารถบรหิารจดัการสถานการณ์ที่

เกีย่วขอ้งไดเ้หมาะสม  
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5.3 มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเน่ืองตลอดชวีติ (continuing 

professional development)  

5.4 มทีศันคตทิีด่ตี่อวชิาชพีและมเีจตคตทิีจ่ะใชว้ชิาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูใหเ้ป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ

ประเทศ  

5.5 มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

5.6 คาํนึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวม  

5.7 มคีวามเป็นอสิระทางวชิาชพีเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัติอ่ผูป่้วยและชมุชนไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ 

 

6. การปฏิบติังานตามระบบ (System-based practice) 

6.1 มคีวามรูด้า้นระบบพฒันาคุณภาพ (quality improvement) ทางรงัสวีทิยา ไดแ้ก่ 

- กระบวนการในการกาํกบัดแูลความปลอดภยัทางดา้นการตรวจทางรงัสวีทิยาวนิิจฉยั (เชน่ radiation 

safety) ทัง้ต่อผูป่้วยและบุคลากรการแพทย ์

- การรายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่งต่าง ๆ 

6.2 กระบวนการในการกาํกบัดแูลการใชเ้ครือ่งมอืและระบบสารสนเทศทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

6.3 ความรูเ้กีย่วกบัระบบสขุภาพของประเทศ 

6.4 มคีวามรูแ้ละมสีว่นรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย 

6.5 ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรบัเปลีย่น

การดแูลรกัษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสขุไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี 

 

การหมนุเวียนศึกษาและปฎิบติังาน  

 1.    วิธีการให้การฝึกอบรม 

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล จดัวธิกีารฝึกอบรมใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งเพือ่บรรลุผลลพัธข์องแผนการฝึกอบรมทีก่ําหนด ทัง้ภาคทฤษฎี

และปฏบิตั ิโดยแพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงจะไดร้บัการฝึกอบรมโดยใชก้ารปฏบิตัเิป็น

ฐาน (practice-based training) โดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมสีว่นร่วมในการบรบิาลและรบัผดิชอบผูป่้วย 

โดยคํานึงถงึศกัยภาพและการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นหลกั (trainee-centered) มกีารบูรณา

การการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและปฎิบตัเิขา้กบังานบรบิาลผูป่้วยอย่างเหมาะสม โดยมกีารหมุนเวยีน 

(rotation) ตามหน่วยต่าง ๆ ของรงัสวีนิิจฉยัไดแ้ก่ ระบบทางเดนิหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบ

ทางเดนิอาหาร ระบบทางเดนิปัสสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ระบบกระดกูและขอ้ และอลัตรา้ซาวน์ โดยมกีาร

ระบุวธิกีารฝึกอบรมและเป้าประสงคห์ลกัในแต่ละชว่งหรอืชัน้ปี (milestone) และระดบัสมรรถนะการเรยีนรู ้

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

ป้อนกลบั (feedback) แก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ และไดก้ําหนด Entrustable Professional 

Activity (EPA) ทางด้านภาพวนิิจฉัยชัน้สูง 10 ข้อดงัตารางที่ 1 และความสมัพนัธ์ระหว่าง EPA และ 

competency 6 ดา้น ดงัแสดงในตารางที ่2 
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         ตารางท่ี 1  Entrustable Professional Activity (EPA) ทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สงู  

  

EPA 1 

EPA 2 

Collaborates as a member of an interprofessional tema 

Triages and protocols exams 

EPA 3 Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis 

EPA 4 Communicates diagnostic imaging findings 

EPA 5 Recommends appropriate next steps 

EPA 6 Obtains informed consent and performs diagnostic / interventional procedures 

EPA 7 Manages patients undergoing imaging and procedures 

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

EPA 9 Behaves professionally 

EPA 10 Contributes to a culture of safety and improvement 

 

       ตารางท่ี 2  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง EPA และ competency ทัง้ 6 ด้าน 

 

Competency EPA 

1 

EPA 

2 

EPA 

3 

EPA 

4 

EPA 

5 

EPA 

6 

EPA 

7 

EPA 

8 

EPA 

9 

EPA 

10 

Patient Care • • 
 

• • • • • 
  

Medical 

Knowledge & 

Technical Skills 

• • • • • • • • 
  

Practice-based 

Learning & 

Improvement 

  
• • • • • • 

 
• 

Interpersonal & 

Communication 

Skills 

• 
  

• • • • 
   

Professionalism • 
 

• • • • • 
 

• 
 

System-based 

Practice 

    
• • • • 

 
• 
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1.1   การเรียนการสอนภาคปฎิบติั  

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ไดก้าํหนดเริม่ตน้วงรอบปีการศกึษา

ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม ถงึวนัที ่30 มถุินายน ของทุกปี โดยจดัใหม้กีารหมนุเวยีนศกึษาและ

ปฏบิตังิานดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตามระบบต่าง ๆ รวมเวลา 24 เดอืน โดยยดึตามเกณฑห์ลกัสตูร

ของราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 โดยรายละเอยีดการ

หมนุเวยีนระบบต่าง ๆ มดีงัตารางที ่3 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมหีน้าทีห่ลกัในการการบรบิาล และรบัผดิชอบผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการตรวจ

ทางรงัสวีนิิจฉยั ทัง้ผูป่้วยนดัภายใตอ้าจารยป์ระจาํหน่วยต่าง ๆ ผูป่้วยนดัของแพทยป์ระจาํบา้นอนุ

สาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูเอง รวมถงึผูป่้วยฉุกเฉินทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นควินดั โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกฝนจะตอ้ง

วางแผนการตรวจ (protocol) เลอืกใช ้contrast ทีเ่หมาะสม จดัการภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ได้

ดว้ยตนเอง จากนัน้ทาํการแปลผล แจง้ผล รวมถงึใหค้าํแนะนําถงึการสง่ตรวจต่อแก่แพทยเ์จา้ของ

ไขใ้นกรณีทีจ่าํเป็น โดยมอีาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมเป็นทีป่รกึษา หรอืตรวจสอบความถูกตอ้งตาม

ระดบัความซบัซอ้นของผูป่้วย 

 

ตารางท่ี 3  แสดงระยะเวลาในการปฏิบติังานตามหน่วยต่าง ๆ ตามเกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยั 

 

เกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีจดัให้แพทย์

ประจาํบา้นหมนุเวียนศึกษาและปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 3 

เดือน 

 

หน่วย ระยะเวลาในการ

ปฏบิตังิาน 

 

Thoracic imaging 3 เดอืน   

Cardiovascular imaging 3 เดอืน  

Abdominal imaging 

(Gastrointestinal, 

hepatobiliary and 

genitourinary imaging) 

5 เดอืน 

  

 

Musculoskeletal imaging 3 เดอืน  

Grey-scale and Doppler 

ultrasound 

5 เดอืน  

เกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีจดัให้แพทย์

ประจาํบา้นหมนุเวียนศึกษาและปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 2 

เดือน 
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Elective 3 เดอืน   

เกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีจดัให้แพทย์

ประจาํบา้นหมนุเวียนศึกษาและปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 1 

เดือน 

 

การทาํวิจยั  1 เดอืน   

เกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีไม่บงัคบัให้

แพทยป์ระจาํบา้นหมนุเวียนศึกษา  

 

Emergency imaging 1 เดอืน  

 

หมายเหต ุ 

1. การหมนุเวยีนระบบ Abdominal imaging (Gastrointestinal, hepatobiliary and genitourinary 

imaging) จะมกีารปฎบิตังิานเป็นเวลาทัง้หมด 5 เดอืน แต่อยา่งไรกต็าม แพทยป์ระจาํบา้นตอ่ยอด

จะไดฝึ้กปฎบิตัแิละเรยีนรูผู้ป่้วยทีม่ภีาวะเกีย่วขอ้ง เพิม่เตมิในหน่วย Emergency imaging และ 

Grey scale and doppler Ultrasonography อกีเป็นเวลาอยา่งน้อยรวมทัง้สิน้ 6 เดอืน 

2. ในการหมนุเวยีน แพทยป์ระจาํบา้นจะไดเ้รยีนรูก้ารตรวจ การทาํหตัถการ และการแปลผลภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู ทัง้ในภาวะทีไ่มร่บีดว่นและในภาวะฉุกเฉนิหรอืวกิฤต 

3. การเรยีนรูใ้นชว่งวชิาเลอืกเสร ี(elective period) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเลอืกเรยีนวชิาใน

สาขารงัสวีทิยา หรอืสาขาทางการแพทยอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล หรอืสถาบนัภายนอก รวมถงึสถาบนัต่างประเทศ หรอืการแพทยท์างเลอืกไดอ้ยา่งอสิระ 

รวมทัง้สามารถเลอืกศกึษาดงูานภายในโรงพยาบาลตน้สงักดั เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรม 

โดยผา่นการพจิารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการการศกึษาของภาควชิา 

 

1.2    การเรียนการสอนภาคบรรยาย 

1. มกีารบรรยายความรูเ้กีย่วกบัความกา้วหน้าทางวทิยาการในดา้นภาพวนิิจฉัยและการแปล

ผลภาพทางรงัส ีโดยอาจารยป์ระจาํหน่วยต่างๆทุกหน่วย  

2. การบรรยายเน้ือหาความรูท้างดา้นรงัสวีนิิจฉัย โดยแพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัย

ชัน้สงู ซึง่ประกอบดว้ย  

1) Advanced imaging topic  

• ทุกวนัพธุสปัดาหท์ี ่3 ของเดอืน เวลา 12.00 – 13.00 น.  

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขา แต่ละคนตอ้งทํา advanced imaging topic ปีละ 1 

เรื่อง โดยสามารถเลอืกหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์ความรู้ในด้านภาพวนิิจฉัย

ชัน้สงูไดอ้ยา่งอสิระ  
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• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาจะต้องศกึษาความรู้ในเรื่องนัน้อย่างละเอยีดโดย

ศกึษาจาก textbook และวารสาร และปรกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษา โดยแพทย์

ประจาํบา้นอนุสาขาสามารถเลอืกปรกึษาอาจารยท์า่นใดกไ็ด ้ 

• นําเสนอโดยการใช ้power point presentation และควรมตีวัอย่างกรณีศกึษา

เพือ่มานําเสนอ  

• ภายในชว่งระยะเวลา 2 ปีของการฝึกอบรม หวัขอ้ทีนํ่าเสนอไมค่วรซ้ํากนั  

2) MRI conference  

• ทุกวนัพธุสปัดาหท์ี ่4 ของเดอืน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขา แต่ละคนต้องทํา MRI conference ปีละ 1 เรื่อง 

โดยสามารถเลอืกหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์ความรูใ้นด้านความรูพ้ืน้ฐานทาง

ฟิสกิส ์เทคโนโลยแีละเทคนิคของเอม็อารไ์อ และการแปลผลภาพเอม็อาร์ไอ 

ไดอ้ยา่งอสิระ 

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาจะต้องศกึษาความรู้ในเรื่องนัน้อย่างละเอยีดโดย

ศกึษาจาก textbook และวารสาร และปรกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษา โดยแพทย์

ประจาํบา้นอนุสาขาสามารถเลอืกปรกึษาอาจารยท์า่นใดกไ็ด ้ 

• นําเสนอโดยการใช ้power point presentation  

• ภายในชว่งระยะเวลา 2 ปีของการฝึกอบรม หวัขอ้ทีนํ่าเสนอไมค่วรซ้ํากนั  

3) Chest club  

• ทุกวนัพฤหสับดสีปัดาหท์ี ่4 ของเดอืน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาที่ปฏิบตังิานในหน่วย thoracic imaging ในเดอืน

นัน้ๆ เป็นผู้รบัผดิชอบในการเตรยีมการนําเสนอความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกบั 

thoracic imaging โดยมอีาจารยใ์นหน่วยเป็นทีป่รกึษา 

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาทีป่ฏบิตังิานในหน่วย thoracic imaging ควรตดิต่อ

อาจารย์ที่ปรกึษาในช่วงต้นเดือน เพื่อที่จะได้มเีวลาเตรยีมการนําเสนอได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• ภายในชว่งระยะเวลา 2 ปีของการฝึกอบรม หวัขอ้ทีนํ่าเสนอไมค่วรซ้ํากนั  

4) Patho-fellow conference  

• ทุกวนัองัคารสปัดาหท์ี ่2 ของเดอืน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาทีป่ฏบิตังิานในหน่วย abdominal imaging ในเดอืน

นั ้นๆ เป็นผู้ร ับผิดชอบในการเตรียมการนําเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับ 
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abdominal imaging ทีม่ผีลการตรวจทางพยาธวิทิยา โดยมอีาจารยใ์นหน่วย

เป็นทีป่รกึษา 

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาที่ปฏิบตัิงานในหน่วย abdominal imaging ควร

ตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษาในช่วงตน้เดอืน เพื่อทีจ่ะไดม้เีวลาเตรยีมการนําเสนอ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5) Safety, Morbidity and mortality conference (MM) 

• กจิกรรม  SMM conference จะจดัขึน้ทุกๆ 3  เดอืน โดยม ีแพทยป์ระจาํบา้น

อนุสาขาชัน้ปีที่ 1 และชัน้ปีที่ 2 เป็นผู้ดําเนินการเฝ้ารวบรวมกรณีศึกษาที่

เกดิขึน้ระหว่างการปฏบิตังิานในหน่วยต่างๆ โดยเลอืกกรณีศกึษาทีม่ขีอ้ควร

พฒันา หรอืเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัของผูป่้วย มาเขา้ร่วมอภปิราย โดยมี

คณาจารยภ์าควชิา เขา้รว่มอภปิรายดว้ย  

3. การอ่าน การวพิากษ์ และประเมนิบทความหรอืงานวจิยัทางวชิาการ ในวารสารสโมสร 

(journal club) ทุกวนัจนัทรข์องทุกสปัดาห ์

• ทุกวนัจนัทร์ของสปัดาห์ เวลา 08.00 – 09.00 น. โดยทําคู่กบัแพทย์ประจํา

บา้นสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั 

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขา มหีน้าทีใ่นการคน้ควา้รายละเอยีดขององคค์วามรู้

เพิม่ทัง้จาก text book และวารสารอื่นๆทัง้ในและต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัหวัขอ้

ที่จะนําเสนอ โดยแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาจะเป็นผู้วิพากษ์ผลงานวิจยั

เพิม่เติมจากแพทย์ประจําบ้านสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉัย และอภิปรายร่วมกบั

อาจารยผ์ูด้แูล 

4. การทาํ Interdepartmental conference จดัขึน้เป็นประจาํทุกสปัดาห ์หรอืทุกเดอืน โดยแยก

ตามหน่วยที่ขึ้นปฏิบตัิงาน แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงที่ขึ้นปฏิบตังิาน

ประจําหน่วยเป็นผูร้บัผดิชอบในการตดิต่อแพทย์ประจําบ้านภาควชิาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

เป็นผูนํ้าการอภปิรายกรณีศกึษา หรอืตอบคําถามจากแพทยป์ระจําบา้นและคณาจารยจ์าก

ภาควชิาต่าง ๆ โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาในหน่วยนัน้ ๆ เป็นผูด้แูล แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา

ภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทีป่ฏบิตังิานในหน่วยอื่น ๆ สามารถเขา้รว่มกจิกรรมได ้โดยมรีายละเอยีด

ตามตารางที ่4 ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 4  Interdepartmental Conferences ของแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู 

 

Interdepartmental 

Conferences  

วนั เวลา และสถานท่ี ภาควิชาท่ีเก่ียวข้อง  

Chest-Med Conference ทุกวนัศุกร ์ 

เวลา 11.00 - 12.00 น. 

ภาควชิาอายรุศาสตร ์

Academic Lung Conference  ภาควชิาศลัยศาสตร ์

Chest Radiological 

Conference 

 ภาควชิาอายรุศาสตร ์

Tumor Board Conference 

(Musculoskeletal System) 

ทุกวนัพธุ  

เวลา 15.00 - 16.30 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์

ภาควชิาพยาธวิทิยา 

Sport Conference ทุกวนัศุกรท์ี ่4 ของเดอืน  

เวลา 12.00 - 13.30 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์

GI Conference ทุกวนัจนัทร ์ 

เวลา 13.30 - 15.00 น. 

ภาควชิาอายรุศาสตร ์

Hepatobiliary Conference ทุกวนัพฤหสับดทีี ่4 ของเดอืน 

เวลา 8.00 - 9.00 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตร ์

ภาควชิาอายรุศาสตร ์

GU Conference ทุกวนัศุกรท์ี ่4 ของเดอืน 

เวลา 8.00 - 9.00 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตร ์

 

Emergency conference ทุกวนัจนัทร ์เวลา 12.00-

13.00 น. 

ภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

 

1.3    ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม competency ทัง้ 6 ด้าน  ดงัน้ี  

         1)    ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care) 

• ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงู   

o มีการเรียนรู้และฝึกทักษะในการให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการตรวจ

ทางด้านภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ในกลุ่มโรคระดบัที่ไม่ซบัซ้อน และกลุ่มโรคระดบัที่

ซบัซอ้นภายใตก้ารกาํกบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

o มกีารเรยีนรูแ้ละเลอืกใช ้contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ไดด้ว้ยตนเอง 

o มีทกัษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการทําหตัถการทางด้านภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู 
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o มทีกัษะในการตดัสนิใจดําเนินการจดัการตดัสนิใจตรวจเคสฉุกเฉินไดด้ว้ยตนเอง 

ในกลุ่มโรคระดบัทีไ่ม่ซบัซ้อน และกลุ่มโรคระดบัทีซ่บัซ้อนภายใต้การกํากบัดูแล

ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

• ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู 

o มทีกัษะในดา้นการใหค้าํปรกึษาและแนะนําเกีย่วกบัการตรวจทางดา้น 

      ภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ในกลุ่มโรคระดบัทีไ่มซ่บัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง และ 

      กลุ่มโรคระดบัทีซ่บัซ้อนไดด้ว้ยตนเองหรอืภายใตก้ารกํากบัดูแลของอาจารย์ผูใ้ห้

การฝึกอบรม   

o ใหค้าํแนะนําการตรวจวนิิจฉยัเพิม่เตมิทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูต่อแพทยเ์จา้ของ

ไขไ้ดด้ว้ยตนเอง 

o มทีกัษะในการตดัสนิใจดําเนินการจดัการตดัสนิใจตรวจเคสฉุกเฉินไดด้ว้ยตนเอง 

ในกลุ่มโรคระดบัทีไ่ม่ซบัซ้อน และกลุ่มโรคระดบัทีซ่บัซ้อนภายใต้การกํากบัดูแล

ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

o ตระหนกัถงึปัญหาและภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการตรวจทางทางดา้น

ภาพวนิิจฉัยชัน้สงู และสามารถใหก้ารดูแลรกัษาเบือ้งตน้ไดอ้ย่างเหมาะสมในแต่

ละสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทย์สาขาที่

เกีย่วขอ้งต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2)    ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแก้ปัญหาของผูป่้วย 

       และสงัคมรอบด้าน (Medical knowledge and technical skills)  โดยจดัให ้  

• ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงู    

o เรยีนรูเ้กีย่วกบัภาพวนิิจฉยัชัน้สงูในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี thoracic imaging, 

cardiovascular imaging, abdominal (gastrointestinal, hepatobiliary and 

genitourinary imaging) และmusculoskeletal imaging 

o เรยีนรู ้ฝึกทกัษะการวางแผน imaging protocol ทําการตรวจหรอืควบคุมวธิกีาร

ตรวจ และรายงานผลการตรวจภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ในกลุ่มโรคระดบัทีไ่ม่ซบัซ้อน

และกลุ่มโรคระดบัทีซ่บัซอ้น ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

o มสีว่นช่วยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทยป์ระจาํบา้นรุน่

น้อง 

•   ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู     



13 
 

o เรยีนรู ้ฝึกทกัษะการวางแผน imaging protocol ทําการตรวจหรอืควบคุมวธิกีาร

ตรวจ และรายงานผลการตรวจภาพวนิิจฉยัชัน้สงูในกลุ่มโรคระดบัทีไ่ม่ซบัซอ้นได้

ดว้ยตนเอง และกลุ่มโรคระดบัทีซ่บัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง หรอืภายใตก้ารกํากบัดแูล

ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

o สามารถนําความรู้ใหม่  ๆ จาก รายงานการวิจัย (medical research)  มา

ประยุกต์ใช้กบัการตรวจภาพวนิิจฉัยชัน้สูงได้ และรเิริม่ในการทํางานวจิยัทาง

คลนิิก  

o มสีว่นช่วยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทยป์ระจาํบา้นรุน่

น้อง 

• ใหแ้พทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี เขา้รว่มในกจิกรรมการเรยีน

การสอนและกจิกรรมทางวชิาการของสถาบนัฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ อาท ิlectures, 

advanced imaging topics, journal club, interesting cases, interdepartmental 

conferences, clinicopathology and radiology conferences, morbidity / mortality 

conferences เป็นตน้       

3)   การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning and 

improvement)  โดยจดัให ้

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี เรยีนรู ้และมคีวามคดิวเิคราะห์

อยา่งเป็นระบบในการดแูลผูป่้วย  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี ไดพ้ฒันาการเรยีนรู ้และสามารถ

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

ระบบ SI-ABI webbase ซึง่มกีารสะทอ้นตนเองและการสะทอ้นกลบัจากอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร ซึง่มกีาร update อยูต่ลอดเวลา 

• เพิม่พนูวจิารณญาณในการประเมนิขอ้มลูดว้ยหลกัการของวทิยาการระบาดคลนิิกและ

เวชศาสตรเ์ชงิประจกัษ์ โดยการวพิากษ์ และวจิารณ์ใน journal club ทุกวนัจนัทรเ์ชา้  

• การฝึกการเป็นนกัวชิาการ (scholarly activity) แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สูงทุกชัน้ปี ต้องทํางานวิจัยที่ได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง ในรูปแบบ original 

research ที่มีการเก็บข้อมูลแบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional 

study ทีม่กีารกล่าวถงึความเป็นมาของปัญหา วตัถุประสงค ์ระเบยีบวธิกีารศกึษาวจิยั 

ผลการวจิยั การวเิคราะห ์วจิารณ์ และการสรุปผล ภายใต้การกํากบัดูแลของอาจารย์

ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

4)    ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)  โดย

จดัให ้
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• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี เรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะปฏสิมัพนัธ์

และการสือ่สาร ผา่นกจิกรรมต่าง ๆ ทีม่กีารจดัขึน้ตลอดปี 

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี ฝึกทกัษะในการขอความยนิยอม

ในการตรวจทางรงัสวีทิยาวนิิจฉัย และการฉีด contrast agent  จากผู้ป่วยหรอืญาติ

ผา่นการปฏบิตังิานประจาํวนั 

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี ฝึกทักษะการสื่อสารใน

สถานการณ์เฉพาะ เชน่ การแจง้ขา่วรา้ย การจดัการเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด เป็นตน้ 

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนแพทยป์ระจาํบา้น

รุน่น้อง  

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี นําเสนอขอ้มูลผู้ป่วยและภาพ

วินิจฉัย แปลผล และวินิจฉัยแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ เช่น interdepartmental 

conferences, interesting cases เป็นตน้ 

• แพทย์ประจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี สามารถเขยีนรายงานผลตรวจ

ดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสม 

5)    ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  โดยจดัให ้

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูทุกชัน้ปี  ใหก้ารบรบิาลตามหลกัเวชจรยิ

ศาสตร ์

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี  มีความรับผิดชอบและมี

จรยิธรรมอนัดตี่อวชิาชพี 

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี เขา้ร่วมในกจิกรรมการเรยีนการ

สอนของสถาบนัฝึกอบรม กิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาต่อเน่ือง และกิจกรรมที่ให้

ความรูท้างดา้นบรูณาการทัว่ไปทางการแพทย ์

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี ไดร้บัการพฒันาใหม้เีจตคตทิี่ดี

ระหวา่งการปฏบิตังิานดแูลผูป่้วย โดยเขา้อบรม counselling และ non-technical skills 

ต่าง ๆ  

• มแีพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี  มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถ

พฒันาไปสูค่วามเป็นผูเ้รยีนรูต้่อเน่ืองตลอดชวีติ 

6)    การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)  โดยจดัให ้

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ อาทิเช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบ

ประกนัสงัคม ระบบสวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชวีติ 
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ระบบการชดเชยการรกัษา และระบบบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิเป็นตน้ โดยแพทยป์ระจาํ

บา้นทุกคนจะตอ้งผ่าน งานปฐนิเทศแพทยป์ระจําบา้น เพื่อเขา้ใจถงึบทบาทหน้าทีล่ะ

บรบิทของการทาํงานในรพ.ศรริริาช และโรงพยาบาลรฐับาลของประเทศไทย 

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปีมคีวามรู้และมสี่วนร่วมในการ

พฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย เช่น hospital accreditation โดยเฉพาะการดูแล

และการใช้เครื่องมอืทางรงัสวีทิยา การควบคุมคุณภาพทางรงัสวีทิยา การรายงาน

อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางรังสีวิทยา และค่าตรวจทางรังสีวิทยาที่พบบ่อย โดยมี

ตวัแทนแพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกรรมการ

การพฒันาคุณภาพของภาควชิา 

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปีมคีวามรูเ้รื่องความปลอดภยัของ

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

ultrasound safety และ magnetic resonance (MR) safety โดยความรู้ส่วนน้ีถอืเป็น

ความรูพ้ืน้ฐานทีส่าํคญั ไดม้กีารจดั conference ในทุกๆ 3เดอืนของรอบปี  

• แพทยป์ระจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูทุกชัน้ปี มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการ

ใชท้รพัยากรสขุภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness) 

• แพทย์ประจําบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปีมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

กฎหมายทางการแพทย ์รวมถงึสทิธผิูป่้วย  

 

สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  

ภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  

เลขที ่2 ถนนวงัหลงั แขวงศริริาช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  

มสีถานทีป่ฏบิตังิานดา้นการเรยีนการสอนและการบรกิาร ดงัน้ี 

- ศนูยภ์าพวนิิจฉยั ตกึผูป่้วยนอก ชัน้พืน้ดนิ  

- หน่วยตรวจพเิศษทางรงัสวีนิิจฉยั ตกึ 72 ปี ชัน้ 2 

- หน่วยตรวจเอกซเรย ์ตกึผูป่้วยนอก ชัน้ 3 หอ้ง 343  

- หน่วยตรวจเอม็อารไ์อและเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ ชัน้ 1 – 3 

- หอ้งตรวจเอม็อารไ์อ ตกึ 84 ปี ชัน้ 1 

- หอ้งประชุมพณิพากยพ์ทิยาเภท ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 

 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศทีค่วรทราบ  

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งรบัทราบ พงึปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตั ิตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัและประกาศแพทย

สภา, มหาวทิยาลยัมหดิล, คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล และภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล ดงัตอ่ไปน้ี  
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1. คาํประกาศสทิธขิองผูป่้วย (ภาคผนวก 2) 

2. เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก 3) 

3. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิลและ การ

ดาํเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก 5) 

4. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิลและ การ

ดาํเนินการทางจรรยาบรรณ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก 5) 

5. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิลและ การ

ดาํเนินการทางจรรยาบรรณ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก 5)  

6. สวสัดกิารการรกัษา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้น (ภาคผนวก 6) 

7. ประกาศคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลเรือ่งระบบสวสัดกิารดา้นสขุภาพสาํหรบัแพทย ์ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม (ดา้นสขุภาพจติ) พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก 7) 

8. แนวทางการรอ้งเรยีนผลการศกึษา (ภาคผนวก 8) 

9. ประกาศคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล เรือ่งหลกัเกณฑก์ารลาของแพทยผ์ูร้บัการฝึกอบรม พ.ศ. 

2555 (ภาคผนวก 9) 

10. ประกาศคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล เรือ่งทางวนิยัและบทกาํหนดโทษทางวนิยั พ.ศ. 2551 

(ภาคผนวก 10) 

11. ประกาศคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล เรือ่งหลกัเกณฑก์ารใหฝึ้กอบรมเพิม่เตมิหรอื ยตุกิาร

ฝึกอบรม พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก 11) 

 

สิทธิของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมหรือแพทยป์ระจาํบา้น  

1. แพทยป์ระจาํบา้นทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมาแลว้ มสีทิธทิีจ่ะรบัการฝึกอบรมจนครบ 2 ปี นอกจากผูท้ีไ่ดร้บั

โทษใหอ้อกจากการฝึกอบรม  

2. แพทยป์ระจาํบา้นทีม่ตีน้สงักดัจะไดร้บัเงนิเดอืนจากตน้สงักดั สว่นแพทยป์ระจาํบา้นทีไ่มม่ตีน้สงักดัจะ

ไดร้บัเงนิเดอืนจากโรงพยาบาลศริริาช มหาวทิยาลยัมหดิล 

3. คา่ตอบแทนการอยูน่อกเวลาของแพทยป์ระจาํบา้นเป็นแบบเหมาจา่ยเดอืนละ 5,000 บาท 

4. แพทยป์ระจาํบา้นมสีทิธใินการลาทุกประเภทไดปี้ละ 10 วนัทาํการ ครัง้ละไมเ่กนิ 5 วนัทาํการ และไมม่ี

การสะสม  

5. แพทยป์ระจาํบา้นมสีทิธใินการรกัษาพยาบาลเมือ่เจบ็ป่วย ตามประกาศของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 

พยาบาล (ภาคผนวก สวสัดกิารการรกัษา สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้น)  

6. แพทยป์ระจาํบา้นมสีทิธเิลอืกเรยีนวชิาเลอืกจากสถาบนัสมทบอื่นๆ ตามระยะเวลาทีก่าํหนดโดย

ภาควชิาฯ (ระยะเวลา 3 เดอืน ทัง้ในชว่งชัน้ปีที ่1 และปีที ่2)  

7. เรือ่งความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนจะตอ้งตดิแผน่วดัรงัสปีระจาํบุคคล 

(OSL) ตลอดเวลาและตอ้งมกีารสง่คนื OSL เก่า พรอ้มกบัรบั OSL ใหมทุ่กเดอืน เพือ่นํา OSL เก่าไป

วดัและรายงานผลใหท้ราบเป็นรายบุคคล หากพบวา่แพทยป์ระจาํบา้นไดร้บัปรมิาณรงัสสีงูกวา่

ขอ้กาํหนดจะมแีนวทางการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมตามมา  
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8. เรือ่งหอทีพ่กั ตามกฎของคณะฯ  

9. มกีารจดัหอ้งพกัแพทย ์ของสาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิารงัสวีทิยา ทีต่กึเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 3 และทีต่กึ 

72 ปี ชัน้ใตด้นิ  

 

สิทธิเม่ือส้ินสดุการฝึกอบรม  

1. ไดร้บัประกาศนียบตัรแสดงวา่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการฝึกอบรมในฐานะแพทยป์ระจาํบา้นของ ภาควชิารงัสี

วทิยา อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ครบ 2 ปี ของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  

2. สามารถยืน่ความจาํนงขอสอบวุฒบิตัร อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ตามทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมจาก

แพทยสภาได ้

 

สวสัดกิาร  

แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัสวสัดกิารดงัตอ่ไปนี้  

1. สวสัดกิารทัว่ไป ไดแ้ก่ เครือ่งแบบ, บตัร smartcard, internet account, โรงอาหาร, ทีจ่อดรถ,หอ้งสมดุ

, สถานทีอ่อกกาํลงักายและนนัทนาการ  

2. สวสัดกิารการรกัษาพยาบาล  

3. สวสัดกิารหอพกัแพทย ์ 

 

รายละเอียดสวสัดิการทัว่ไป  

1. เครื่องแบบ  แพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัเสือ้เครือ่งแบบจาํนวน 3 ตวั  

2. บตัร ID card บตัรดงักล่าวจะระบุชือ่ นามสกุล และภาควชิาของแพทยป์ระจาํบา้น บตัรน้ีเป็น 

smartcard สามารถใชใ้นการยมืหนงัสอืหอ้งสมดุ บนัทกึการเขา้รว่มกจิกรรม และใชใ้นการผา่นเขา้

ประตทูีม่กีารตดิตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยัเฉพาะได ้กรณีทีท่าํบตัรหาย แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งเสยี

คา่ทาํบตัรใหมเ่อง 300 บาท  

3. Internet account แพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัสทิธิเ์ป็นสมาชกิ MUCC net ในอตัรา 600 บาทตอ่ปี 

โดยคณะฯจะออกคา่ใชจ้า่ยให ้300 บาท และแพทยป์ระจาํบา้นออกคา่ใชจ้า่ยเองอกี 300 บาท การ

ชาํระเงนิใชก้ารหกัจากบญัชปีีละครัง้โดยภาควชิาเป็นผูด้าํเนินการ  

4. โรงอาหาร ในโรงพยาบาลมรีา้นคา้จาํหน่ายอาหารราคาถูก ดงัต่อไปน้ี  

• รา้นคา้สวสัดกิารคณะฯ ไดแ้ก่ หอพกัพยาบาล 3, 4 และหอประชาธปิไตย หอ 10 ชัน้  

• สมาคมศษิยเ์ก่าแพทยศ์ริริาช  

• คณะพยาบาลศาสตร ์ 

• อาคารศรสีวรนิทริา  

5. สถานท่ีจอดรถ แพทยป์ระจาํบา้นสามารถจอดรถไดเ้ฉพาะในสถานทีท่ีก่าํหนด ไดแ้ก่ ทีจ่อดรถ

หอพกั 8 ไร ่อาคาร A 
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6. ห้องสมดุ แพทยป์ระจาํบา้นสามารถใชบ้รกิารหอ้งสมดุในการสบืคน้ขอ้มลูและใชบ้รกิารอื่นๆ เชน่ 

ถ่ายเอกสาร ขอเลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสอื (ISBN หรอื International Standard Book 

Number) ขอใชโ้สตทศันวสัดุทางการศกึษา เป็นตน้ หอ้งสมดุจะเปิดบรกิาร ดงัน้ี  

วนัทาํการวนัจนัทร ์- ศุกร ์เวลา 8.00 – 22.00 น.  

วนัเสาร ์- อาทติย ์เวลา 8.00 – 16.30 น. แพทยป์ระจาํบา้นทีต่อ้งการสบืคน้ขอ้มลูจาํนวนมาก

และเป็นสมาชกิของ MUCC สามารถใชบ้รกิารผา่นทางเวบ็ไซตจ์ากทีใ่ดกไ็ดท้าง 

http://www.medlib.si.mahidol.ac.th ของหอ้งสมดุ  

7. สถานท่ีออกกาํลงักาย ภายในโรงพยาบาลศริริาชมสีถานทีส่าํหรบัออกกาํลงักาย ไดแ้ก่ 

• หอกฬีาศริริาชสมัพนัธ ์อาคารจอดรถ 2 ประกอบไปดว้ย Siriraj fitness center ชัน้ 11 และยมิเน

เซีย่มชัน้ 12  

• สนามเทนนิส สนามฟุตซอล (ขา้งหอสมดุศริริาช) และสนามเปตอง (ขา้งหอพกัพยาบาล 3)  

• สระวา่ยน้ําสมาคมศษิยเ์ก่า  

นอกจากน้ี คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลมชีมรมกฬีาและนนัทนาการ 23 ชมรมใหแ้พทยป์ระจาํ

บา้นสามารถเลอืกไดต้ามความสนใจ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ไดท้ี ่งานสรา้งเสรมิสขุภาพ โทรศพัท ์02-

419-9980 , 9989 , 8967 หรอื http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ีของแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา 

แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งชว่ยกนัดแูลรกัษาผูป่้วย และปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในภาควชิาฯ อยา่งเตม็

ความสามารถ 

1. ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล หรอืภาควชิาฯ 

2. เป็นพีเ่ลีย้งใหแ้ก่นกัศกึษาแพทย ์และแพทยป์ระจาํบา้นรุน่น้อง ทีข่ ึน้มาปฏบิตังิาน และ/หรอื รบัคาํปรกึษา

ในภาควชิาฯ 

3. ทาํงานวจิยัทีม่คีุณภาพอยา่งน้อย 1 เรือ่ง และนําเสนอในทีป่ระชมุของภาควชิาฯ และในการประชุม 

4. ประชุมวชิาการของราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย หรอืในการประชุมวชิาการของคณะ 

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล หรอือื่น ๆ 

 

ข้อควรระวงัและบทลงโทษ 

http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/
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แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งไมบ่กพรอ่งต่อหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบและไมท่าํความผดิรา้ยแรงใดๆ เชน่ การ

ขาดงาน , การหนีเวร โดยไมม่เีหตุผลอนัควร ในกรณีดงักล่าวแพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัโทษโดย การตกัเตอืน 

, ใหท้าํงานเพิม่เตมิจนครบ, ใหอ้อกจากการฝึกอบรม หรอืไมส่ง่สอบวุฒบิตัร 

 

แนวทางการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดบัชัน้ปี โดยมกีารหมนุเวยีนปฏบิตังิานตามหน่วยต่างๆ ซึง่แพทยป์ระจาํ

บา้นอนุสาขา มหีน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน การทาํหตัถการ การแปลผลภาพ และการใหค้าํปรกึษาแก่แพทย์

ประจาํบา้นรุน่น้อง รวมทัง้แพทยจ์ากภาควชิาต่างๆ 

นอกจากน้ี ในแพทยป์ระจาํบา้นทีข่ ึน้ปฏบิตังิานในแตล่ะหน่วย ตอ้งมหีน้าทีใ่นการเขา้รว่มและมสีว่น

รว่มนําเสนอการประชุมต่างๆ โดยแพทยป์ระจาํบา้นผูนํ้าเสนอในแต่ละกิจกรรมต้องนําแบบประเมิน

กิจกรรมจากสาํนักงานภาคชัน้ใต้ดินมาให้อาจารยผ์ูค้วบคมุประเมินกิจกรรมนัน้ทุกครัง้ หรือทาํให้

อาจารยผ์ูค้มุทาํการประเมินผา่นระบบ online ซึง่กจิกรรมทางวชิาการต่างๆสาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นอนุ

สาขา มดีงัน้ี  

1. กจิกรรมทางวชิาการภายในภาควชิา  

1.1 Journal club  

1.2 Advanced imaging topic  

1.3 MRI conference 

1.4 Chest club 

1.5 Patho-fellow conference  

1.6 Morbidity and mortality conference (MM) 

2. Interdepartmental conference 

2.1 Chest-med conference 

2.2 Academic lung conference   

2.3 Chest radiological conference  

2.4 Tumor board conference (musculoskeletal system) 

2.5 Sport conference 

2.6 GI conference 

2.7 Hepatobiliary conference 

 

การปฏิบติังาน และการเรียนรู้ในระบบต่าง ๆ (Learning by practice) 

1. การปฏิบติังานของหน่วย Thoracic imaging  

เวลาในการปฏิบติังาน  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาปฏบิตังิานตัง้แต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 
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• สถานทีป่ฏบิตังิานคอื หอ้งอ่านฟิลม์ตกึผูป่้วยนอก อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิอาคารนวมนิทรฯ์ หรอื

หอ้งอ่านฟิลม์อาคาร 72 ปีชัน้ 2  

จาํนวนผูป่้วยท่ีรบัผิดชอบและการเตรียมตวัก่อนการตรวจ  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการรายงานผล CT chest elective จาํนวน 4 studies/ วนั 

และ CT chest emergency ตามทีม่กีารขอรบัคาํปรกึษาในวนันัน้ ๆ  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีต่รวจใบปรกึษา (Request) อยา่งน้อยหน่ึงวนัล่วงหน้าก่อนเริม่

ปฏบิตั ิงานและวางแผนการตรวจตาม Protocol อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่

เพยีงพอในการแปลผล 

• สาํหรบัการตรวจ MRI chest ควรปรกึษาอาจารยล์่วงหน้าเพือ่การแผนในการตรวจ  

การรายงานผล 

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการรายงานผลการตรวจ CT chest, HRCT และ CTPA และ

เขยีนรายงานผลการตรวจใหเ้สรจ็ ภายใน 72 ชัว่โมง สาํหรบัในกรณีผูป่้วยฉุกเฉนิ เขยีนรายงาน

ผลการตรวจใหเ้สรจ็ภายใน 24 ชัว่โมง โดย CT chest สามารถรายงานผลการตรวจ (verify 

report) ไดด้ว้ยตนเอง  

• สาํหรบั MRI chest แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาตอ้งทาํการ review กบัอาจารยป์ระจาํวนัและ

อาจารยจ์ะเป็นผูต้รวจรายงานผล  

การปรึกษาปัญหากบัอาจารย ์

• กรณีมปัีญหาในการปฏบิตังิานหรอืตอ้งการขอคาํปรกึษา สามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบประจาํหน่วยในวนันัน้ ๆ  

การเตรียมตวัสาํหรบั academic activity  

• การเตรยีมตวัสาํหรบั conference แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาควรตดิต่อกบัอาจารยท์ีร่บัผดิชอบใน

การทาํ conference นัน้ ๆ ล่วงหน้า โดยกจิกรรม Chest-med conference ทุกวนัศุกร ์ตดิต่อ

ล่วงหน้า 1 วนั และกจิกรรมอื่น ๆ ตดิต่อล่วงหน้าอยา่งน้อยประมาณ 2 สปัดาห ์โดยตารางวนัทีจ่ดั

กจิกรรมสามารถขอดไูดล้่วงหน้าจากอาจารยใ์นหน่วย  

• การเตรยีมตวัสาํหรบั chest club แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาควรตดิต่อกบัอาจารยท์ีร่บัผดิชอบใน

การทาํโดยตดิต่อล่วงหน้าอยา่งน้อยประมาณ 2 สปัดาห ์

หน้าท่ีอ่ืน ๆ  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการใหค้าํปรกึษาจากแพทยเ์จา้ของไข ้ในกรณีทีม่กีารนําฟิลม์

จากภายนอกภาควชิามาขอรบัคาํปรกึษา โดยสามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

ประจาํหน่วยในวนันัน้ ๆ  
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2. การปฏิบติังานของหน่วย Cardiovascular imaging  

เวลาในการปฏิบติังาน  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาปฏบิตังิานตัง้แต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 

• สถานทีป่ฏบิตังิานคอื หอ้งอ่านฟิลม์ตกึผูป่้วยนอก อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิอาคารนวมนิทรฯ์ หรอื

หอ้งอ่านฟิลม์อาคาร 72 ปีชัน้ 2  

 
จาํนวนผูป่้วยท่ีรบัผิดชอบและการเตรียมตวัก่อนการตรวจ  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการรายงานผล CTA จาํนวน 4 studies/ วนั และ CTA 

emergency ตามทีม่กีารขอรบัคาํปรกึษาในวนันัน้ ๆ  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีต่รวจใบปรกึษา (Request) อยา่งน้อยหน่ึงวนัล่วงหน้าก่อนเริม่

ปฏบิตั ิงานและวางแผนการตรวจตาม Protocol อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่

เพยีงพอในการแปลผล 

• สาํหรบัการตรวจ Coronary CTA , Cardiac CT, MRA, MRV และ MR lymphangiography 

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาควรแจง้ใหอ้าจารยท์ราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั เพือ่วางแผนการ

ตรวจ โดยเฉพาะ MR lymphangiography และกรณีทีต่อ้งปรกึษาวสิญัญแีพทย ์

 

การรายงานผล 

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการรายงานผลการตรวจภาพวนิิจฉยัชัน้สงูของหลอดเลอืก 

สว่นต่าง ๆของรา่งกายซึง่ประกอบไปดว้ย CTA whole aorta, CTA abdominal aorta, CTA 

thoracic aorta, CTA extremities และ CTV และเขยีนรายงานผลการตรวจใหเ้สรจ็ ภายใน 72 

ชัว่โมง สาํหรบัในกรณีผูป่้วยฉุกเฉิน เขยีนรายงานผลการตรวจใหเ้สรจ็ภายใน 24 ชัว่โมง โดย 

CTA สามารถรายงานผลการตรวจ (verify report) ไดด้ว้ยตนเอง 

• สาํหรบั coronary CTA, Cardiac CT, MRA, MRV และ MR lymphangiography แพทยป์ระจาํ

บา้นอนุสาขาตอ้งตรวจสอบภาพในระหวา่งการตรวจและวางแผนการตรวจเพิม่เตมิ ณ ขณะนัน้ 

เพือ่ใหก้ารตรวจมคีวามเหมาะสมกบัตวัโรคของผูป่้วย และตอ้งทาํการ review กบัอาจารย์

ประจาํวนัและอาจารยจ์ะเป็นผูต้รวจรายงานผล  

• สาํหรบั Cardiac MRI อาจารยจ์ะแจง้แก่แพทยป์ระจาํบา้นล่วงหน้าในการไปปฏบิตังิานทีศ่นูย์

โรคหวัใจเป็นครัง้ๆไป  

 

การปรึกษาปัญหากบัอาจารย ์

• กรณีมปัีญหาในการปฏบิตังิานหรอืตอ้งการขอคาํปรกึษา สามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบประจาํหน่วยในวนันัน้ ๆ  

หน้าท่ีอ่ืน ๆ  
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• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการใหค้าํปรกึษาจากแพทยเ์จา้ของไข ้ในกรณีทีม่กีารนําฟิลม์

จากภายนอกภาควชิามาขอรบัคาํปรกึษา โดยสามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

ประจาํหน่วยในวนันัน้ ๆ  

 

3. การปฏิบติังานของหน่วย Abdominal imaging  

เวลาในการปฏิบติังาน  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาปฏบิตังิานตัง้แต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 

• สถานทีป่ฏบิตังิานคอื หอ้งอ่านฟิลม์ตกึผูป่้วยนอก อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิอาคารนวมนิทรฯ์ หรอื

หอ้งอ่านฟิลม์อาคาร 72 ปีชัน้ 2  

จาํนวนผูป่้วยท่ีรบัผิดชอบและการเตรียมตวัก่อนการตรวจ  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการรายงานผล CT abdomen จาํนวน 4 studies/ วนั โดย

รายงานผลดว้ยตนเอง และ MRI abdomen 4 – 8 studies/ วนั  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีต่รวจใบปรกึษา (Request) อยา่งน้อยหน่ึงวนัล่วงหน้าก่อนเริม่

ปฏบิตั ิงานและวางแผนการตรวจตาม Protocol อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่

เพยีงพอในการแปลผล 

 

การรายงานผล 

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการรายงานผลการตรวจ CT abdomen และเขยีนรายงานผล

การตรวจใหเ้สรจ็ ภายใน 72 ชัว่โมง สามารถรายงานผลการตรวจ (verify report) ไดด้ว้ยตนเอง 

• สาํหรบัการตรวจ MRI และ CT colonography แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาตอ้งตรวจสอบภาพใน

ระหวา่งการตรวจและวางแผนการตรวจเพิม่เตมิ ณ ขณะนัน้ เพือ่ใหก้ารตรวจมคีวามเหมาะสมกบั

ตวัโรคของผูป่้วย และใหท้าํการ review case กบัอาจารยป์ระจาํวนัและเขยีนรายงานผลตรวจให้

เสรจ็วนัต่อวนั โดยสามารถตดิต่ออาจารยเ์พือ่ขอนดั review case ไดห้ลงัจากตรวจเสรจ็ ในกรณีที่

ตอ้งการปรกึษาเพือ่การวางแผนการตรวจ สามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบประจาํ

หน่วยในวนันัน้ ๆ และอาจารยจ์ะเป็นผูต้รวจรายงานผล 

 

การปรึกษาปัญหากบัอาจารย ์

• กรณีมปัีญหาในการปฏบิตังิานหรอืตอ้งการขอคาํปรกึษา สามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบประจาํหน่วยในวนันัน้ ๆ  

 

การเตรียมตวัสาํหรบั academic activity  
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• การเตรยีมตวัสาํหรบั GI conference แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาตดิต่อรบัใบคาํถามจากแพทย์

ประจาํบา้นอายรุศาสตรพ์รอ้มทัง้ดผูลภาพใหเ้สรจ็ในเชา้วนัจนัทร ์และตดิต่ออาจารยผ์ูด้แูลเพือ่

เตรยีมตวัเขา้ conference 

• สาํหรบั Patho-fellow conference ทุกวนัองัคารสปัดาหท์ี ่2 ของเดอืน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

ควรตดิต่ออาจารยต์ัง้แต่ตน้เดอืน  

• สาํหรบั Hepatobiliary conference ทุกวนัพฤหสับดสีปัดาหท์ี ่4 ของเดอืน เวลา 8.00 - 9.00 น. 

ควรตดิต่ออาจารยล์่วงหน้าประมาณ 1 สปัดาห ์

 

หน้าท่ีอ่ืน ๆ  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการใหค้าํปรกึษาจากแพทยเ์จา้ของไข ้ในกรณีทีม่กีารนําฟิลม์

จากภายนอกภาควชิามาขอรบัคาํปรกึษา โดยสามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

ประจาํหน่วยในวนันัน้ ๆ  

 

4. การปฏิบติังานของหน่วย Musculoskeletal imaging  

เวลาในการปฏิบติังาน  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาปฏบิตังิานตัง้แต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 

• สถานทีป่ฏบิตังิานคอื หอ้งอ่านฟิลม์ตกึผูป่้วยนอก  

จาํนวนผูป่้วยท่ีรบัผิดชอบและการเตรียมตวัก่อนการตรวจ  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีต่รวจใบปรกึษา (Request) อยา่งน้อยหน่ึงวนัล่วงหน้าก่อนเริม่

ปฏบิตั ิงานและวางแผนการตรวจตาม Protocol อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่

เพยีงพอในการแปลผล 

• สาํหรบัหน่วย musculoskeletal imaging กาํหนดใหก้ารตรวจ CT และ MRI ทุกราย ตอ้ง review 

case กบัอาจารยแ์ละเขยีนรายงานผลตรวจใหเ้สรจ็วนัต่อวนั ในกรณีทีต่อ้งการปรกึษาเพือ่การวาง

แผนการตรวจ สามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบประจาํหน่วยในวนันัน้ ๆ 

 

การรายงานผล 

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาตอ้งตรวจสอบภาพในระหวา่งการตรวจและวางแผนการตรวจเพิม่เตมิ 

ณ ขณะนัน้ เพือ่ใหก้ารตรวจมคีวามเหมาะสมกบัตวัโรคของผูป่้วย และตอ้งทาํการ review กบั

อาจารยป์ระจาํวนัและอาจารยจ์ะเป็นผูต้รวจรายงานผล  

• และแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการรายงานผลการตรวจ และเขยีนรายงานผลการตรวจ

ใหเ้สรจ็ ภายใน 72 ชัว่โมง และอาจารยจ์ะเป็นผูต้รวจรายงานผล 
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การปรึกษาปัญหากบัอาจารย ์

• กรณีมปัีญหาในการปฏบิตังิานหรอืตอ้งการขอคาํปรกึษา สามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบประจาํหน่วยในวนันัน้ ๆ  

 

การเตรียมตวัสาํหรบั academic activity  

• การเตรยีมตวัสาํหรบั tumor conference แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาตดิต่อรบัใบคาํถามจากแพทย์

ประจาํบา้นศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์พรอ้มทัง้ดผูลภาพในวนัจนัทรแ์ละวนัองัคารรว่มกบัแพทย์

ประจาํบา้นรงัสวีนิิจฉยั และตดิต่ออาจารยผ์ูด้แูลเพือ่เตรยีมตวัเขา้ conference 

• การเตรยีมตวัสาํหรบั sport conference แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาตดิต่อกบั แพทยป์ระจาํบา้น

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสล์่วงหน้า พรอ้มทัง้แจง้อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 

 

5. การปฏิบติังานของหน่วย grey-scale and Doppler ultrasound  

เวลาในการปฏิบติังาน  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาปฏบิตังิานตัง้แต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 

• สถานทีป่ฏบิตังิานคอื หอ้งอ่านฟิลม์ตกึผูป่้วยนอก และอาคารนวมนิทรฯ์  

 

จาํนวนผูป่้วยท่ีรบัผิดชอบและการเตรียมตวัก่อนการตรวจ  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีต่รวจใบปรกึษา (Request) อยา่งน้อยหน่ึงวนัล่วงหน้าก่อนเริม่

ปฏบิตั ิงานและวางแผนการตรวจตาม Protocol อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่

เพยีงพอในการแปลผล 

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาสามารถทาํการตรวจ Grey-scale ตามจาํนวนทีก่าํหนด คอื วนัละ 10 

studies รวมถงึกรณีผูป่้วยขอทาํการตรวจฉุกเฉินจากแผนกต่าง และรายงานผลไดเ้อง 

• สาํหรบั color Doppler ultrasound จะมผีูป่้วยทีน่ดัมาตามวนัของอาจารยท์ีร่บัผดิชอบ โดยแพทย์

ประจาํบา้นอนุสาขาทาํการตรวจก่อน และมอีาจารยเ์ป็นผูค้วบคุม ซึง่มอบหมายใหว้นัละ 2 

studies รวมถงึกรณีผูป่้วยขอทาํการตรวจฉุกเฉินจากแผนกต่าง โดยอาจารยเ์ป็นผูต้รวจรายงาน

ผล  

 

การปรึกษาปัญหากบัอาจารย ์

• กรณีมปัีญหาในการปฏบิตังิานหรอืตอ้งการขอคาํปรกึษา สามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบประจาํหน่วยในวนันัน้ ๆ  

 

6. การปฏิบติังานของหน่วย emergency radiology   

เวลาในการปฏิบติังาน  
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• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาปฏบิตังิานตัง้แต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 

• สถานทีป่ฏบิตังิานคอื หอ้งอ่านฟิลม์ตกึผูป่้วยนอก 

 

จาํนวนผูป่้วยท่ีรบัผิดชอบและการเตรียมตวัก่อนการตรวจ  

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการตรวจผูป่้วยทีม่าขอรบัการตรวจฉุกเฉินในสว่นทีเ่ป็น 

emergency CT abdomen และ emergency ultrasound ทีม่าในวนันัน้ 

การรายงานผล 

• แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขามหีน้าทีใ่นการรายงานผลการตรวจ และเขยีนรายงานผลการตรวจให้

เสรจ็ ภายใน 24 ชัว่โมง และอาจารยจ์ะเป็นผูต้รวจรายงานผล 

 

การปรึกษาปัญหากบัอาจารย ์

• กรณีมปัีญหาในการปฏบิตังิานหรอืตอ้งการขอคาํปรกึษา สามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบประจาํหน่วยในวนันัน้ ๆ  

 

การเตรียมตวัสาํหรบั academic activity  

• กรณีมปัีญหาในการปฏบิตังิานหรอืตอ้งการขอคาํปรกึษา สามารถขอคาํปรกึษาไดจ้ากอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบประจาํหน่วยในวนันัน้ ๆ  

 

 

การวดัและการประเมินผล 

1. การวดัและการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม (Formative assessment) 

 ในระหวา่งการฝึกอบรม แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัน้ปี จะไดร้บัการประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม

ครอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและกจิกรรมทางการแพทย ์ในมติติ่าง ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

การเรยีนรูท้ ัง้ 6 ดา้น (competency) โดยจะประเมนิเป็น 7 มติ ิดงัต่อไปน้ี 

มิติท่ี 1 ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย ์อาจารยป์ระจาํหน่วยจะทาํการประเมนิทุกเดอืนก่อน

การเปลีย่นหน่วย โดยแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา 1 คน จะไดร้บัการประเมนิจากอาจารยใ์นหน่วย 2 

ทา่น  รายละเอยีดของ EPA สามารถดไูดจ้ากเกณฑห์ลกัสตูร หวัขอ้ การประเมนิ EPA  

มิติท่ี 2 การรายงานผลการสอบ ภาควชิาจะมกีารจดัสอบภายในสาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา

ทัง้สองชัน้ปีในชว่งเดอืนเมษายนของทุกปี ซึง่จะตรงกบัการฝึกอบรมเดอืนที ่10 สาํหรบัแพทยป์ระจาํ

บา้นอนุสาขา ชัน้ปีที ่1 และเดอืนที ่22 สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา ชัน้ปีที ่2  

มิติท่ี 3 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย โดยใช้ Portfolio 

โดยแพทยป์ระจาํบา้นทุกคนควรเกบ็ประสบการณ์เรยีนรูจ้ากผูป่้วยตามเกณฑ ์minimal requirement 

ตามขอ้กาํหนดในหลกัสตูรฯ ของราชวทิยาลยัรงัสแีพทย ์และสง่ logbook ตามเวลาทีก่าํหนด 
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o แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่1 สง่ logbook ของปีแรก ในเดอืนที ่13 (เดอืนกรกฎาคม)   

เพือ่ทาํการสง่ราชวทิยาลยัในเดอืนที ่15 (เดอืนกนัยายน) 

o แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่2 สง่ logbook ของทัง้ 2 ชัน้ปี ในเดอืนที ่20 (เดอืนกุมภาพนัธ)์   

เพือ่ทาํการสง่ราชวทิยาลยัในเดอืนที ่22 (เดอืนเมษายน)  

 

มิติท่ี 4 การรายงานประสบการณ์วิจยั แพทยป์ระจาํบา้นทุกคนควรทาํการวจิยัโดยสมํ่าเสมอ โดย

ควรไดร้บัใบอนุมตักิารทาํวจิยัจากคณะกรรมการวจิยัของคณะฯ ในชว่งเดอืนที ่15 (เดอืนกนัยายน) 

และสง่ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ในเดอืนที ่20 (เดอืนกุมภาพนัธ)์  

มิติท่ี 5 การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรงัสีวิทยา แพทยป์ระจาํบา้นเขา้รว่มการประชมุราช

วทิยาลยั (RCRT) อยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 2 ปี  

มิติท่ี 6 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, non-technical skills และ 

workshop ประเมนิจาก EPA และการเรยีนจากสว่นกลาง สาํหรบัการเรยีนบรูณาการโดยสว่นกลาง 

โดยแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ปีที ่1 เรยีนพรอ้มแพทยป์ระจาํบา้นสาขารงัสวีนิิจฉยั

ทุกวนัศุกร ์โดยไมต่อ้งสอบ แต่ตอ้งเซน็ชือ่เขา้เรยีน 

มิติท่ี 7 การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and communication 

skills ซึง่ประเมนิจาก EPA โดยอาจารยแ์ละผูร้ว่มงาน  

   รปูแบบการประเมิน EPA 

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

 ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ Multidisciplinary teamwork  

 assessment (MDT) ในการดาํเนิน conferences โดยผูเ้ขา้รบัการอบรม 

 แพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่1 (level 3) อยา่งน้อย 2 ครัง้/ปี 

 แพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่2 (level 4) อยา่งน้อย 2 ครัง้/ปี 

o EPA 2: Triages / protocols exams 

o EPA 3: Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis 

o EPA 4: Communicates results of exams 

o EPA 5: Recommends appropriate next steps 

 โดย EPA 2-5 ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ mini-Imaging interpretation  

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

 แพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่1 (level 4) อยา่งน้อย1 ครัง้/หน่วย/ปี 

 แพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่2 (level 5) อยา่งน้อย1 ครัง้/หน่วย/ปี 

o EPA 6: Obtains informed consent and performs procedures 

o EPA 7: Manages patients after imaging and procedures 

 โดย EPA 6-7 ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ Radiology direct  

 observation of procedure skills (Rad-DOPS)  
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 แพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่1 (level 4) อยา่งน้อย1 ครัง้/หน่วย/ปี 

 แพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่2 (level 5) อยา่งน้อย1 ครัง้/หน่วย/ปี 

o EPA 8: Formulates clinical questions and retrieves evidence to  

 advance patient care ประเมนิโดยงานวจิยัแพทยป์ระจาํบา้น  

 ตามมติทิี ่4 ดา้นบน 

 

o EPA 9: Behave professionally ประเมนิโดย observe 360 องศา 

 แพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่1 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

 แพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่2 (level 5) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

o EPA 10: Identifies system failures and contributes to a culture  

 of safety and improvement  ประเมนิโดย การจดั Morbidity and  

 Mortality  (MM) conference โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดยใชใ้บ 

 ประเมนิ Multidisciplinary teamwork assessment (MDT)  

 แพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่1 (level 3) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

 แพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่2 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

 

สรปุเอกสารท่ีภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จะส่งรายงานความก้าวหน้า

ไปยงัราชวิทยาลยั 

• เดอืนที ่15 ของการฝึกอบรม (เดอืนกนัยายน) สง่  

o Log book พรอ้มใบประเมนิสมรรถนะ EPA ของแพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่1  

o ใบรบัรองจากสถาบนัวา่งานวจิยัของแพทยป์ระจาํบา้นแต่ละทา่น ไดผ้า่นการ

รบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน  

• เดอืนที ่22 ของการฝึกอบรม (เดอืนเมษายน) สง่ 

o Log book พรอ้มใบประเมนิสมรรถนะ EPA ของแพทยป์ระจาํบา้น ปีที ่2  

o รายงานผลการสอบทีจ่ดัโดยสถาบนั (ผา่น/ไมผ่า่น) 

o ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

o การรบัรองการเขา้รว่มการประชุมราชวทิยาลยั (RCRT) อยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 2 ปี 

 

กาํหนดการสอบ  

ภาควชิาจะมกีารจดัสอบภายในสาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาทัง้สองชัน้ปีในชว่งเดอืนเมษายนของ

ทุกปี ซึง่จะตรงกบัการฝึกอบรมเดอืนที ่10 สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา ชัน้ปีที ่1 และเดอืนที ่22 สาํหรบั
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แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา ชัน้ปีที ่2 โดยมกีารสอบทัง้สอบขอ้เขยีน (essay) และการสอบปากเปล่า (oral) 

ครอบคลุมระบบดงัต่อไปน้ี โดยบางระบบอาจจะมกีารสอบแบบใดแบบหน่ึงกไ็ด ้ 

• Thoracic imaging 

• Cardiovascular imaging 

• Abdominal imaging (gastrointestinal, hepatobiliary และ genitourinary imaging) 

• Musculoskeletal imaging 

• MRI physics  

 

เกณฑก์ารเล่ือนชัน้ปี  

เกณฑก์ารเลือ่นชัน้ปี ประกอบดว้ย 

- การบนัทกึขอ้มลู portfolio ในแต่ละการหมนุปฏบิตังิาน (rotation) เป็นไปตามทีร่าชวทิยาลยัฯ กาํหนด 

- ผลการประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในมติ ิ1-6 เป็นไปตามทีร่าชวทิยาลยัฯ กาํหนด 

- คะแนนสอบภายในใชเ้กณฑผ์า่น 60% 

 

การอทุธรณ์ผลการประเมิน 

 ภาควชิาเปิดโอกาสใหแ้พทยป์ระจาํบา้นอนุสาขา สามารถรอ้งเรยีนผลการประเมนิได ้ในกรณีทีไ่ดร้บั

ผลการประเมนิทีค่ดิวา่มคีวามไมเ่ป็นธรรม โดยผา่นอาจารยท์ีป่รกึษา ภาคผนวกท่ี 6 

การทาํวิจยั 

เน่ืองจากความสามารถในการทาํวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงทีแ่พทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู ตอ้งบรรลตุามหลกัสตูรฯ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2562 ทางภาควชิา จะมกีารจดัอาจารยท์ีป่รกึษา

วจิยัเพือ่ชว่ยในการเตรยีมความพรอ้ม ไปจนสิน้สดุการทาํงานวจิยั และจดัทาํรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์เพือ่

นําสง่ราชวทิยาลยัฯ โดยแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาสามารถเรือ่งหวัขอ้วจิยัทีส่นใจไดอ้ยา่งอสิระ  

1. การทาํงานวจิยั เพือ่วุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

• ขัน้ตอนการทาํงานวจิยั แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยั

แบบ retrospective, prospective หรอื cross sectional study อยา่งน้อย 1 เรือ่ง หรอืทาํ systematic 

review หรอื meta-analysis 1 เรือ่ง ในระหวา่งการปฏบิตังิาน 2 ปี โดยเป็นผูว้จิยัหลกั และงานวจิยั

ดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันี้ 

o ความเป็นมาของปัญหา  

o วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

o วธิกีารวจิยั 

o ผลการวจิยั 

o การวจิารณ์ผลการวจิยั 

o การสรุปผล 
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o บทคดัยอ่

2. คุณลกัษณะของงานวจิยั

• เป็นผลงานทีร่เิริม่ใหม ่หรอืเป็นงานวจิยัทีใ่ชแ้นวคดิทีม่กีารศกึษามาก่อนทัง้ในและต่างประเทศ แต่

นํามาดดัแปลงหรอืทาํซ้ําในบรบิทของสถาบนั

• งานวจิยัทุกเรือ่งตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯ ของสถาบนั

• งานวจิยัทุกเรือ่ง ควรดาํเนินภายใตข้อ้กาํหนดของ GCP หรอืระเบยีบวจิยัทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกบั

คาํถามวจิยั

• ใชภ้าษาองักฤษในการนําเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์

3. กรอบการดาํเนินงานวจิยั ในเวลา 2 ปี (ไมน้่อยกวา่ 24 เดอืนของการฝึกอบรม)

ระยะเวลาประมาณการมดีงัน้ี

เดอืนที ่ ประเภทกจิกรรม 

2-3 จดัเตรยีมคาํถามวจิยัและตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 

4-6 จดัทาํโครงรา่งงานวจิยั 

6-8 นําเสนอโครงรา่งงานวจิยั ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯ ขอทุน

สนบัสนุนการวจิยัจากแหลง่ทุนทัง้ภายในและนอกสถาบนั (หากม)ี 

8-10 เริม่เกบ็ขอ้มลู

15 นําเสนอความคบืหน้างานวจิยั 

16 วเิคราะหข์อ้มลูและสรุปผลงานวจิยั 

17 จดัทาํรายงานวจิยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรบัแกไ้ข 

20 สง่รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ต่อสถาบนั เพือ่สง่ต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯ ใหท้าํการ

ประเมนิผล สาํหรบัประกอบคุณสมบตักิารเขา้สอบเพือ่วุฒบิตัรฯ 

21 นําเสนอผลงานวจิยัต่อคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ 

การวดัและประเมินผลเพ่ือวฒิุบตัรฯ 

ในการประเมนิเพือ่วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงูนัน้ ผูเ้ขา้รบัการประเมนิตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมตามพระราชบญัญตัิ

วชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 และจะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบตัผิูม้สีทิธิเ์ขา้สอบ 

• ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพือ่วฒุบิตัรแสดงความรูค้วาม

ชานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ในสถาบนัฝึกอบรมทีไ่ดร้บั

การรบัรองจากแพทยสภา ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรม

เหน็สมควรใหเ้ขา้สอบ

• ผา่นการประเมนิภายในของสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควรใหเ้ขา้สอบ
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• เป็นผูไ้ดร้บัวฒุบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามชานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม

สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั หรอืสาขารงัสวีทิยาทัว่ไป

• มผีลงานวจิยั 1 เรือ่ง

เอกสารประกอบ 

• เอกสารรบัรองจากสถาบนัฝึกอบรมตามทีก่าํหนด

• บทความงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์หรอืในรปูแบบทีพ่รอ้มสง่ตพีมิพ ์(manuscript) และใบรบัรองจาก

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน

• สาํเนาวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามชานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขา

รงัสวีทิยาวนิิจฉยั หรอืสาขารงัสวีทิยาทัว่ไป

เกณฑก์ารสอบผา่น 

• เกณฑก์ารสอบผา่น ตอ้งสอบผา่นเกณฑข์ัน้ตํ่าตามเกณฑท์ีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู กาํหนด ทัง้น้ีคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิอบ วธิกีารประเมนิ เกณฑก์าร

ตดัสนิตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัแพทยสภา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสอือนุมตัแิละวุฒบิตัร

แสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2552

• ผูผ้า่นการประเมนิตอ้งสอบผา่นเกณฑข์ัน้ตํ่าในการสอบขอ้เขยีนและการสอบปากเปล่า จงึจะมสีทิธิ

ไดร้บัวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามชานาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉยั

ชัน้สงู จากแพทยสภา

• ในกรณีทีผู่เ้ขา้รบัการประเมนิสอบไมผ่า่นการประเมนิในประเภทใด ใหส้อบซ่อมเฉพาะการ

ประเมนิในประเภทนัน้ ๆ ตามการเปิดสอบของราชวทิยาลยัฯ เป็นกรณี ๆ ไป

• ผูผ้า่นการฝึกอบรม แต่ไมผ่า่นการประเมนิจะมสีทิธไิดร้บัใบรบัรองการฝึกอบรม อนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงูจากสถาบนัทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม
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ภาคผนวกท่ี 1 

คณะกรรมการดาํเนินการหลกัสตูรแพทยป์ระจาํบา้น 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู  สาขารงัสีวินิจฉัย  ภาควิชารงัสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 

หวัหน้าภาควิชา : รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์พิฒัน์ เชีย่ววทิย ์

หวัหน้าสาขาวิชารงัสีวินิจฉัย : รองศาสตราจารยน์ายแพทยต์รงธรรม ทองด ี

รายนามอาจารยป์ระจาํหน่วยตรวจ สาขาวิชารงัสีวินิจฉัย 

 Thoracic imaging 

(รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงินิศา เมอืงแมน: หวัหน้าหน่วย) 

1. รองศาสตราจารยน์ายแพทยต์รงธรรม ทองดี

2. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงินิศา เมอืงแมน

3. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิกนัยารตัน์ โตธนะรุง่โรจน์

4. ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิสวุมิล วงศล์กัษณะพมิล

5. อาจารย ์นายแพทยภ์าคภมู ิธริาวทิย์

6. อาจารยน์ายแพทยก์ฤตชาต ิบุตรเนียร

Cardiovascular imaging 

(ศาสตราจารยน์ายแพทยท์นงชยั สริอิภสิทิธิ:์ หวัหน้าหน่วย) 

1. ศาสตราจารยน์ายแพทยท์นงชยั สริอิภสิทิธิ ์

2. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิจติรลดัดา วะศนิรตัน์

3. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ ภทัรธรีนาถ

Abdominal imaging 

(ศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิปิยาภรณ์ อภสิารธนรกัษ์: หวัหน้าหน่วย) 

1. ศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิปิยาภรณ์ อภสิารธนรกัษ์

2. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิกอบกุล เมอืงสมบรูณ์

3. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิพรพมิพ ์กอแพรพ่งศ ์

4. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิรณิษฐา ทองดี

5. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิอภญิญา เจรญิศกัดิ ์ 

6. ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงินิธดิา ณ สงขลา

7. รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์ทิธพิงศ ์ศรสีจัจากุล

8. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิโสภา พงศพ์รทรพัย ์
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9. ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิวรรณวรางค ์ตรีสมทิธ ์

10. อาจารย ์แพทยห์ญงิวรปาร ีสวุรรณฤกษ์

11. อาจารย ์แพทยห์ญงิชนิกานต ์ธริาวทิย ์

Musculoskeletal imaging 

(รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงินิตยา เลก็ตระกลู: หวัหน้าหน่วย) 

1. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงินิตยา เลก็ตระกลู 

2. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิกุลนุช ชาญชยัรุจริา

3. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์ศริวินารงัสรรค ์
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ภาคผนวกท่ี 2 

คาํประกาศสิทธิ และข้อพึงปฎิบติัของผูป่้วย โดยแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสขุ
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ภาคผนวกท่ี 3 

เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
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ภาคผนวกท่ี 4 

การประเมิน EPA 

กจิกรรมทีท่าํใหม้ัน่ใจไดว้า่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพี” (Entrustable professional activity; EPA) ในดา้นภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู จะทาํการประเมนิ 10 กจิกรรม ดงัต่อไปนี้  

(อา้งองิจาก Deitte LA, Gordon LL, Zimmerman RD, et al. Entrustable Professional Activities: Ten 

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

 

EPA 1: Collaborates as a member of an interprofessional team 

ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ Multi-Disciplinary Teamwork Assessment (MDT) ในการดาํเนิน conferences 

โดยแพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัการประเมนิเดอืนละ 1 ครัง้  

EPA 2: Triages and protocols exams 

EPA 3: Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis 

EPA 4: Communicates diagnostic imaging findings 

EPA 5: Recommends appropriate next steps 

การประเมนิ EPA 2-5 ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ mini-Imaging Interpretation Exercise (mini-IPX) โดย

แพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัการประเมนิเดอืนละ 1 ครัง้  

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

EPA 7: Manages patients undergoing imaging and procedures 

การประเมนิ EPA 6-7 ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ Radiology Direct Observation of Procedural Skills (Rad-

DOPS) โดยแพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัการประเมนิเดอืนละ 1 ครัง้ 

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

ประเมนิโดยงานวจิยัแพทยป์ระจาํบา้น ตามขอ้ 1 (มติทิี ่4) 

EPA 9: Behave professionally 

ประเมนิโดยการประเมนิ 360 องศา โดยแพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บัการประเมนิ ทุกๆ 3 เดอืน  

EPA 10: Contributes to a culture of safety and improvement 

ประเมนิโดย การจดั Morbidity and Mortality (MM) conference โดยผูเ้ขา้รบัการ 

ฝึกอบรม โดยใชใ้บประเมนิ Multidisciplinary teamwork assessment (MDT) โดยแพทยป์ระจาํบา้นจะไดร้บั

การประเมนิ ทุกๆ 3 เดอืน 
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ทัง้น้ีภาควชิาไดก้าํหนดเกณฑใ์นการผา่นการประเมนิ EPA ในแต่ละกจิกรรม ดงัน้ี  

 

EPA ศกัยภาพทีถ่อืวา่ผา่น 

แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่1 แพทยป์ระจาํบา้นปีที ่

2 

EPA 1: Collaborates as a member of an 

interprofessional team 

Level 3 Level 4 

EPA 2: Triages and protocols exams Level 4 Level 5 

EPA 3: Interprets exams and prioritizes a 

differential diagnosis 

Level 4 Level 5 

EPA 4: Communicates diagnostic imaging 

findings 

Level 4 Level 5 

EPA 5: Recommends appropriate next 

steps 

Level 4 Level 5 

EPA 6: Obtains informed consent and 

performs diagnostic / interventional 

procedures 

Level 4 Level 5 

EPA 7: Manages patients undergoing 

imaging and procedures 

Level 4 Level 5 

EPA 8: Formulates clinical questions and 

retrieves evidence to advance patient care 

ประเมนิโดยงานวจิยัแพทยป์ระจาํบา้น 

EPA 9: Behave professionally Level 4 Level 5 

EPA 10: Contributes to a culture of safety 

and improvement 

Level 3 Level 4 
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ภาคผนวกท่ี 5 

เน้ือหาของการฝึกอบรม / หลกัสตูร 

1.     ความรู้พืน้ฐานทางรงัสีวิทยาวินิจฉัย โรคหรือภาวะของผูป่้วย รวมถึงการตรวจ / หตัถการ

ทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สงูตามระบบ  

1. THORACIC IMAGING ROTATION 

2. CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION 

3. ABDOMINAL IMAGING ROTATION  

4. MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION 

 

1.   THORACIC IMAGING ROTATION  

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Thoracic Imaging 

Thoracic Imaging – Skills  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ  *  จาํนวนการตรวจทีไ่ดร้ายงานผลหรอืรบัรองการตรวจของแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพ 

                        วนิิจฉยัชัน้สงู 

  #   จาํนวนการตรวจทีไ่ดร้ายงานผล หรอื case study   

       โดยจาํนวนการตรวจใหบ้นัทกึใน log book  

 

 

Imaging Procedures 
Minimum 

Requirement 
Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

CT Chest / HRCT 120* 40 40 40 

CT Pulmonary Artery 30* 10 10 10 

PET- CT 20# 20 

MRI Thorax 5# 5 
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Thoracic Imaging - Knowledge (K) and Competency (C)    

 

Modality - based 

CT Chest / HRCT CTA Chest PET - CT MRI 

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

1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 

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

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

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

 

หมายเหต ุ

Medical knowledge ระดบัท่ี 1 หมายถงึ โรคหรอืการตรวจทีมี่ความสาํคญัและพบ / ทาํบอ่ย ซึง่แพทย์

ประจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูต้องตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคหรอืการตรวจทีพ่บ / ทาํน้อยกวา่ระดบั 1 แต่มคีวามสาํคญั ซึง่

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืการตรวจทีซ่บัซอ้นซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู อาจตรวจวนิิจฉยัได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรอืจากการฟังบรรยาย และ

สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในระดบัน้ีอยา่งพอเพยีง 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level; C - level) 

� Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

� Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของ 

                อาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ 

� Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของ 

                อาจารย ์

� Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อคาํ 

                ชีแ้นะจากอาจารย ์

� Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และ 

                ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 

                น้อยกวา่ได ้

 

 



๔๒ 
 

Medical Knowledge  

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1.  Methods: Physics, Imaging 

techniques; Positioning; 

Indications vs 

contraindications; Radiation 

safety  

1. CT chest / HRCT including low-

dose technique 

2. CTA chest, especially CTA 

pulmonary artery  

 

1. CTA chest other than CTA 

pulmonary artery 

2. Special investigation e.g. digital 

tomosynthesis or dual energy 

3. PET- CT 

4. US Chest 

5. MR Chest 

1. Quantitative and functional CT 

2. Artificial intelligence (AI) in Chest  

2.  Normal anatomy and 

physiology 

1. Airway: Large and small airway 

2. Lung parenchyma: Lobe, 

interlobar, secondary pulmonary 

lobule 

3. Pulmonary vessels: pulmonary 

artery and vein, bronchial artery 

4. Mediastinum 

5. Diaphragm 

6. Pleura 

7. Chest wall 

8. Lymphatic system 

1. Variation of each chest structure 

2. Pulmonary circulation 

3. Pulmonary ventilation  

 

3.  Disease of chest wall, 

diaphragm and pleura 

1. Chest trauma 1. Chest wall infection: empyema 

necessitans 

 



๔๓ 
 

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

2. Developmental anomaly: Poland 

syndrome, rib anomalies, 

diaphragmatic hernias 

3. Pleural effusion: transudate vs 

exudate, chylothorax 

4. Pleural fibrosis 

5. Diaphragm paralysis 

6. Neoplastic diseases: metastasis, 

multiple myeloma  

7. Hematopoietic diseases: 

thalassemia  

2. Neoplastic diseases: 

mesothelioma, localized fibrous 

tumor, fibrous dysplasia, 

osteochondroma, chondroma  

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

bronchopulmonary 

sequestration, bronchial atresia, 

anomalies of pulmonary vessels, 

etc.  

2. Trauma / injury and post-

surgical changes 

3. Neoplasm: benign and 

malignant (primary vs 

secondary); screening and 

1. Neoplasm: hematologic 

malignancy, neuroendocrine 

tumor 

2. Follow up after treatment of 

cancer: RECIST criteria 

3. ILD (interstitial lung disease): 

UIP, NSIP 

4. Pulmonary hypertension  

5. Miscellaneous: alveolar 

proteinosis, Langerhans cell 

1. Occupational lung diseases. 

(pneumoconiosis),  

2. ILO reading system 

3. AIR Pneumo or NIOSH B reader  

4. ILD other than UIP, NSIP  

5. Inhalational lung diseases other 

than smoking-related 

6. Post-transplantation lung 

changes 
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Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

staging of bronchogenic 

carcinoma 

4. Infection: bacterial, viral, fungal 

and parasites 

5. Immune-mediated disease: 

connective tissue disease. 

vasculitis, eosinophilic lung 

disease, hypersensitivity 

pneumonitis 

6. Pulmonary thromboembolism 

7. Disease of the airway: upper vs 

lower airway obstruction, 

bronchiectasis, atelectasis, 

COPD, etc.  

histiocytosis, metastatic 

pulmonary calcification, 

pulmonary hemosiderosis, 

lymphangioleiomyomatosis 

(LAM), Aspiration & GERD  

 

5.  Pathology of mediastinum, 

NOT included heart 

1. Mediastinitis: acute 

mediastinitis, abscess 

2. Neoplasm 

3. Lymphatic system: loco-regional 

nodal station  

1. Mediastinitis: fibrosing 

mediastinitis   

 

6.  Lung cancer 1. Diagnostic criteria 

2. Staging of lung cancer 

1. Screening lung cancer 

2. RECIST Criteria  

1. Radiogenomics 
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Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

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

infection 

1. PET-CT in lymphoma 

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

conditions 

a. Tubes and lines 

b.  Atelectasis 

c. Pneumonia 

d. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 

cardiogenic) 

e. Pneumothorax 

f. Pleural effusion  

1. CT in ICU conditions 

a. Atelectasis 

b. Pneumonia 

c. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 

cardiogenic) 

d. Pneumothorax 

e. Pleural effusion 

1. Ultrasound in ICU conditions 

a. Atelectasis 

b. Pneumonia 

c. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 

cardiogenic)  

d. Pneumothorax 



๔๖ 
 

 

2.  CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION  

 

การประเมิน EPA และ Milestone ของ Cardiovascular Imaging Rotation 

 

 

 

หมายเหต:ุ จาํนวนเคสทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละ / หรอืไดร้ายงานผล 

 

 

 

 

 

Imaging procedures Minimum requirement Rotation 1 Rotation 3 Rotation 3 

Coronary CTA / Cardiac CT 15 5 5 5 

Cardiac MRI 15 5 5 5 

CT angiography (CTA) 30 10 10 10 

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

Doppler ultrasound 50 50 
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หมายเหต ุ

Medical knowledge ระดบัท่ี 1 หมายถงึ มคีวามสาํคญัและพบบ่อย ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคทีพ่บน้อยกวา่ระดบั 1 แต่มคีวามสาํคญั ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใต้

การควบคุมของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้นซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู อาจตรวจวนิิจฉยัได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดย

การศกึษาดว้ยตนเอง หรอืจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในระดบัน้ีอยา่งพอเพยีง 

 

 

 

 

 

 Cardiovascular Imaging 

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

ระดบั Medical 

knowledge  

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

Rotation 1 Level 3  Level 3  Level 3  Level 3  

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

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

� Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

� Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 

� Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์

� Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อคาํชีแ้นะจากอาจารย ์

� Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถ  

                ใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้

 

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงูในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัโรคหรือหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 

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

ตนเอง  

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

ตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

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

วนิิจฉยัชัน้สงู  อาจตรวจวนิิจฉยัได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรอืจากการฟังบรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคใน

ระดบัน้ีอยา่งพอเพยีง) 
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Skills and Medical Knowledge  

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1. Imaging methods and 

positioning, 

indication, 

contraindication, 

techniques, physics 

and radiation savings 

1.  CT angiography (CTA) 

 

 

1.  Coronary CTA / Cardiac CT 

2.  MR angiography (MRA) 

 

 

1.  Cardiac MRI 

 

2. Normal anatomy and 

physiology 

1. Normal cardiac anatomy on CT 

and MRI 

2. Standard cardiac views 

3. Standard 17 cardiac segments  

4. Cardiac chambers, valve, 

pulmonary vessels, aorta 

1. Embryology of cardiovascular 

system 

2. Normal coronary artery anatomy 

and myocardial territory 

3. Differentiation between normal and 

abnormal anatomy on each cardiac 

imaging modality 

 

3. Normal anatomy of 

the arteries and veins 

of the body 

1.  Aorta and branches 

2.  IVC, systemic vein, pulmonary  

     vein and branches 

1.  Body arterial and venous collateral 

vessels 

 

4. Basic functional 

evaluation of the heart 

 1.  Normal and abnormal cardiac 

function. 

1.  Grading severity of abnormal 

cardiac function 

2.  Post-processing cardiac function 
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2.  Normal value of cardiac function 

and measurement  

3.  Basic functional evaluation of the 

heart 

3.  Regional and global left and 

right ventricular function 

4.   Left and right heart chamber 

sizes and function.  

5.   Flow quantification in major 

great vessels, aorta and 

pulmonary arteries 

5. Coronary artery 

disease 

 1.  Coronary artery atherosclerosis 

including plaque morphology and 

assessment of stenosis severity 

2.  Coronary artery stenosis and acute 

coronary artery syndrome 

3.  Anomalous coronary artery and 

aneurysm 

4.  Coronary artery bypass graft 

5.  Myocardial disease related to 

coronary artery disease e.g. 

infarction 

1.  Indications for assessment of 

myocardial viability 

2.  Cardiac MRI indications and 

characteristic findings of 

myocardial ischemia, 

myocardial infarction, acute 

coronary syndromes and other 

causes of myocardial injury. 

3.  Technique, indication and 

contraindication and basic 

principle of stress CMR. 

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

congenital valvular heart disease 

and prosthesis 

2. Cardiac MRI indication of valvular 

heart disease 

1. Cardiac MRI findings and CT 

and CMR grading severity of 

valvular heart disease 
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7. Cardiac mass  1.  Common cardiac tumor eg. 

myxoma 

2.  Differential cardiac thrombus from 

cardiac tumor 

 

 

1. Other cardiac tumor eg. 

angiosarcoma, lymphoma 

2. Cardiac MRI indications and 

essential pulse sequences for 

cardiac mass 

3. Approach the cardiac mass by 

cardiac CT and / or cardiac 

MRI 

8. Cardiomyopathy and 

myocardial disease 

 1. Common cardiomyopathy 

a. DCM 

b. HCM 

c. RCM 

d. ARVD 

2. Acute myocarditis 

1. Uncommon cardiomyopathy / 

myocardial disease 

a. EMF 

b. Loeffler endocarditis 

2. Cardiac T2* for diagnosis of 

myocardial iron overload 

3. Cardiac T1 mapping for 

myocardial disease. 

9. Pericardial disease 1. Pericardial calcification  

2. Pericardial effusion 

1. Constrictive pericarditis 

2. Cardiac tamponade 

 

1. Congenital absence of 

pericardium 

2. Pericardial mass eg. Pericardial 

cyst, metastasis 

10. Congenital heart 

disease 

1. Segmental approach of congenital 

heart disease by cardiac CT and / 

or cardiac MRI 

1. Common congenital heart disease 

a. Heterotaxy syndrome 

1. Common postoperative CHD 

eg. Palliative modified Blalock-



๕๒ 
 

2. Common congenital heart disease 

a. Non-cyanotic CHD eg. 

ASD,VSD,PDA,ECCD,AP 

window 

b. Cyanotic CHD eg. TOF, TGA, 

TAPVR, Ebstein’s anomaly 

b. Coarctation of aorta and 

variants 

c. Aortic arch anomaly related to 

CHD 

Taussig shunt, Fontan 

operation 

2. Congenital valvular heart 

disease eg. Congenital aortic 

stenosis  

11. Thoracic and 

abdominal aorta 

1. Aortic aneurysm 

2. Traumatic aortic disease 

3.   Acute aortic syndrome  

4.   Coarctation of aorta 

5.   Aortic arch anomalies 

6.   Aortoiliac syndrome 

7.   TEVAR / EVAR evaluation 

8.   Aortitis, arteritis 

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

aorta and hypoplastic aorta 

12. Pulmonary vascular, 

peripheral and 

visceral vessel 

disorders 

1. Pulmonary thromboembolism 

2. Venous thrombosis 

1. Pulmonary hypertension 

2. Vascular aspect of  liver, kidneys, 

pancreas, small and large bowels  

e.g. stenosis, post traumatic 

vascular complication (fistula) 

3. Acute and chronic peripheral 

obstructive vascular diseases 

4. Vascular injury 

1. Pulmonary arteriovenous 

malformation 

2. Scimitar syndrome 

3. Pulmonary sling 

4. Vascular aspect of organ 

transplantation  
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5. Venous thrombosis, venous 

obstruction 

13. Doppler ultrasound 1. Basic knowledge of Doppler 

ultrasound 

2. Normal Doppler waveform of 

vessels  

3. Deep vein thrombosis 

4. Abdominal aortic aneurysm 

5. Carotid artery stenosis 

6.  Renal artery stenosis / occlusion 

1. Venous thrombosis of upper limb 

and central vein 

2. Peripheral artery stenosis 

3. Venous insufficiency 

4. Portal hypertension 

 

1.   Renal transplantation 

2.   Liver transplantation 

3.   Dialysis access, AVF 

4.   Other postoperative 

assessment eg. Post stent or 

revascularization 
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3.  ABDOMINAL IMAGING ROTATION  

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

 

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Abdominal Imaging 

Imaging procedures Minimum requirement 

(ทาํและแปลผลดว้ยตนเอง) 

1st year 2nd year 

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

KUB, scrotum, prostate) 

200 100 100 

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

KUB) 

200 100 100 

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

pelvis, KUB, prostate, scrotum) 

60 30 30 

PET-CT or PET-MR 20 10 10 

 

 Abdominal imaging 

Ultrasound CT* MRI PET-CT or PET-MRI 

ระดบั Medical 

knowledge  

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

Fellow 1 Level 4 Level 3-

4 

Level 3 Level 4 Level 3-

4 

Level 3 Level 4 Level 3-

4 

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

5 

Level 4 Level 5 Level 4-

5 

Level 4 Level 5 Level 4-

5 

Level 4 Level 4 Level 3 Level 2 

* CT includes CT colonography  

หมายเหต ุ

Medical knowledge ระดบัท่ี 1 หมายถงึ มคีวามสาํคญัและพบบ่อย ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูต้องสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคทีพ่บน้อย แต่มคีวามสาํคญั ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคมุ

ของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้น หรอืพบไดน้้อยมาก ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ควรตรวจวนิิจฉยัได้

ดว้ยตนเอง หรอืภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level) 

� Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

� Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 

� Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์

� Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อคาํชีแ้นะจากอาจารย ์

� Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถ 

                ใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้
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ระบบ Gastrointestinal (GI) and hepatobiliary imaging 

Skills and Medical Knowledge  

 

Medical knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1. Imaging method and 

positioning including 

indications, contraindications, 

limitation, and possible 

complications of each 

modality 

 

1. Ultrasonography of abdomen 

2. CT of abdomen including low-

dose technique 

3. Special CT (e.g. CT 

colonography, dual-energy etc.) 

4. MRI of abdomen 

 

 

1. Ultrasonography of abdomen 

2. CT of abdomen including low-

dose technique 

3. Special CT (e.g. CT 

colonography, dual-energy etc.) 

4. MRI of abdomen 

 

1. Ultrasonography of  abdomen 

and elastography 

2. CT of abdomen including low-

dose technique 

3. Special CT (e.g. CT 

colonography, dual-energy CT 

etc.) 

4. MRI of  abdomen and 

elastography 

5. Quantitative and functional CT 

and / or MR 

2. Normal roentgenographic 

anatomy, common variations 

and dynamic physiology 

1. Alimentary tract: pharynx, 

esophagus, stomach, small 

bowel and large bowel  

a. Histology and physiology 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Arterial supply and venous 

drainage 
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2. Hepatobiliary system 

a. Function of the liver and basic 

histology 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

(Hepatic lobes and fissures, 

anatomical and functional 

lobes, peritoneal attachments  

d. Extrahepatic biliary system 

e.g. gallbladder, hepatic ducts, 

common, hepatic ducts, cystic 

duct, common bile duct  

e. Internal anatomy: portal triads 

and hepatic sinusoids 

f. Vascular structures of the 

liver: normal and their 

variations 

g. Hemodynamics of the liver in 

either normal or abnormal 

conditions 

3. Pancreas  

a. Function: exocrine and 

endocrine portions 
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b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Pancreatic ducts: main and 

accessory 

e. Arterial supply including 

anastomoses and collateral 

flow 

f. Venous drainage 

4. Spleen 

a. Function 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Arterial supply and venous 

drainage 

5. Abdominal wall, peritoneal cavity, 

mesentery and omentum 

a. Developmental anatomy 

b. Cross-sectional normal 

anatomy and variations 

c. Intraabdominal and pelvic 

nodes and spreading 

pathways 
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3.  Pathologic images of liver    

3.1  Congenital abnormalities Common abnormalities (such as 

simple cysts, polycystic liver 

diseases, etc.) 

  

3.2 Inflammatory / infectious  

process 

Common inflammatory / infectious 

process (such as pyogenic and 

amebic liver abscess, etc.) 

Other inflammatory / infectious 

process (such as parasitic abscess, 

viral hepatitis, etc.) 

1. Rare inflammatory process (such 

as fungal infection) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

3.3 Trauma Blunt and penetrating injuries Iatrogenic injuries  

3.4  Diffuse liver diseases Common diffuse liver diseases (such 

as cirrhosis, fatty liver, etc.) 

Other diffuse liver diseases (such as 

hemochromatosis, uncommon 

pattern of fatty infiltration, etc.) 

 

1. Rare diffuse liver diseases (such 

as storage disease, etc.) 

2. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

3.5  Vascular diseases Common vascular diseases (such as 

perfusion alteration, portal vein 

thrombosis, etc.) 

Other vascular diseases (such as 

portal hypertension, liver in cardiac 

diseases, Hepatic venous outflow 

obstruction, etc.) 

Rare vascular diseases (such as 

telangiectasia, etc.) 

3.6 Neoplasms and 

neoplastic-like lesions  

Common neoplasms (such as 

cavernous hemangioma, 

Other neoplasms and neoplastic-like 

lesion (such as adenoma, focal 

nodular hyperplasia, hepatic nodules 

1. Rare neoplasms and neoplastic-

like lesion (such as combined 

HCC-CCA, lymphoma, 
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Hepatocellular carcinoma, 

cholangiocarcinoma, metastasis, etc.) 

in cirrhosis, fibrolamellar carcinoma, 

transient hepatic attenuation 

difference, etc.) 

lipomatous tumor, angiosarcoma, 

sarcoma, inflammatory 

pseudotumor, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

3.7  Liver transplantation   Pre - and post-transplantation 

evaluation 

4.  Pathologic images of 

gallbladder and bile duct 

 

 

  

4.1 Congenital abnormalities   Common congenital abnormalities   

(such as choledochal cysts) 

Other congenital abnormalities   

(such as Caroli disease) 

 

 

4.2 Inflammatory diseases Common inflammatory diseases 

(such as acute cholecystitis, 

ascending cholangitis, 

adenomyomatosis, etc.) 

Other inflammatory diseases (such 

as chronic cholecystitis, 

emphysematous cholecystitis, 

Porcelain gallbladder, Primary 

sclerosing cholangitis, Recurrent 

pyogenic cholangiohepatitis, parasitic 

infestation, etc.) 

 

1. Rare inflammatory diseases 

(such as xanthogranulomatous 

cholecystitis, AIDS 

cholangiopathy, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 
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4.3 Trauma  Common traumatic conditions 

(hemobilia, bile ducts and gallbladder 

injuries) 

 

4.4 Neoplasms and 

neoplastic-like lesions  

Common neoplasms (such as 

cholangiocarcinoma, gallbladder 

carcinoma, etc.) 

Other neoplasms and neoplastic-like 

lesions (such as adenoma, biliary 

cystadenoma, etc.) 

1. Rare neoplasms and neoplastic-

like lesions (such as metastasis, 

IPNB etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

4.5  Miscellaneous  Choledocholithiasis, cholelithiasis 

 

Postoperative complications  

5. Pathologic images of 

pancreas 

   

5.1 Embryology / normal 

anatomy / congenital 

anomalies 

Annular pancreas 

Variation of pancreatic shape 

Focal fat infiltration / replacement 

Fusion abnormalities (pancreatic 

divisum) 

Intrapancreatic accessory spleen 

Agenesis / hypoplasia 

5.2 Inflammatory disease  Acute pancreatitis Acute pancreatitis with classification, 

and chronic pancreatitis  

Uncommon conditions (such as 

autoimmune pancreatitis) 

5.3 Tumor Common tumors (such as 

adenocarcinoma, etc.) 

Other tumors (such as common 

cystic tumors of pancreas, 

neuroendocrine tumor, etc.) 

1. Rare tumors (such as rare cystic 

tumors, metastasis, lymphoma, 

etc.) 
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2. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

6. Pathologic images of 

spleen 

   

6.1 Anatomical variants Accessory spleen Wandering spleen, polysplenia, 

asplenia 

Ectopic spleen 

6.2 Focal mass lesion of the 

spleen 

Splenic cyst Splenic infarction, hematoma 

Splenic infection  or abscess (e.g. 

tuberculosis, fungus, melioidosis, 

etc.) 

Splenic tumor (e.g. hemangioma, 

lymphangioma, lymphoma, 

angiosarcoma, metastasis, etc.) 

6.3 Miscellaneous  Splenomegaly Splenic calcification, hemosiderosis  

7. Pathologic images of 

alimentary tract 

   

7.1 Neoplasms Common neoplasms (such as 

carcinoma, etc.) 

Other neoplasms (such as 

lymphoma, GIST, lipoma, etc.) 

1. Rare neoplasms (such as 

neuroendocrine tumor, 

melanoma, metastasis, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 

common neoplasms 

3. Applied or advanced imaging on 

common diseases 

7.2 Inflammatory and 

infectious diseases 

Common inflammatory and infectious 

diseases (such as appendicitis, 

diverticulitis, colitis, enteritis, etc.) 

Other inflammatory and infectious 

diseases (such as gastritis / 

duodenitis, peptic ulcer, esophagitis, 

Rare inflammatory and infectious 

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

inflammatory bowel disease, parasitic 

infestation, etc.) 

sarcoidosis, amyloidosis, syphilis, 

sprue, solitary rectal ulcer, etc.) 

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

7.4 Trauma  Blunt and penetrating injuries  

7.5 Miscellaneous 1. Diverticular disease 

2. Gut obstruction 

1. Foreign bodies 

2. Motility disorder 

3. Vascular diseases 

4. Varices 

5. Polyposis syndrome 

6. Intussusception 

1. Postoperative evaluation and 

complications 

2. Chronic idiopathic intestinal 

pseudo-obstruction 

3. Fistula-in-ano and perianal 

abscess 

8. Pathologic images of 

abdominal wall, peritoneal 

cavity, mesentery and 

omentum 

   

8.1 Abdominal wall 1. Hematoma / abscess 

2. Common neoplasms (such as 

lipoma, etc.) 

1. Common types of hernia 

2. Uncommon neoplasms (such as 

desmoid tumor, etc.) 

1. Rare types of hernia (such as 

internal hernia, etc.) 

2. Rare neoplasms (such as 

metastasis, sarcoma, etc.) 

8.2 Peritoneal cavity 1. Supramesocolic and 

inframesocolic compartment 

2. Distribution of ascetic fluid 

Pathway of metastatic tumor 

spreading 

Lymphocele 
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3. Intraperitoneal hematoma / 

abscess 

8.3 Mesentery and omentum  1. Common infectious process 

(such as peritoneal tuberculosis, 

etc.) 

2. Neoplasms (benign or malignant 

tumors) 

3. Miscellaneous (such as epiploic 

appendagitis, omental infarction, 

mesenteric panniculitis, and 

peritoneal calcifications, etc.)  

Cystic masses / neoplasms 

9. Miscellaneous    

9.1 Abnormal air 1. Pneumoperitoneum and 

perforation 

2. Gut obstruction 

3. Paralytic ileus 

1. Retroperitoneal air 

2. Pneumatosis intestinalis 

3. Air in portal vein, aerobilia 

4. Volvulus 

5. Emphysematous infection 

 

9.2 Abnormal fluid Ascites, hemoperitoneum, fluid 

collection 

  

9.3 Diseases secondary to 

or associated with 

diseases of 

  1. Alimentary tract 

2. Hepatobiliary system 

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

mesentery and omentum 

 

ระบบ Genitourinary (GU) imaging  

Skills and Medical Knowledge  

 

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1. Imaging methods 

and positioning 

1. Ultrasonography for KUB system, 

Transabdominal ultrasonography of pelvis, 

scrotum ultrasonography 

- Indications and contraindications 

- Scanning Techniques and optimization 

2. CT for GU system including low dose 

technique 

- Indications and contraindications 

- Techniques and protocols of the following 

CT examinations 

- CT for KUB system and CT urography 

- CT for Adrenal Glands (wash-out protocol) 

- CT for Pelvic organ 

- CT for retroperitoneum 

- CT cystograghy 

 

1. Transrectal / transvaginal 

ultrasonography for male and 

female genital organ  

- Indications and  

contraindications 

- Scanning Techniques and 

optimization 

2.   Indications, contraindications,   

techniques and protocols of the 

following MRI examinations 

- MRI for KUB System  

- MRI for adrenal glands 

- MRI for retroperitoneum 

- MRI of prostate gland 

3.   PET / molecular imaging in GU 

oncology 

1. Prostate and Penile 

ultrasonography 

- Indications and contraindications 

- Scanning Techniques and 

optimization 

2. Dual energy CT  

- Indications and contraindications 

- Scanning Techniques and 

optimization 

- Stone decomposition 

3. Indications, contraindications, 

techniques and protocols of the 

following MRI examinations 

- MR urography  

- MRI of female genital organs 

- MRI of female pelvic floor 
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- MRI of scrotum and penis  

4. PET / molecular imaging in GU 

oncology  

2. Normal 

roentgenographic 

anatomy, 

common 

variation  and 

dynamic 

physiology 

1. Normal anatomy, Physiology, and excretory 

function of kidney 

2. Normal imaging anatomy of kidney and 

urinary system on  

- Ultrasonography 

- CT 

3.   Normal imaging anatomy of male genital 

tract on 

- Ultrasonography 

- CT 

4. Normal imaging anatomy of female genital 

tract on 

- Ultrasonography 

- CT 

5. Normal imaging anatomy of adrenal gland 

on  

- Ultrasonography 

- CT 

6.  Normal imaging of the retroperitoneum on  

- Ultrasonography 

1. Normal imaging anatomy of 

kidney and urinary system on 

MRI 

2. Normal imaging anatomy of 

prostate gland and seminal 

vesicles on MRI 

3. Normal imaging anatomy of 

female genital tract on MRI 

4. Normal imaging anatomy of 

adrenal gland on MRI 

5. Normal imaging of the 

retroperitoneum on MRI 

1. Normal imaging anatomy of 

scrotum and penis on MRI 

2. Normal imaging anatomy of pelvic 

floor on MRI 

3. Normal imaging anatomy of 

female urethra on MRI 
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- CT 

3. Pathologic 

images of Kidney 

and Urinary tract 

1. Stone, Urinary tract obstruction and 

nephrocalcinosis 

2. Infection and Inflammation 

- TB 

- Bacterial  

3. Renal cystic diseases 

- Simple cyst 

- Multilocular cyst 

- Parapelvic cyst 

4. Neoplastic disease 

a. Benign tumors 

‐ Angiomyolipoma 

b. Malignant tumors 

‐ Renal cell carcinoma 

‐ Urothelial cell CA of renal pelvis, ureter, 

and bladder 

5. Trauma (Grading according to the American 

Association for the Surgery of Trauma: 

AAST) 

- Renal injury 

- Ureteric injury 

- Bladder rupture 

1. Renal cystic diseases 

a. Medullary sponge kidney 

b. Multicystic kidney disease 

c. Polycystic kidney disease 

‐ Autosomal dominant 

polycystic kidney disease 

2. Neoplastic disease 

a. Benign tumors 

‐ Oncocytoma 

‐ Multilocular cystic 

nephroma 

b. Malignant tumors 

‐ Lymphoma 

‐ Metastasis 

3. Infection and Inflammation 

- Xanthogranulomatous 

pyelonephritis 

- Malakoplakia 

- Post radiation change 

4. Papillary necrosis 

5. Calyceal diverticulum 

1. Renal vascular disease 

- Aneurysm 

- Stenosis 

- Fistula 

- Occlusion 

- Malformation  

2. Neoplastic disease 

- Hemangioma  

- Mesenchymal tumors 

- Mixed mesenchymal and 

epithelial tumors 

- Neuroendocrine tumors 

3.   IgG4 related disease  
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- Urethral rupture 

6. Vascular disease 

- Renal infarction 

 

 

6. Common congenital anomalies 

of kidney and urinary tract 

system 

a.  Anomalies in number 

- Renal agenesis 

- Supernumerary kidney 

b.  Anomalies in size and form 

- Hypoplasia 

- Hyperplasia 

- Horseshoe kidney 

- Cross ectopia 

c.  Anomalies in position 

- Malrotation 

- Ectopia 

7. Other common congenital 

anomalies of kidney and urinary 

tract system 

- Persistent column of Bertin 

- Megacalyces 

- Anomalies of renal pelvis, 

ureter and urethra 

- Ureteropelvic junction 

obstruction 
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- Duplication of pelvis and 

ureter 

- Retrocaval ureter 

- Ureterocele 

- Patent urachus  

- Vesicoureteral reflux 

8. Nephroptosis 

9. Miscellaneous 

- Neurogenic bladder  

- Vesico-vaginal fistula 

10. Renal transplant 

- Technique 

- Complication 

11. Urachal anomalies and tumors 

4. Pathologic 

images of Male 

Genital Organs 

1. Normal imaging anatomy of male genital 

organs 

1.  Pathology of male genital tract 

a. Scrotum and testis 

- Congenital: cryptorchism, 

ectopic testis  

- Infection 

- Torsion 

- Trauma 

- Tumor 

- Varicocele 

1. Pathology of male genital tract 

a. Prostate gland and seminal 

vesicles 

- Benign prostatic hyperplasia 

- Prostatitis and abscess 

- Prostatic cysts 

- Prostatic cancers including 

post hormonal and radiation 

change 
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- Microlithiasis - PIRADS classification 

5. Pathologic 

images of Female 

Genital Organs 

1. Normal imaging anatomy of female genital 

organs 

1. Pathology of female genital tract 

a. Uterus and cervix 

- Adenomyosis 

- Benign tumor: myoma 

- Congenital anomalies  

- Hydrosalpinx and tubal 

occlusion 

b. Ovary and adnexa 

- Ovarian cysts: 

endometrioma, functional 

cyst 

- Torsion 

- Infection 

- Polycystic ovarian disease 

1. Pathology of female genital tract 

a. Uterus and cervix 

- Malignant tumor: CA corpus, 

CA cervix 

- Mullerian duct anomalies 

finding on MRI 

b. Ovary and adnexa 

- Benign tumor 

- Malignant tumor 

6. Pathologic 

images of 

Adrenal gland 

1.   Normal imaging anatomy of adrenal gland  

2.   Pathology of adrenal gland 

- Adrenal adenoma 

1. Tumor and non-tumor of adrenal 

gland 

- Adrenal hemorrhage 

- Adrenal cyst 

- Adrenal hyperplasia 

- Pheochromocytoma 

- Myelolipoma 

- Adrenocortical carcinoma 

1.   Management of adrenal 

incidentaloma 
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2. Infection of adrenal gland 

- Histoplasmosis 

- TB 

7. Retroperitoneum  1. Pathology of the retroperitoneum 

- Retroperitoneal fibrosis 

- Pelvic lipomatosis 

2. Retroperitoneal Tumor 

 

8. Pelvic floor   1.   Pelvic floor anatomy 

2.   Pelvic floor and organ prolapse 

9. Obstetric   1. Acute abdomen in pregnancy  

patients 

2. Identify abnormalities and 

complications  

‐ Ectopic pregnancy 

‐ Molar pregnancy 

‐ Placenta abnormalities: 

placenta previa, increta, 

accrete, percreta 
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4.   MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION  

 

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Musculoskeletal Imaging Rotation 

Imaging procedures Minimum requirement 1st year 

 

2nd year 

 

Musculoskeletal radiographs 90 45 45 

Musculoskeletal ultrasound 10 5 5 

CT scan & related technique 

Musculoskeletal system & spine 

20 10 10 

MRI & related technique 

Musculoskeletal system & spine 

40 20 20 

 

 Musculoskeletal Imaging 

Plain radiographs US CT MRI 

ระดบั Medical 

knowledge  

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

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

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

 

 

 

หมายเหต ุ
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Medical knowledge ระดบัท่ี 1 หมายถงึ มคีวามสาํคญัและพบบ่อย ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคทีพ่บน้อยกวา่ระดบั 1 และมคีวามสาํคญั ซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ย

ตนเองหรอืภายใตก้ารควบคมุของอาจารย ์ 

Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้นซึง่แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ควรตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเองหรอืภายใต้

การควบคุมของอาจารย ์

 

การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level) 

� Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

� Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 

� Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย ์

� Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อคาํชีแ้นะจากอาจารย ์

� Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถ 

                ใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกวา่ได ้

 

แพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงูในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัโรคหรือหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 

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

และ ระดบัที่ 2 (โรคที่พบน้อยกว่าระดบั 1 แต่มคีวามสําคญั) ซึ่งแพทย์ประจําบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงต้องตรวจวนิิจฉัยได้ด้วยตวัเองหรอืภายใต้การ

ควบคุมของอาจารย ์

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

ตวัเองหรอืภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์

 

Skills and Medical Knowledge  
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Skills ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1. Imaging procedure 1.   Plain radiograph 

- Conventional plain film of bone 

and joint 

1. Plain radiograph 

- Special and specific positioning of 

bone and joint 

- Recognizes the errors in image 

acquisition (mal-positioning and 

artifacts) 

2. Ultrasonography 

3. CT 

4. MRI 

- Recognize normal MRI anatomy 

- Understand the proper MR 

protocol 

1. Plain radiograph 

- Recognize the subtle findings 

and integrates the information 

for appropriate diagnosis and 

further investigation 

2. Ultrasonography 

3. CT 

4. MRI 

- Design and adjust MR protocol. 

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

1. Indications & 

Contraindications of 

each modalities 

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

2. CT of bone and joints 

3. MRI of bones and joints 

1. MRI of bones and joints 

2. MR arthrogram 

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

homeostasis 

 

3. Normal imaging 

anatomy 

1. Spines and pelvis 

2. Upper and lower extremities 

1. Normal variation 

2. Bone marrow 
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4. Degenerative disease 1. Degenerative disease of spinal 

column Degenerative disease of 

extraspinal sites 

1. Diffuse idiopathic skeletal 

hyperostosis 

2. Calcification and ossification of 

spinal ligament and tissue 

 

5. Trauma and sport 

injury 

1. Concept and terminology 

2. Physical injury: spine 

3. Physical injury: extraspinal site 

1. Common classification 

2. Understand common mechanism of 

injury 

1. Interpretation internal 

derangement of the joints. 

2. Physical injury: muscle and 

tendon injury 

6. Bone and soft tissue 

tumors 

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

malignant bone tumors. 

2. Diagnosis of common benign and 

malignant soft tissue tumors 

 

1. Diagnosis of tumor-liked condition 

and tumor-related condition. 

2. Diagnosis of uncommon benign 

and malignant bone tumors. 

3. Diagnosis of uncommon benign 

and malignant soft tissue tumors 

7. Infection 1. Pathophysiology of infection of bone 

and joint 

2. Radiographic findings of bone and 

joint infection  

 

1. CT and MRI findings of bone and 

joint infection 

2. US, CT and MRI findings of soft 

tissue infection  

1. CT and MRI findings of bone and 

joint infection 

2. US, CT and MRI findings of soft 

tissue infection 

3. Spondylodiscitis 

 

8. Hematopoietic and 

marrow diseases 

 1. Thalassemia 

2. Hemoglobinopathy and other 

anemia 

1. Plasma cell dyscrasia and 

dysgammaglobulinemia 
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3. Bleeding disorders 

- Hemophilia 

- Bleeding diatheses and 

hemangioma 

 

2. Lymphoproliferative and 

myeloproliferative disorders 

- Leukemia 

- Lymphoma 

9. Inflammatory diseases 1. Rheumatoid arthritis 

2. Spondyloarthropathies 

3. Crystal-induced and related disease: 

gout, CPPD, HAD 

 

1. Connective tissue disease 

- SLE 

- Systemic sclerosis 

- Dermatomyositis, polymyositis and 

other inflammatory myopathies 

 

1. Mixed connective tissue disease 

and collagen vascular overlap 

syndromes 

- Rheumatic fever 

2. Hemochromatosis 

3. Other crystal-induced disease: 

amyloid deposition 

10. Metabolic and 

endocrine     

diseases 

 

 1. Osteoporosis 

2. Parathyroid disorders and renal 

osteodystrophy 

1. Osteomalacia 

2. Paget’s disease 

3. Thyroid disorder 

4. Other disorders of endocrine 

glands 

11. Diseases due to  

medications and 

chemical   

agents 

 1. Steroid induced disorders 

- Osteoporosis 

- Osteonecrosis 

- Neuropathic-like articular 

destruction 

1. Atypical femoral fracture  

2. Fluorosis 

3. Lead poisoning 

4. Other medications and chemical 

agents 

12. Congenital and   1. Developmental dysplasia of the hip 2. Spinal anomalies and curvature 
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developmental skeletal   

conditions 

13. Miscellaneous 1. Osteochondrosis 

 

1. Osteonecrosis 

2. Fibrous dysplasia, 

neurofibromatosis and tuberous 

sclerosis. 

3. Perthes disease 

1. Radiation change 
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ภาคผนวกท่ี 5 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัว่าด้วยจรรยาบรรณบคุลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมิหดล  

และการดาํเนินการทางจรรยาบรรณ ปีพ.ศ. 2552 2554 และ 2557 
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ภาคผนวกท่ี 6 

สวสดิัการการรกัษาพยาบาล สาํหรบัแพทยป์ระจาํบา้น และแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาฯ คณะ

แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  
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ภาคผนวกท่ี 7 

ระบบสวสัดิการด้านสขุภาพสาํหรบัแพทยผ์ูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
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ภาคผนวกท่ี 8 

แนวทางการร้องเรียนผลการศึกษา หรือผลการสอบสมัภาษณ์ 

  กรณีแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูมขีอ้สงสยัผลการตดัสนิคะแนนสอบ ผลการ

ประเมนิ หรอืกรณีผูส้มคัรแพทยป์ระจาํบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูมขีอ้สงสยัผลการตดัสนิคะแนน

สอบสมัภาษณ์ สามารถอุทธรณ์ ผลการสอบ หรอืผลการประเมนิไดต้ามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต ุถา้หากเรือ่งพจิารณาเกนิขอบเขตอาํนาจการพจิารณาของคณะกรรมการสาขารงัสวีนิิจฉยั 

ทางสาขารงัสวีนิิจฉยัจะสง่เรือ่งไปยงัภาควชิา และ/หรอื คณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญา เพือ่

พจิารณา และอาจใชร้ะยะเวลานานเกนิกาํหนด 14 วนัในการชีแ้จงผล 

 

 

 

 

 

ผูต้อ้งการอุทธรณ์ ยืน่หนงัสอือุทรณ์ภายใน 30 วนัหลงัประกาศผลสอบ/ผลการประเมนิ      

ผา่นเจา้หน้าทีก่ารศกึษาของภาควชิา 

ฝ่ายการศกึษา สาขารงัสวีนิิจฉยัรบัเรือ่งอุทธรณ์ 

ตัง้คณะกรรมการพจิารณาเรือ่งอุทธรณ์ 

ชีแ้จงผลการอุทธรณ์ใน 14 วนั 
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ภาคผนวกท่ี 9 

หลกัเกณฑก์ารลาของแพทยผ์ูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

 ตามประกาศคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ภาคผนวกท่ี 10 

ระเบียบปฎิบติัคณะแพทยศ์าสตรศิ์ริราชพยาบาล  

ว่าด้วยวินัย และบทกาํหนดโทษทางวินัยให้แก่แพทยผ์ูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
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106 
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ภาคผนวกท่ี 11 

หลกัเกณฑใ์นการตดัสินให้ฝึกอบรมเพ่ิมเติม และยติุการฝึกอบรมของแพทยผ์ูร้บัการฝึกอบรม 
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