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“ขอให&ถือผลประโยชน2ส4วนตัวเปนที่สอง ประโยชน2ของเพ่ือนมนุษย2เปนกิจที่หน่ึง  

ลาภ ทรัพย2 และเกียรติยศ จะตกมาแก4ท4านเอง ถ&าท4านทรงธรรมะแห4งอาชีพย2ไว&ให&บริสุทธิ”  

 

พระราชดำรัส  

ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

คู4มือแพทย2ประจำบ&าน อนุสาขารังสีร4วมรักษาระบบประสาท 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร2ศิริราชพยาบาล  
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คู4มือแพทย2ประจำบ&าน อนุสาขารังสีร4วมรักษาระบบประสาท 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร2ศิริราชพยาบาล  
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  ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

(ภาษาอังกฤษ)        Fellowship Training in Interventional Neuroradiology 

ชื่อวุฒิบัตร 

ชื่อเต็ม 

(ภาษาไทย)   วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

                       อนุสาขารังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

 (ภาษาอังกฤษ)         Diploma of  the Thai Subspecialty Board of Interventional Neuroradiology 

 

ชื่อย4อ 

(ภาษาไทย)            วว. รังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

 (ภาษาอังกฤษ)        Dip. Interventional Neuroradiology 

 

คำแสดงวุฒิการฝVกอบรมท&ายชื่อ   

(ภาษาไทย)            วว. รังสีรOวมรักษาระบบประสาท 
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หน4วยงานท่ีรับผิดชอบ  

หนOวยรังสีรOวมรักษาระบบประสาท สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา   

คณะแพทยศาสตร9ศิรริาชพยาบาล  

ศูนย9รังสรีOวมรกัษาศิริราช โรงพยาบาลศิรริาช  

และราชวิทยาลัยรังสีแพทย9แหOงประเทศไทย 
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วิสัยทัศน2และพันธกิจ  

 คณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาลเปsนโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย9แหOงแรกที่ใหญOและเกOาแกOที่สุด

ของประเทศไทย ได>รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล>าเจ>าอยูOหัวสถาปนาข้ึนเมื่อวันที่ 

26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามวOา "โรงศิริราชพยาบาล" ตOอมาได>โปรดเกล>าให>จัดต้ังโรงเรียนแพทย9

แหOงแรกของไทย และเริ่มเป�ดสอนต้ังแตOวันที่ 5 กันยายน 2433 โดยมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ให>บริการทาง

การแพทย9และสาธารณสุข และค>นคว>าวิจัยเพื่อสร>างและพัฒนาองค9ความรู>และวิทยาการอยOางตOอเน่ือง โดยยึด

ประโยชน9สุขของประชาชนทุกระดับเปsนจุดมุOงหมายสูงสุด  

หลักสูตรของโรงพยาบาลศิริราชต>องการที่จะผลิตแพทย9ประจำบ>านอนุสาขารังสีรOวมรักษาระบบประสาทที่มี

ความรู>ความสามารถและทักษะเชิงลึกที่เพียบพร>อมทางด>านรังสีรOวมรักษาระบบประสาทในระดับสากลโดยมี

ทักษะเจตคติที่ดี มีความเอื้ออาทร ใสOใจในความปลอดภัย โดยยึดผู>ป�วยเปsนศูนย9กลางบนพื้นฐานของการดูแล

แบบองค9รวมอีกทั้งยังต>องสื่อสารกับผู>ป�วยและญาติอยOางเหมาะสม บัณฑิตจะต>องมีความเปsนมืออาชีพในการ

ทำงานและมีเจตนารมณ9ที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยการเรียนรู>จากการปฏิบัติไปตลอดชีวิตเพื่อให>มีความรู>

อยOางทันยุคทันสมัย ที่สำคัญจะต>องมีทักษะในการปฏิสัมพันธ9 การสื่อสาร และพฤติกรรมที่เหมาะสมตOอเพื่อน

รOวมงานทั้งในวิชาชีพของตนเอง วิชาชีพอื่น ๆ  เพื่อให>สามารถทำงานเปsนทีมรOวมกันอยOางสหสาขาได> เพื่อให>

ผู>ป�วยได>รับประโยชน9สูงสุด อีกทั้งยังถึงพร>อมด>วยจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบตOอสงัคมเพื่อที่จะทำงานให>สอดคล>อง

กับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาลและความต>องการทางสาธารณสุขของประเทศตOอไป 

 ดังนั้นภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล จึงได>ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการ

ฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสี

รOวมรักษาระบบประสาท ตามความประสงค9ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย9แหOงประเทศไทย เพื่อให>การเรียนการ

สอนได>มาตรฐานสากลตามเกณฑ9มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ9แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบบัปรับปรุง 

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

the 2015 Revision) เพื่อให>รังสีแพทย9สามารถทำงานเปsนสOวนหน่ึงในการกระบวนรักษา บริบาลผู>ป�วยอยOางมี

ประสิทธิภาพสูงสุดตOอไป 

 
วัตถุประสงค2 และผลลัพธ2ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค2 (Objectives and Intended Educational 

Outcomes) 

แพทย9ที่จบการฝ3กอบรมเปsนแพทย9เฉพาะทางรงัสรีOวมรกัษาระบบประสาท ต>องมผีลลัพธ9การฝ3กอบรมที่พึง

ประสงค9 (intended learning outcomes / milestones) ที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นทั้ง 6 ด>าน ดังตOอไปน้ี 

1. ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู&ปmวย (Patient care)  

1.1. ทักษะในการซักประวัติและตรวจรOางกายผู>ป�วย (History taking and physical examination) 

 

1.2. ทักษะในการให>คำปรกึษาและแนะนำ (Consultation and recommendation) เกี่ยวกับการตรวจ

วินิจฉัยและการรักษาโรคทางหลอดเลือดระบบประสาท ให>แกO ผู>ป�วยและแพทย9สาขาอื่นได>อยOางเหมาะสม 
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โดยยึดถือผู>ป�วยเปsนศูนย9กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค9รวม พิจารณาและคำนึงถึงมีประสิทธิภาพ 

ความปลอดภัย ความเสี่ยงและประโยชน9ของผู>ป�วยเปsนหลัก 

1.3. มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (Obtaining informed consent) ในกรณีทีท่ำการตรวจ

วินิจฉัยโรคโดยการฉีดสารทึบรังสีผOานสายสวนหลอดเลอืดและการรักษาโรคโดยวิธีการทางรงัสรีOวมรักษา

ระบบประสาท 

1.4. มีความรู>ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและรกัษาโรคทีเ่กีย่วข>องด>านรงัสรีOวมรกัษาระบบประสาท 

(Performing diagnostic and treatment procedures)  

1.5. มีทักษะในการเตรียมผู>ป�วยและดูแลผู>ป�วยหลังทำการรักษาโดยวิธีการทางรงัสรีOวมรกัษาระบบประสาทได>

อยOางเหมาะสม (Pre and postoperative care) 

1.6. มีทักษะในการตรวจพบและแก>ไขภาวะแทรกซ>อนที่เกิดข้ึนระหวOางการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการฉีดสารทึบ

รังสีผOานสายสวนหลอดเลือดหรอืระหวOางการทำหัตถการทางรังสีรOวมรักษาประสาท ได>อยOางเหมาะสม 

(Complication management) รวมทัง้สามารถสือ่สารข>อผิดพลาด ภาวะแทรกซ>อน หรอืเหตุการณ9ไมOพงึ

ประสงค9 ให>กบัผู>เกี่ยวข>องได> 

2. ความรู&และทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดระบบประสาทและไขสันหลัง (Medical 

knowledge and technical skill) 

2.1. ความรู>พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร9การแพทย9ของรOางกายและหลอดเลอืดของระบบประสาทและไขสันหลงั 

2.2. มีความรู>ความสามารถและเช่ียวชาญในวิชาชีพด>านรงัสรีOวมรกัษาระบบประสาท                                                                                                                                                                                       

3. การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู&จากการปฏิบติั (Practice-based learning and 

improvement) 

3.1. เรยีนรู>และเพิม่ประสบการณ9ได>ด>วยตนเองจากการปฏิบัติงาน 

3.2. ดำเนินการวิจยัทางการแพทย9และสาธารณสุขได>  

3.3. วิพากษ9บทความและงานวิจัยทางการแพทย9ได>  

4. ทักษะปฏิสัมพันธ2 และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 

4.1. สามารถสือ่สารให>ข>อมลูแกOผู>ป�วยและญาติได>อยOางมปีระสทิธิภาพโดยมเีมตตาเคารพการตัดสนิใจและศักด์ิศรี

ของความเปsนมนุษย9 

4.2. สามารถสือ่สารให>ข>อมลูผู>ป�วยและอภิปรายวิธีการตรวจรกัษาโรคให>กบัทมีดูแลสุขภาพได>อยOางมี

ประสทิธิภาพ 

4.3. สามารถสือ่สารปฏิสมัพนัธ9และสามารถทำงานรOวมกบัผู>รOวมงานและสหสาขาวิชาชีพได>อยOางมปีระสทิธิภาพ   

5. มีพฤติกรรมแห4งวิชาชีพและความเป�นมืออาชีพ (Professionalism) 

แสดงให>เห็นถึงพฤติกรรมแหOงวิชาชีพที่ดีของแพทย9ดังน้ี  

5.1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตOอผู>ป�วย ญาติ ผู>รOวมงาน เพื่อนรOวมวิชาชีพและชุมชน 

5.2. มีทักษะด>านที่ไมOใชOเทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ9ทีเ่กี่ยวข>องได>

เหมาะสม  
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5.3. มีความสนใจใฝ�รู> และสามารถพัฒนาไปสูOความเปsนผู>เรียนรู>ตOอเน่ืองตลอดชีวิต (continuing professional 

development) 

5.4. มีความรับผิดชอบตOองานที่ได>รับมอบหมาย 

6. การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)   

6.1. ความรู> ด>านระบบพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ทางรงัสรีOวมรกัษา ได>แกO 

6.1.1. กระบวนการในการกำกับดูแลความปลอดภัยผู>ป�วย (patient safety) 

6.1.2. กระบวนการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด>านรังสี (radiation safety) ทัง้ตOอผู>ป�วยและ

บุคลากร   

6.1.3. กระบวนการจัดการอบุัติการณ9ของความเสี่ยง 

6.2. ความรู>เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ  

6.3. มีความรู>และมีสOวนรOวมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผู>ป�วย  

6.4. ใช>ทรัพยากรสุขภาพอยOางเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล

รักษาผู>ป�วยให>เข>ากบับริบทของการบริการสาธารณสุขได>ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

หมายเหตุ: สมรรถนะหลักทั้ง 6 ด>านดังกลOาวเมื่อจบการฝ3กอบรมแล>ว  แพทย9ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมอาจมี จุดเดOนใน

แตOละสมรรถนะแตกตOางกันไปตามสภาวะการปฏิบัติงานที่จะต>องพบในสถานการณ9จริง  ซึ่งผู>เข>ารับการฝ3กอบรมแตO

ละคนสามารถฝ3กหัด ศึกษาเพิ่มเติมความสามารถในแตOละสมรรถนะได>ด>วยตนเอง เชOน อาจต>องศึกษาเพิ่มเติมจาก

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต>นสังกัด เพื่อให>เข>ากับระบบงานมากข้ึน หรือการปฏิบัติงานตOอในโรงเรียนแพทย9อาจ

ต>องศึกษาเพิ่มเติมความรู> และประสบการณ9ในการทำวิจัย เพื่อนำความรู>ที่ได>จากงานวิจัยไปใช>แก>ป�ญหาของผู>ป�วย

และสังคมรอบด>าน  

 
แผนการฝVกอบรม/หลักสูตร  

วิธีการให&การฝVกอบรม 

วิธีการฝ3กอบรมให>ผู>เข>ารบัการฝ3กอบรมได>รบัประสบการณ9การเรียนรู>ทีส่อดคล>องและบรรลผุลลัพธ9

ของแผนการฝ3กอบรมทีก่ำหนดทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน>นการฝ3กอบรมโดยใช>การปฏิบัติเปsนฐาน 

(practice-based training) มสีOวนรOวมในการบริบาลและรบัผิดชอบผู>ป�วย คำนึงถึงศักยภาพและการเรียนรู>

ของผู>เข>ารับการฝ3กอบรม (trainee-centered) มีการบรูณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการ

ฝ3กอบรมกับงานบริบาลผู>ป�วยอยOางเหมาะสม โดยได>ระบุวิธีการฝ3กอบรม และเป�าประสงค9หลักในแตOละชOวง

หรอืช้ันป� (milestone) และระดับสมรรถนะการเรียนรู> 6 ด>าน (competency) ของการฝ3กอบรม  (ตาม

ตารางที่ 1 การจัดประสบการณ9การเรียนรู>) มีการติดตามตรวจสอบ กำกบัดูแล (supervision) และให>ข>อมูล

ป�อนกลับ (feedback) และได>สะท>อนการเรียนรู>น้ัน ๆ (self-reflection) แกOผู>เข>ารับการฝ3กอบรม  
 

สถาบันฝ3กอบรมจัดประสบการณ9การการเรียนรู>ตาม competency ทั้ง 6 ด>าน ดังตารางที่ 1 ตOอไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 การจัดประสบการณ2การเรียนรู& 

 มาตรฐานเรียนรู& การจัดประสบการณ2การเรียนรู& การวัดและประเมินผล 

ด&านท่ี 1

สมรรถนะการ

ดูแลรักษาผู&ปmวย 

(Patient 

Care) 

1. การซักประวัติและตรวจ

รOางกายผู>ป�วยในกลุOมโรคที่

ต>องรู> (ภาคผนวก 4) 

2. การให>คำปรึกษาและแนะนำ 

(Consultation and 

recommendation) 

เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย

และการรักษา โรคทาง

หลอดเลอืดระบบประสาท 

3. การขอใบแสดงความยินยอม 

(Obtaining informed 

consent) 

4. การเตรียมและดูแลผู>ป�วย

กOอนและหลงัทำการรกัษา

โดยหัตถการทางรงัสรีOวม

รักษาระบบประสาทได>อยOาง

เหมาะสม (Pre and 

postoperative care) 

5. การทำ  diagnostic 

angiogram ของศีรษะ 

ลำคอ และไขสันหลงั รวมถึง

การรายงานผลการตรวจ 

6. มีทักษะในการทำหัตถการ

รักษาโรคในระดับพื้นฐาน 

(endovascular 

treatment procedure) 

รวมถึงการรายงานผล 

7. ตระหนักถึงป�ญหาและ

ภาวะแทรกซ>อนทีอ่าจ

เกิดข้ึนและสามารถให>การ

ดูแลรักษาเบื้องต>นและ

• กำหนดให>มกีารตรวจผู>ป�วย

นอกทั้งผู>ป�วยใหมO และผู>ป�วย

ที่มาตรวจติดตามการรักษา

โดยให>บันทกึเวชระเบียนเอง 

และให>อธิบายถึงวิธีการรักษา 

การเตรียมตัวเพือ่การตรวจ

รักษาและการปฏิบัติตัว

ผู>ป�วยด>วยตนเอง ภายใต>การ

กำกับดูแลของอาจารย9  

• กำหนดให> อธิบาย ข้ันตอน

การรกัษา และสามารถให>

ผู>ป�วยแสดงความยินยอมการ

ทำหัตถการ 

• กำหนดให>มสีOวนรOวมชOวยใน

การทำ หัตถการหรือเปsน

ผู>ทำหัตถการด>วยตนเองได>

ตามกำหนดของหลกัสูตร 

และ บันทึกรายงานผล ด>วย

ตัวเองภายใต>การตรวจสอบ

ของอาจารย9ผู>ควบคุม   

• กำหนดให>แพทย9ประจำบ>าน

ต>องไปราวน9คนไข>หลงัทำ

หัตถการเพื่อประเมินภาวะ

คนไข>หลังการตรวจรักษา

และภาวะแทรกซ>อนที่อาจ

เกิดข้ึนอยOางสม่ำเสมอ   

• กำหนดให>มกีารเรียนโดยใช>

ผู>ป�วยจริง รOวมกับการ

ปฏิบัติงานจริง (Workplace-

based Learning)  

• การสงัเกตการปฏิบัติ 

งานในสถานการณ9 

จริง โดยใช>การ 

ประเมินการปฏิบัติ 

งานราย Rotation 

ตามCompeten 

cies   

• จํานวนผู>ป�วยและ

หัตถการที่ต>องทําตาม

ข>อกำหนด ของ

หลักสูตร 

• การประเมิน360 

องศา 
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ตOอเน่ืองได>อยOางเหมาะสม

(Complication 

prevention, detection 

and management) 

 

• กำหนดให>ทำกิจกรรม 

Morbidity & Mortality 

Conference เพื่อรู> ถึงความ

หลากหลายของผล แทรก

ซ>อนหรืออบุัติการณ9 ที่ไมOพงึ

ประสงค9ทีเ่กิดข้ึน และการ

จัดการการรักษาที่ เหมาะสม  

 

ด&านท่ี 2ความรู& 

ความ 

เชี่ยวชาญ และ

ความ สามารถ

ในการนำ ไปใช&

แก&ป�ญหาของ 

ผู&ปmวยและสังคม 

รอบด&าน 

(Medical 

Knowledge 

and Skills)  

1. ความรู>เกี่ยวกับ medical 

radiation physics, 

radiobiology, radiation 

safety และการบูรณาการ

ทั่วไปทางการแพทย9ที่

เกี่ยวข>อง 

2. มคีวามรู>พื้นฐานทางรงัสี

วินิจฉัยระบบประสาทเพื่อ

สามารถแปลผลและสOงตรวจ

ได>อยOางเหมาะสม 

3. มีความรู>เกี่ยวกบั Central 

nervous system 

ดังตOอไปน้ี  

a. Gross anatomy  

b. Vascular 

anatomy  

c. Physiology  

4. มีความรู> เรื่องสารทบึรงัสี

และยาที่เกี่ยวข>อง  

5. มีความรู>เชิงลึกเกี่ยวข>องโรค 

head-neck and 

neurovascular diseases 

ตOางๆ  

6. มีความรู>เกี่ยวกบัเครื่องมือ

และอุปกรณ9ทีเ่กี่ยวข>องกบั

• กำหนดให>ผOานการฝ3กอบรม 

และผOานการสอบ medical 

radiation physics, 

radiobiology, radiation 

safety และ การบรูณาการ

ทั่วไปทางการแพทย9 ตาม

มาตรฐานที่ ทางราชวิทยาลัย

ฯ กำหนด 

• กำหนดให>ผOานการเรียนและ

สอบของ International 

Neurovascular Course ที่

ได>มาตรฐานอยOางน>อย 1 

หลักสูตรเชOน PLANET 

(Pierre Lasjaunias 

Neurovascular Education 

Team Conference), 

ZURICH course on 

Interventional 

Neuroradiology, ECMINT 

(The European Course in 

Minimally Invasive 

Neurological Therapy) 

หรือ หลักสูตรอื่นใดที่ทาง

ราชวิทยาลัยฯ รับรอง 

• In-training 

Examination  

• การสงัเกตการปฏิบัติ 

งานในสถานการณ9 

จริง โดยใช> การ 

ประเมินการปฏิบัติ 

งานราย Rotation 

ตาม Competencies 

• การสงัเกตการสอน

และการให>ความรู>กบั

แพทย9ประจำบ>าน 

และบุคคลากรที่

เกี่ยวข>อง   

• การสะท>อนตนเอง 

(Self-reflection)   

• E-Portfolio 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งานทางด>านรงัสรีOวมรักษา

ระบบประสาท  

 

• กำหนดให>มสีOวนรOวมในการ

สอนและกิจกรรมตOางๆของ

แพทย9ประจำบ>าน เชOน 

Journal club และ 

Conference ตOางๆ ที่

เกี่ยวข>องทัง้ในและนอก

ภาควิชาฯ  

 

ด&านท่ี 3 

การพัฒนา

ตนเองและการ

เรียนรู&จาก การ

ปฏิบัติ 

(Practice-

based 

Learning and 

Improvement

)  

1. การฝ3กอบรมโดยการใช>การ

ปฏิบัติงานเปsนฐาน 

(Practice-based learning 

and  improvement) 

รOวมกับการบูรณาการความรู> 

ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติให>เข>ากับงาน

บริการ 

2. การทำงานวิจัยที่ได>ค>นคว>า

ด>วยตนเอง  

3. การวิพากษ9บทความและ

งานวิจัยทางการแพทย9 

 

• กำหนดให>ทำวิจัยอยOางน>อย 

1 เรือ่งระหวOางการฝ3กอบรม 

• กำหนดให>มกีารอOานและ

อภิปรายบทความทาง

วิชาการ (Appraise 

journal)  

• มี Continuous Education 

Conference เพื่อให>อOาน

และวิเคราะห9บทความทาง

วิชาการรOวมกับการนำเสนอ

ผู>ป�วยในหัวข>อที่ตนสนใจ 

• ให>มกีารเรยีนโดยใช>ผู>ป�วย

จริงรOวมกบัการปฏิบัติงาน

จริง โดยผOานการค>นหา

ความรู>ด>วยตนเอง และรOวม 

อภิปรายหารือ (Discussion) 

กับอาจารย9 (Workplace-

based Learning)   

• การประเมิน หลังทํา 

Topics/ 

Conference  

• E-Portfolio  

• การสะท>อนตนเอง  

(Self-reflection) 

• การติดตามการดําเนิน 

งานวิจัยตามเป�าหมาย 

 และเวลา  

 

ด&านท่ี 4ทักษะ

ปฏิสัมพันธ2 และ

การสื่อสาร 

(Interpersona

l and 

1. ความรู>เกี่ยวกับทักษะ

ปฏิสัมพันธ9 และการสื่อสาร 

2. การมสีOวนรOวมใน กิจกรรม

วิชาการ เชOน 

interdepartmental 

• กำหนดให>มกีารอธิบายกับ

ผู>ป�วยและญาติให>เข>าใจถึง

โรค การรกัษา และ

ภาวะแทรกซ>อนทีอ่าจเกิดข้ึน 

• กำหนดให>มกีารแจ>งขOาวร>าย

หรือภาวะแทรกซ>อนที่เกิด

• การสงัเกตการปฏิบัติ 

งานในสถานการณ9 

จริง โดยใช>การ 

ประเมินการปฏิบัติ 

ราย Rotation ตาม 

Competencies  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Communicati

on Skills)  

conference, interesting 

case เปsนต>น 

3. การมสีOวนรOวมในการประชุม

พัฒนาคุณภาพของ

หนOวยงาน 

 

ข้ึนกับญาติผู>ป�วยรOวมกบั

อาจารย9ผู>ควบคุม 

• ให>เข>ารOวมกจิกรรมวิชาการ

และกิจกรรมคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอกภาควิชา

เชOน Interhospital 

conference, 

Neurovascular 

conference, Stroke 

conference และ 

Morbidity & Mortality 

conference  

• ให>เข>ารOวมการประชุม 

สุนทรียสนทนาของ

หนOวยงานเพื่อรับฟ�งป�ญหา

และรOวมพฒันาหนOวยงานไป

ด>วยกัน 

• ให>มีสOวนรOวมประชุมในการ

วางguideline ของโรคที่

เกี่ยวข>องเชOน Acute 

Ischemic Stroke  

• Audit assessment 

หลงัทํา Topics/ 

Conference  

• การประเมิน360 

องศา   

• รายช่ือผู>เข>ารOวม

ประชุมในแตOละ

กิจกรรม 

 

ด&านท่ี 5 ความ

เป�นมืออาชีพ 

(Professionali

sm)  

1. กระบวนการการเรียนรู>ด>วย

ตนเองและได>สะท>อนการ

เรียนรู>น้ันๆ (self-

reflection) เพื่อให>เกิด

พัฒนาไปสูOความเปsนผู>เรียนรู>

ตOอเน่ืองตลอดชีวิต 

2. การอบรมด>านจริยธรรมทาง

การแพทย9 medical 

counselling และ non-

technical skills 

 

• เข>าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

จริยธรรมทางการแพทย9   

• เข>าอบรม Medical 

counselling และ Non- 

technical Skills 

• Self-reflection ในทุก

conference  

• ให>มีสOวนรOวมในกิจกรรม 

สOวนรวมของภาควิชาฯและ

ของโรงพยาบาล   

 

• จำนวนครั้งของการ

เข>าอบรมตามที่

กำหนด  

• การสงัเกตการปฏิบัติ 

งานในสถานการณ9 

จริง โดยใช>การ 

ประเมินการปฏิบัติ 

งานราย Rotation 

ตาม Competencies 

  
• E-Portfolio 
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• การประเมิน360 

องศา 

• การสะท>อนตนเอง  

(Self-reflection)   

• การติดตามความ

รับผิดชอบตOองานที่ได> 

รับมอบหมาย   

 

ด&านท่ี 6 

การปฏิบัติงาน

ให&เข&ากับระบบ 

(System-

based 

Practice)  

1. ความรู>ด>านระบบพฒันา

คุณภาพ (quality 

improvement)  

2. ความรู>เกี่ยวกับระบบ

สุขภาพของประเทศ และ

การใช>ทรัพยากรสุขภาพ

อยOางเหมาะสม (cost 

consciousness 

medicine) 

 

• เข>ารOวมกจิกรรมที่เกี่ยวข>องที่

จัดโดยภาควิชาฯ 

โรงพยาบาล หรือราช

วิทยาลัยฯ เชOนการอบรม

ด>านสาธารณสุข กฎหมาย 

การบริหารทางการแพทย9 

ระบบคุณภาพและการ 

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

Risk Management, 

Patient Safety, Lean 

Management, Thai 

Traditional and 

Alternative Medicine, 

Palliative Medicine, 

Health Care System, 

Cost-Consciousness 

Medicine  

• จำนวนครั้งและ

รายช่ือของการเข>า

รOวมกิจกรรม 
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Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีรOวมรักษาระบบประสาท ได>กำหนดให>มี 8 ข>อ  

ดังตารางที่ 2 และความสัมพันธ9ระหวOาง EPA และ competency 6 ด>าน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 2 Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีร4วมรักษาระบบประสาท 

EPA 1 Aneurysm  

EPA 2 Vascular malformation 

EPA 3 Acute ischemic stroke 

EPA 4 Neurovascular trauma 

EPA 5 Radiation Safety  

EPA 6 Self-directed learning  

EPA 7 Professional Values 

EPA 8 Communication with Patients and Families  

 

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ2ระหว4าง EPA และ Competency 6 ด&าน 

Competency EPA 

1 

EPA 

2 

EPA 

3 

EPA 

4 

EPA 

5 

EPA 

6 

EPA 

7 

EPA 

8 

Patient care x x x x     

Medical knowledge x x x x     

Practice-based learning  

& improvement 

x x x x  x   

Interpersonal & communication 

skills 

x x x x    x 

Professionalism x x x x   x  

System-based practice     x    

 

  
การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน  

1. ด>านรังสีรOวมรักษาระบบประสาทจัดให>มีการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน 20 เดือน 

2. ด>านรังสีวินิจฉัยระบบประสาท จัดให>มีการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน 1 เดือน ในชOวง 1-12 เดือน

แรกของการฝ3กอบรม 

3. Elective 2 เดือน ทางด>านรังสีรOวมรักษาระบบประสาท หรือ ประสาทวิทยา หรือ ประสาทศัลยศาสตร9 

ทั้งในและตOางประเทศ 

4. ระยะเวลาในการทำวิจัย 1 เดือน 
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ระเบียบการปฏิบัติงานของแพทย2ประจำบ&าน อนุสาขารังสีร4วมรักษาระบบประสาท 

1. การปฏิบัติงานในเวลาราชการที่ศูนย9รังสีรOวมรักษา คณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล และการเข>ารOวม

กิจกรรมทางวิชาการตOาง ๆ  เริ่มตั้งแตO 8.00-16.30 น. โดยเปsนผู>ทำหัตถการหรือผู>ชOวยทำหัตถการรOวมกับ

อาจารย9 การขอคำยินยอมตรวจ การรายงานผลการตรวจ การตรวจผู>ป�วยนอกและการตรวจเยี่ยมผู>ป�วยที่

หอผู>ป�วยหลังทำหัตถการ ภายใต>การกำกับดูแลของอาจารย9 และรับให>คำปรึกษาจากแพทย9ทั้งใน และตOาง

สาขา  

2. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการรับปรึกษาตามตารางเวรนอกเวลาราชการกำหนดให>แพทย9ประจำ

บ>านอยูOเวรช้ันป�ละ1 คนตOอวัน โดยจะเริ่มต้ังแตO 16.00 น. จนถึง 8.00 น. ของวันถัดไป ผู>เข>ารับการฝ3กอบรม

ไมOจำเปsนต>องอยูOที่หอผู>ป�วยหรือห>องพักแพทย9ภาควิชารังสีวิทยา แตOต>องสามารถติดตOอได>ทางโทรศัพท9มือถือ

ตามเบอร9ที่ให>ไว>ในตารางเวร และพร>อมที่จะไปดูแลผู>ป�วยได>ทันทีเมื่อได>รับรายงาน การอยูOเวรนอกเวลา

ราชการจะมีอาจารย9แพทย9ผู>ให>การฝ3กอบรมเปsนที่ปรึกษา และให>แพทย9ประจำบ>านทำหน>าที่เปsนผู>ชOวยทำ

หัตถการในกรณีที ่มีการทำการตรวจรักษา  หากมีการรายงานวOาไมOสามารถติดตOอแพทย9เวรได> ทาง

คณะกรรมการบริหารการศึกษาภาควิชารังสีวิทยาจะได>มีการสอบสวนข>อเท็จจริงและดำเนินการตOอไป  

3. การไปฝ3กปฏิบัติงานในหนOวยงานหรือสถาบันอื่นนอกภาควิชา ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมจะต>องทำหนังสือขอ

อนุญาตอยOางเปsนทางการผOานภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาลไปยังหัวหน>าหนOวยงาน

หรือสถาบันน้ัน ๆ ด>วย  

4. ระยะเวลาในการฝ3กอบรมต>องไมOน>อยกวOาร>อยละ 80 ของระยะเวลาในการฝ3กอบรม 2 ป� ตามหลักสูตรการ

ฝ3กอบรมแพทยป¬ระจำบ>านอนุสาขารังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

5. ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมมีสิทธิ์ลาทุกประเภทรวมกันต>องไมOเกิน 20 วันทำการตOอป� ตามระเบียบของคณะ

แพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล  

6. หากในกรณีที่มีการลาคลอดบุตร การเกณฑ9ทหาร การถูกเรียกฝ3กกำลังสำรอง การลาเนื่องจากเจ็บป�วย

เร ื ้อรัง หรือการศึกษาดูงานนอกแผนการฝ3กอบรมปกติ ให >ใช>เกณฑ9การลา ตามระเบียบของคณะ

แพทยศาสตร9ศิร ิราชพยาบาล หากระยะเวลาการฝ3กอบรมน>อยกวOาร>อยละ 80 ของระยะเวลาในการ

ฝ3กอบรม 2 ป�  ทางคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดให>มีการฝ3กอบรมทดแทนเพิ่มเติม เพื่อให>ครบ

ตามระยะเวลาที่กำหนดในคุณสมบติัของผู>มีสทิธ์ิสอบเพื่อวุฒิบัตรความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมอนุสาขารังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

7. ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมจะได>รับคOาตอบแทนเปsนเงินเดือนจากต>นสังกัด (ในกรณีที่มีต>นสังกัด) หรือได>รับ

เงินเดือนจากคณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล (ในกรณีที่ไมOมีต>นสังกัด) และเงินคOาตอบแทนตOาง ๆ  และ

การสนับสนุนคOาใช>จOายเพื่อกิจกรรมวิชาการ รวมถึงสวัสดิการตาม หลักเกณฑ9การได>รับเงินเดือนของคณะ

แพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   

8. หากผู>เข>ารับการฝ3กอบรมได>ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ หรือมีความผิดทางจริยธรรมการครองตน 

หรือจริยธรรมทางการแพทย9 ทางคณะกรรมการบริหารการศึกษาภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร9ศิริ
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ราชพยาบาล จะมีการสอบสวนและพิจารณาตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล ตามลำดับ

ดังตOอไปน้ี    

1. วOากลOาวตักเตือน    

2. ให>ปฏิบัติงานเพิ่มเติม     

3. ไมOสOงสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

4. ให>ลาออก 

 

 

กิจกรรมวิชาการ 

1. กิจกรรมวิชาการ (Activity) ภายในและภายนอกภาควิชาฯ ได&แก4 

1.1. Neurovascular Conference: เวลา 08.00 – 09.00 ทกุวันพฤหัสของสปัดาห9เปsน 

Interdepartmental Conference โดยมจีุดประสงค9เพือ่เรยีนรู> ทบทวนและแก>ป�ญหาผู>ป�วยทางด>าน 

Neurovascular diseases รOวมกันโดยอาจารย9รังสีรOวมรักษาระบบประสาท อาจารย9ศัลยศาสตร9ระบบ

ประสาท อาจารย9รงัสรีักษา และอาจารย9จากสาขาอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข>อง แพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ และ 

แพทย9ประจำบ>านสาขารงัสีวินิจฉัยในแตOละ rotation จะเปsนผู>นำเสนอผู>ป�วยที่มารับการรกัษาในแตOละ

สัปดาห9 โดยจะมอีาจารย9ที่ได>รับมอบหมายให>การประเมินเพื่อการพฒันาตOอเน่ืองระหวOางหลักสูตร 

 วัตถุประสงค9สำหรบัแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ 

  - เพื่อการฝ3กการนำเสนออยOางเปsนระบบ  

  - เพื่อให>เข>าใจโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังที่สำคัญและที่พบได>บOอยตลอดจนถึง

การวางแผนดูแลรักษาผู>ป�วยแบบองค9รวม 

  - เพื่อเพิ่มทักษะการอOานภาพการวินิจฉัยของโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ทั้งภาพ 

CT, MRI หรือ Cerebral angiogram 

  - เพื่อฝ3กการทำงานรOวมกับผู>อื่น  

1.2. Emergency Review: เวลา 08.00 – 09.00 ทุกวันจันทร9ของสัปดาห9 เปsนการนำเสนอ ผู>ป�วยฉุกเฉินที่ได>

ทำหัตถการของรังสีรOวมรักษาระบบประสาทในแตOละสัปดาห9 เพื่อการเรียนรู>ผู>ป�วยฉุกเฉินที่ได>ทำผOานมาใน

แตOละสัปดาห9  

  วัตถุประสงค9สำหรับแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ 

   - เพื่อให>เข>าใจภาวะฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังที่สำคัญและที่พบได>

บOอย 

   - เพื่อให>เข>าใจและฝ3กทักษะของการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน  

   - เพื่อติดตามผลของการรักษาผู>ป�วย  
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1.3. Anatomy talk: เวลา 07.30 – 08.00 ทุกวันพฤหสัของสปัดาห9 : เปsนการอOานทบทวน embryology 

และ anatomy ของหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง  

วัตถุประสงค9สำหรบัแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ 

 - เพื่อให>เกิดความรู>ความเข>าใจและทบทวน embryology, anatomy และ physiology 

ของหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง  

 - เพื่อเปsนพื้นฐานของความเข>าใจและการอธิบาย pathophysiology ของโรคที่เกี่ยวข>อง 

รวมถึงการนำเอาความรู>ความเข>าใจ normal anatomy และ physiology มาประยุกต9ใช>ในการทำหัตถการ  

 

1.4. Continuous Education Conference: เวลา 8.00 -09.00 ทุกวันอังคารของสัปดาห9: เปsนการนำเสนอ

ในรูปแบบของการรวบรวมความรู>ในหัวข>อที่แพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ สนใจ ซึ่งอาจนำมาจากหลาย

บทความทางวิชาการ Journal, textbook โดยอาจจะรOวมกับประเด็นที่นOาสนใจของผู>ป�วยที่ได>เห็น   

วัตถุประสงค9สำหรับแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ 

 - เพื่อเพิ่มพูนความรู>ของโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ในประเด็นที่นOาสนใจ รวมถึง

การ update ความรู>ใหมO 

 - เพื ่อสOงเสริมให>เกิดความกระตือรือร>นในการเพิ่มพูนความรู>และเรียนรู>สิ่งใหมOอยOาง

ตOอเน่ือง  

 - เพื่อฝ3กทักษะในการนําเสนอ ความกล>าแสดงออกและความมั่นใจในตนเอง 

 

1.5. Stroke Conference: เวลา 07.30 – 09.00 ทุกวันอังคารที ่ 4 ของเดือน: เปsน Interdepartmental 

Conference รOวมกันระหวOางรังสีรOวมรักษาระบบประสาทกับอายุรแพทย9ระบบประสาทเพื่อการเรียนรู>

และทบทวนผ ู > ป � วยท ี ่ น O าสนใจของAcute Ischemic stroke ท ี ่ ไ ด > ม าร ั บการทำ  Mechanical 

thrombectomy  

วัตถุประสงค9สำหรับแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ 

 - เพื่อสร>างความรู>ความเข>าใจเกี่ยวกับโรค Acute Ischemic stroke และ Mechanical 

thrombectomy  

 - เพื ่อเพิ ่มทักษะการอOานภาพและการเลือก protocol เพื ่อการวินิจฉัยโรค Acute 

Ischemic stroke สำหรับ CT, MRI และ Cerebral angiogram 

 - เพื่อฝ3กทักษะในการนําเสนอ และทักษะการเลือกบทความ journal ที่เหมาะสม  

 - เพื่อฝ3กการทำงานรOวมกับผู>อื่น เชOนแพทย9ประจำบ>านอายุรศาสตร9ระบบประสาท 

 

1.6. Morbidity&Mortality Conference: เวลา 08:00-09:00 ทุกวันพุธที ่3 ของเดือน: เปsน Conference 

รOวมกันของ แพทย9 พยาบาล นักรังสีการแพทย9 และเจ>าหน>าที่ผู>เกี่ยวข>องของศูนย9รงัสรีOวมรกัษาศิริราช เพื่อ

ทบทวนอุบัติการณ9 ภาวะแทรกซ>อน ที่เกิดข้ึนพร>อมทั้งหาแนวทางแก>ไขและการป�องกันที่เหมาะสมตOอไป 
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  วัตถุประสงค9สำหรับแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ 

   - เพื ่อฝ3กทักษะของแพทย9ประจําบ>านฯ ในการทำ root-cause analysis หรือการคิด

วิเคราะห9ถึงข>อผิดพลาดในข้ันตอนของการปฏิบัติ ในการดูแลรักษาผู>ป�วย รวมไปถึงการหาแนวทางแก>ไข และ

การป�องกันการเกิดซ้ำอีก  

   - เพื่อฝ3กทักษะในการนําเสนอ ความกล>าแสดงออก และการยอมรับความผิดพลาด 

  - เพื่อเรียนรู>การทำงานแบบเปsนทีม 

 

1.7. ATIN Interhospital Conference: จัดประชุมสองเดือนตOอครั้ง: เปsน Interhospital conference ซึ่ง

จ ัดโดยสมาคมร ังส ีร Oวมร ักษาระบบประสาทแห Oงประเทศไทย หร ือ The Association of Thai 

Interventional Neuroradiology (ATIN) มีจุดประสงค9เพื่อการนำเสนอกรณีการรักษาผู>ป�วยที่นOาสนใจ

ของแตOละสถาบัน 

  วัตถุประสงค9สำหรับแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ 

   - เพื่อได>มีโอกาสเห็นผู>ป�วยที่นOาสนใจและแนวทางการรักษาทางรังสีรOวมรักษาจากสถาบัน

อื่น 

   - เพื่อฝ3กทักษะในการนําเสนออยOางเปsนระบบ 

   - เพื่อมีโอกาสได>ทำความรู>จักและสร>างสัมพันธ9กับบุคลากรในสายวิชาชีพเดียวกันจาก

สถาบันอื่น 

1.8. การควบคุมแพทย2ประจำบ&านรังส ีวิน ิจฉัยในการนำเสนอหัวข&อความรู &ของ Interventional 

Neuroradiology (End of Rotation Presentation by Radiology Resident): กำหนดวันอังคาร

สุดท>ายของ Rotation ของแพทย9ประจำบ>านรังสีวินิจฉัย (ทุก  6 สัปดาห9) โดยหัวข>อที่เลือกจะต>องไมOซ้ำ

กันภายใน 1 ป� โดยหน>าที่ของแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ จะต>องชOวยควบคุมและให>คำปรึกษาแพทย9

ประจำบ>านรังสีวินิจฉัยในการทำสื่อและข>อมูลเพื่อการนำเสนอได>อยOางถูกต>องและเหมาะสม 

วัตถุประสงค9สำหรับแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ 

 - เพื่อฝ3กการสอน การวางแผน และการสร>างความเข>าใจในพื้นฐานของ Interventional 

Neuroradiology ให>กับแพทย9ประจำบ>าน 

 - เพื่อฝ3กการประเมินและการ feed back ให>กับแพทย9ประจำบ>าน 

 - เพื่อฝ3กและสอน การทำงานแบบเปsนทีม 

 

 

 

2. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ  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2.1. สุนทรียสนทนา: เวลา 08.00 – 09.00 ในวันวันพุธที่ 1,2,4 และ 5 ของทุกเดือน เปsนการประชุมของศูนย9

รังสีรOวมรักษาโรงพยาบาลศิรริาช เพื่อทำความเข>าใจ ทำข>อตกลง แจ>งขOาว และอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบงาน

ของรังสีรOวมรักษา 

2.2. การสะท&อนการเรียนรู& (Self-reflection) ทำอยOางน>อย 1 ครั้งตOอ Rotation ของแพทย9ประจำบ>านรังสี

วินิจฉัย (ทุก 6 สัปดาห9) 

3. ารประชุมติดตามความก&าวหน&าอ่ืนๆของการฝVกอบรม เชOน research forum, การ Feedback จากแพทย9

ประจําบ>านรังสีวินิจฉัย   

4. กิจกรรมเพ่ือสังคม เชOน งาน CSR, กิจกรรมประชาสัมพันธ9และให>ความรู>เกี่ยวกบัรังสรีOวมรักษาแกOประชาชน 

และกิจกรรมอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร9ศิรริาชพยาบาลทีเ่กี่ยวข>อง 

 

 

เน้ือหาสังเขปของการฝVกอบรม/หลักสูตร   

หลักสูตรการฝVกอบรมจะต&องครอบคลุมเน้ือหาดังต4อไปน้ี 

1. กายวิภาคศาสตร9 (Anatomy and Physiology) ของระบบการไหลเวียนเลือดของสมองและไขสันหลัง  

2. โรคที่สำคัญและพบได>บOอยของโรคหลอดเลือดระบบประสาทสมองและไขสันหลัง 

3. เครื่องมือและอุปกรณ9ที่ใช>ในการตรวจและรกัษาโรคโดยวิธีรงัสรีOวมรักษาทางระบบประสาท  

3.1. Machines ทีเ่กี่ยวข>องเชOน Digital Subtraction Angiographic machine (DSA), contrast 

injector machine, CT scan, Ultrasound  

3.2. Catheters และ guidewires   

3.3. Embolic materials 

3.4. Stents 

3.5. Contrast media 

4. หลักการความรู>ทั้งพื้นฐานและเชิงลกึของ 

4.1. เทคนิคการ puncture การใช>อุปกรณ9อยOางถูกต>องและเหมาะสม 

4.2. การป�องกันอันตรายจากรังส ี

 

การตรวจหรือหัตถการทางรังสีร4วมรักษาท่ีสำคัญ แบOงเปsน 3 ระดับ ได>แกO 

  ระดับท่ี 1 หัตถการที่แพทย9ประจำบ>านตOอยอดต&องปฏิบัติได>ด>วยตนเอง 

  ระดับท่ี 2 หัตถการที่แพทย9ประจำบ>านตOอยอดควรปฏิบัติได>  ภายใต>การควบคุมของอาจารย9หรือ

ผู>เช่ียวชาญ  

  ระดับที่ 3 หัตถการที่แพทย9ประจำบ>านตOอยอดอาจปฏิบัติได> ชOวยปฏิบัติ หรือได>เห็น ภายใต>การ

ควบคุมของอาจารย9หรือผู>เช่ียวชาญ  

ตารางท่ี 4 รายนามหัตถการท่ีต&องทำในระหว4างการฝVกอบรม 2 ป� 
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หัตถการ ระดับ 
จำนวนคร้ังอย4างน&อย 

(ต4อการฝVกอบรม 2 ป�) 

Diagnostic cerebral angiography 1 50 

Diagnostic spinal angiography 2 10 

Pre-operative tumor embolization of cranial and spinal 

tumors 

1 3 

Balloon occlusion test 1 3 

Simple coiling aneurysm 1 3 

Device assisted coiling aneurysm 3 10 

Flow diverting stenting 3 2 

Cerebral vasospasm intraarterial treatment 1 3 

Wada test (in cooperation with neurologists) 3 1 

Intracranial/extracranial arteriovenous malformation 

embolization 

2 10 

Dural arteriovenous fistula embolization 2 5 

Mechanical thrombectomy for acute stroke treatment 1 3 

Carotid angioplasty and stenting 2 2 

Traumatic AVF including CCF treatment 1 3 

Vascular closure device 2 2 

Pediatric vascular intervention 3 5 

Percutaneous head & neck malformation 1 5 

Vertebroplasty 3 2 

Percutaneous spine biopsy 3 2 

Intracranial atherosclerotic stenosis treatment 3 2 

ความรู&ด&านบูรณาการ  
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1. Interpersonal and communication skill  

1.1. การสร>างความสัมพันธ9ที่ดีระหวOางแพทย9และผู>ป�วย 

1.2. ป�จจัยที่สOงเสริมความสัมพันธ9ที่ดีระหวOางแพทย9และผู>ป�วย 

1.3. การสร>างความสัมพันธ9ที่ดีระหวOางแพทย9และผู>รOวมงาน 

1.4. การสื่อสารกับผู>ป�วย ญาติผู>ป�วย และผู>รOวมงาน 

2. Professionalism 

2.1. การบริบาลโดยมีผู>ป�วยเปsนศูนย9กลาง (Patient-centered care)  

ก. การยึดถือประโยชน9ของผู>ป�วยเปsนหลัก 

ข. การรักษาความนOาเช่ือถือแกOผู>ป�วย  

- การรักษามาตรฐานการดูแลผู>ป�วยให>ดีและปลอดภัย  

- การให>เกียรติและยอมรับเพื่อนรOวมวิชาชีพ เพื่อนรOวมงาน ผู>ป�วย และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองให>เข>ากับสภาวะหรือเหตุการณ9ที่ไมOคาดคิดได> 

2.2. พฤตินิสัย 

ก. ความรับผิดชอบและความตรงตOอเวลา 

ข. การแตOงกายให>เหมาะสมกับกาลเทศะ 

3. จริยธรรมทางการแพทย2 (Medical ethics) 

3.1. การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน9สOวนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ9ทางการแพทย9 

3.2. การนับถือให>เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู>ป�วย ในกรณีผู>ป�วยไมOเห็นด>วยกับการรักษา

หรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู>ป�วยร>องขอตามสิทธิในกรณีที ่ผู >ป�วยตัดสินใจไมOได>ต>อง

สามารถเลือกผู>ตัดสินใจแทนผู>ป�วยได> 

3.3. การปฏิบัติในกรณีที่ผู>ป�วยร>องขอการรักษาที่ไมOมีประโยชน9หรือมีอันตราย 

3.4. การรักษาความลับและการเป�ดเผยข>อมูลผู>ป�วย 

3.5. การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข>อผิดพลาดของตนเอง 

4. การเรียนรู&อย4างต4อเน่ืองตลอดชีวิต 

4.1. การกำหนดความต>องการในการเรียนรู>ของตนเอง  

4.2. การค>นคว>าความรู> และประเมินความนOาเช่ือถือได>ด>วยตนเอง 

4.3. การประยุกต9ความรู>ที่ค>นคว>ากับป�ญหาของผู>ป�วยได>อยOางเหมาะสม 

4.4. การวิเคราะห9และวิจารณ9บทความทางวิชาการ 

4.5. การเข>ารOวมกจิกรรมวิชาการอยOางสม่ำเสมอ 

4.6. การใช> electronic databases และการใช>โปรแกรมคอมพิวเตอร9ในการเรียนรู> 

4.7. การถOายทอดความรู>แกOแพทย9 บุคลากรทางการแพทย9 นิสิต นักศึกษา ผู>ป�วยและญาติ 

5. System-based practice  
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5.1. เข>าใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 

5.2. เข>าใจระบบประกันสุขภาพ เชOน ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ

รักษาพยาบาลของข>าราชการ ระบบประกันชีวิต เปsนต>น 

5.3. มีสOวนรOวมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 

5.4. เข>าใจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 

5.5. เข>าใจ cost consciousness medicine 

5.6. เข>าใจความรู>กฎหมายทางการแพทย9 

5.7. เข>าใจนโยบายการใช>ยาและการใช>อุปกรณ9รังสีรOวมรักษาในระดับชาติ เชOน บัญชียาหลักแหOงชาติ 

อุปกรณ9กรมบัญชีกลาง  

6. Practice-based learning 

6.1. ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 

6.2. ทักษะการดูแลผู>ป�วยแบบทีมสหวิชาชีพ 

6.3. การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ 

6.4. การป�องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

6.5. การประเมินความพึงพอใจของผู>ป�วย 

6.6. การมีสOวนรOวมในองค9กรวิชาชีพ เชOน ภาควิชา/แผนก/กลุOมงาน โรงพยาบาล/ สถาบัน ราชวิทยาลัย 

เปsนต>น 

 

การทำงานวิจัยเพ่ือวุฒิบัตรรังสีร4วมรักษาระบบประสาท 

1. ขั ้นตอนการทำงานวิจัย  แพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ ต>องทำงานวิจ ัย ได>แกO งานวิจ ัยแบบ 

retrospective, prospective หรือ cross sectional อยOางน>อย 1 เรื่อง หรือทำ systematic review 

หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในระหวOางการปฏิบัติงาน 2 ป� โดยเปsนผู>วิจัยหลัก งานวิจัยดังกลOาวต>อง

ประกอบด>วยหัวข>อหลักดังน้ี 

1. จุดประสงค9ของการวิจัย 

2. วิธีการวิจัย 

3. ผลการวิจัย 

4. การวิจารณ9ผลการวิจัย 

5. บทคัดยOอ 

2. ขอบเขตความรับผิดชอบ 

แพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ ต>องเตรียมข>อมูลตั้งแตOโครงรOางการวิจัยไปจนสิ้นสุดการทำงานวิจัยและ

จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ9เพื่อนำสOงราชวิทยาลัยฯ ภายใต>ชื่ออาจารย9ที่ปรึกษา โดยความคืบหน>าของ

งานวิจัยต>องเปsนไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ  

3. คุณลักษณะของงานวิจัย 
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1. เปsนผลงานที่ริเริ่มใหมO หรือเปsนงานวิจัยที่ใช>แนวคิดที่มีการศึกษามากOอนทั้งในและตOางประเทศ แตO

นำมาดัดแปลงหรือทำซ้ำในบริบทของสถาบัน 

2. ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมและอาจารย9ผู>ดำเนินงานวิจัยทุกคน ควรผOานการอบรมด>านจริยธรรมการวิจัย

ในคน และ good clinical practice (GCP) 

3. งานวิจัยทุกเรื่องต>องได>รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของสถาบัน 

4. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรดำเนินภายใต>ข>อกำหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต>องและเหมาะสมกบั

คำถามวิจัย 

5. ใช>ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ9 

4. สิ่งท่ีต&องปฏิบัติสำหรับการดำเนินการวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับผู&ปmวย 

1. เมื่อได>รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล>ว ต>องดำเนินการทำวิจัยตามข>อตกลง

โดยเครOงครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู>ป�วยหรือผู>แทน เพื่อให>ยินยอมเข>ารOวมวิจัย 

โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ prospective study 

2. หากเกิดกรณีอื ่นนอกเหนือการคาดการณ9 ให>ร ีบปรึกษาอาจารย9ที ่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไมOสามารถปรึกษาได> ให>ย>อนกลับไปใช>หลักพื้นฐาน 3 ข>อ 

ของจริยธรรมทางการแพทย9ในการตัดสินใจ คือ 

3. การถือประโยชน9สุขของผู>ป�วยเปsนหลัก และการไมOกOอให>เกิดความทุกข9ทรมานกับผู>ป�วย  

4. การเคารพสิทธิของผู>ป�วย 

5. การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได>รับบริการทางการแพทย9 ตามมาตรฐาน

  

5. กรอบการดำเนินงานวิจัย ภายในเวลา 2 ป� ของการฝVกอบรม ระยะเวลาประมาณการ ดังน้ี 

 เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 

 6 จัดเตรียมคำถามวิจัยและติดตOออาจารย9ที่ปรึกษา 

 12 จัดทำและนำเสนอโครงรOางงานวิจัย 

 13 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและดำเนินทำงานวิจัยเกบ็ข>อมลู 

 22 สOงรายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ9ตOอสถาบันฯ เพื่อสOงตOอไปยังราชวิทยาลัยฯ ให> 

  ทำการประเมินผล สำหรบัประกอบคุณสมบัติการเข>าสอบเพื่อสอบวุฒิบัตร 

6. การรับรองวุฒิบัตรฯอนุสาขารังสีร4วมรักษาระบบประสาท ให&มีคุณวุฒิ “เทียบเท4าระดับปริญญา

เอก” 

หากผู>เข>ารบัการฝ3กอบรมมีความประสงค9จะขอให>รับรองวุฒ ิวว. อนุสาขารังสีรOวมรักษาระบบ

ประสาทให> “เทียบเทOาปรญิญาเอก” จะต>องทำหนังสือแจ>งตOอสถาบันให>เปsนลายลกัษณ9อักษร  โดย

กรณีน้ีผู>เข>ารับการฝ3กอบรมจะต>องมผีลงานวิจัยโดยเปsนผู>วิจยัหลัก และผลงานน้ันต>องตีพิมพ9ใน

วารสารที่เปsนที่ยอมรับ  

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
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ภายในคณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล  

เลขที่ 2 ถนนวังหลงั แขวงศิริราช เขตบางกอกน>อย กรุงเทพมหานคร 10700  

มีสถานที่ปฏิบัติงานด>านการเรียนการสอนและการบริการ ดังน้ี 

- ศูนย9รังสรีOวมรกัษา ตึก 72 ป� ช้ัน 2 

- ศูนย9ภาพวินิจฉัย ตึกผู>ป�วยนอก ช้ันพื้นดิน  

- หนOวยตรวจเอกซเรย9 ตึกผู>ป�วยนอก ช้ัน 3 ห>อง 343  

- หนOวยตรวจเอ็มอาร9ไอและเอกซเรย9คอมพิวเตอร9 อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ ช้ัน 1 – 3 

- ห>องตรวจเอ็มอาร9ไอ ตึก 84 ป� ช้ัน 1 

- ห>องประชุมพิณพากย9พิทยาเภท ตึก 72 ป� ช้ัน 1 

 
กฎระเบียบ ข&อบังคบั ประกาศท่ีควรทราบ  

แพทย9ประจำบ>านต>องรับทราบ พงึปฏิบัติหรือละเว>นการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข>อบงัคับและประกาศแพทยสภา, 

มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร9ศิรริาชพยาบาล และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร9ศิรริาชพยาบาล 

ดังตOอไปน้ี  

1. คำประกาศสิทธิของผู>ป�วย (ภาคผนวก 2) 

2. เกณฑ9มาตรฐานผู>ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก 3) 

3. ข>อบังคับมหาวิทยาลัยวOาด>วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและ การดำเนินการ

ทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก 5) 

4. ข>อบังคับมหาวิทยาลัยวOาด>วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและ การดำเนินการ

ทางจรรยาบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก 5) 

5. ข>อบังคับมหาวิทยาลัยวOาด>วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและ การดำเนินการ

ทางจรรยาบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก 5)  

6. สวัสดิการการรักษา คณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล สำหรับแพทย9ประจำบ>าน (ภาคผนวก 6) 

7. ประกาศคณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาลเรื่องระบบสวัสดิการด>านสุขภาพสำหรบัแพทย9 ผู>เข>ารบัการ

ฝ3กอบรม (ด>านสุขภาพจิต) พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก 7) 

8. แนวทางการร>องเรียนผลการศึกษา (ภาคผนวก 8) 

9. ประกาศคณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล เรื่องหลกัเกณฑ9การลาของแพทย9ผู>รบัการฝ3กอบรม พ.ศ. 2555 

(ภาคผนวก 9) 

10. ประกาศคณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล เรื่องทางวินัยและบทกําหนดโทษทางวินัย พ.ศ. 2551 

(ภาคผนวก 10) 

11. ประกาศคณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล เรื่องหลกัเกณฑ9การให>ฝ3กอบรมเพิม่เติมหรอื ยุติการฝ3กอบรม 

พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก 11) 
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สิทธิของผู&เข&ารับการฝVกอบรมหรือแพทย2ประจำบ&าน  

1. แพทย9ประจำบ>านที่ได>รบัการคัดเลือกมาแล>ว มสีิทธิที่จะรบัการฝ3กอบรมจนครบ 2 ป� นอกจากผู>ที่ได>รบัโทษ

ให>ออกจากการฝ3กอบรม  

2. แพทย9ประจำบ>านที่มีต>นสังกัดจะได>รบัเงินเดือนจากต>นสังกดั สOวนแพทย9ประจำบ>านที่ไมOมีต>นสังกัดจะได>รบั

เงินเดือนจากโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. คOาตอบแทนการอยูOนอกเวลาของแพทย9ประจำบ>านเปsนแบบเหมาจOายเดือนละ 5,000 บาท 

4. แพทย9ประจำบ>านมีสทิธิในการลาทุกประเภทได>ป�ละ 10 วันทำการ ครั้งละไมOเกิน 5 วันทำการ และไมOมกีาร

สะสม  

5. แพทย9ประจำบ>านมีสทิธิในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป�วย ตามประกาศของคณะแพทยศาสตร9ศิรริาช 

พยาบาล (ภาคผนวก สวัสดิการการรักษา สำหรับแพทย9ประจำบ>าน)  

6. แพทย9ประจำบ>านมีสทิธิเลือกเรียนวิชาเลอืกจากสถาบันสมทบอื่นๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดโดยภาควิชาฯ 

(ระยะเวลา 3 เดือน ทั้งในชOวงช้ันป�ที่ 1 และป�ที่ 2)  

7. เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แพทย9ประจำบ>านทกุคนจะต>องติดแผOนวัดรังสีประจำบุคคล (OSL) 

ตลอดเวลาและต>องมีการสOงคืน OSL เกOา พร>อมกบัรบั OSL ใหมOทุกเดือน เพื่อนำ OSL เกOาไปวัดและ

รายงานผลให>ทราบเปsนรายบุคคล หากพบวOาแพทย9ประจำบ>านได>รับปริมาณรงัสสีูงกวOาข>อกำหนดจะมีแนว

ทางการปฏิบัติทีเ่หมาะสมตามมา  

8. เรื่องหอที่พัก ตามกฎของคณะฯ  

9. มีการจัดห>องพักแพทย9 ของสาขารงัสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ที่ศูนย9รังสีรOวมรักษา ตึก 72 ป� ช้ัน 2 ตึก

เฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 3 และที่ตึก 72 ป� ช้ันใต>ดิน  

 

สิทธิเมื่อสิ้นสุดการฝVกอบรม  

1. ได>รับประกาศนียบัตรแสดงวOาเปsนผู>ที่ได>รบัการฝ3กอบรมในฐานะแพทย9ประจำบ>านของ ภาควิชารังสีวิทยา 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ครบ 2 ป� ของคณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล  

2. สามารถย่ืนความจำนงขอสอบวุฒบิัตร อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ตามที่เข>ารับการฝ3กอบรมจากแพทยสภา

ได> 

 

สวัสดิการ  

แพทย2ประจำบ&านทุกคนมสีิทธิ์ท่ีจะได&รับสวัสดิการดังต4อไปน้ี  

1. สวัสดิการทั่วไป ได>แกO เครื่องแบบ, บัตร smartcard, internet account, โรงอาหาร, ที่จอดรถ,ห>องสมุด, 

สถานที่ออกกำลงักายและนันทนาการ  

2. สวัสดิการการรักษาพยาบาล  
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3. สวัสดิการหอพักแพทย9  

 

รายละเอียดสวัสดิการท่ัวไป  

1. เคร่ืองแบบ  แพทย9ประจำบ>านจะได>รับเสื้อเครื่องแบบจำนวน 3 ตัว  

2. บัตร ID card บัตรดังกลOาวจะระบุช่ือ นามสกลุ และภาควิชาของแพทย9ประจำบ>าน บัตรน้ีเปsน 

smartcard สามารถใช>ในการยืมหนังสือห>องสมุด บันทึกการเข>ารOวมกิจกรรม และใช>ในการผOานเข>าประตูที่

มีการติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยเฉพาะได> กรณีที่ทำบตัรหาย แพทย9ประจำบ>านต>องเสียคOาทำบัตร

ใหมOเอง 300 บาท  

3. Internet account แพทย9ประจำบ>านจะได>รับสิทธ์ิเปsนสมาชิก MUCC net ในอัตรา 600 บาทตOอป� โดย

คณะฯจะออกคOาใช>จOายให> 300 บาท และแพทย9ประจำบ>านออกคOาใช>จOายเองอีก 300 บาท การชำระเงิน

ใช>การหักจากบญัชีป�ละครั้งโดยภาควิชาเปsนผู>ดำเนินการ  

4. โรงอาหาร ในโรงพยาบาลมรี>านค>าจำหนOายอาหารราคาถูก ดังตOอไปน้ี  

• ร>านค>าสวัสดิการคณะฯ ได>แกO หอพักพยาบาล 3, 4 และหอประชาธิปไตย หอ 10 ช้ัน  

• สมาคมศิษย9เกOาแพทย9ศิรริาช  

• คณะพยาบาลศาสตร9  

• อาคารศรีสวรินทิรา  

5. สถานท่ีจอดรถ แพทย9ประจำบ>านสามารถจอดรถได>เฉพาะในสถานที่ที่กําหนด ได>แกO ที่จอดรถหอพัก 8 ไรO 

อาคาร A 

6. ห&องสมุด แพทย9ประจำบ>านสามารถใช>บริการห>องสมุดในการสบืค>นข>อมูลและใช>บริการอื่นๆ เชOน ถOาย

เอกสาร ขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN หรือ International Standard Book Number) ขอ

ใช>โสตทัศนวัสดุทางการศึกษา เปsนต>น ห>องสมุดจะเป�ดบริการ ดังน้ี  

วันทำการวันจันทร9 - ศุกร9 เวลา 8.00 – 22.00 น.  

วันเสาร9 - อาทิตย9 เวลา 8.00 – 16.30 น. แพทย9ประจำบ>านที่ต>องการสบืค>นข>อมูลจำนวนมาก

และเปsนสมาชิกของ MUCC สามารถใช>บริการผOานทางเว็บไซต9จากที่ใดก็ได>ทาง 

http://www.medlib.si.mahidol.ac.th ของห>องสมุด  

7. สถานท่ีออกกำลังกาย ภายในโรงพยาบาลศิริราชมสีถานทีส่ำหรับออกกําลังกาย ได>แกO 

• หอกีฬาศิรริาชสัมพันธ9 อาคารจอดรถ 2 ประกอบไปด>วย Siriraj fitness center ช้ัน 11 และยิมเน

เซี่ยมช้ัน 12  

• สนามเทนนิส สนามฟุตซอล (ข>างหอสมุดศิรริาช) และสนามเปตอง (ข>างหอพักพยาบาล 3)  

• สระวOายน้ําสมาคมศิษย9เกOา  
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นอกจากน้ี คณะแพทยศาสตร9ศิรริาชพยาบาลมีชมรมกีฬาและนันทนาการ 23 ชมรมให>แพทย9ประจำบ>าน

สามารถเลือกได>ตามความสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได>ที่ งานสร>างเสริมสุขภาพ โทรศัพท9 02-419-9980 , 

9989 , 8967 หรือ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/ 

 
 

หน&าท่ีของแพทย2ประจำบ&านอนสุาขา 

แพทย9ประจำบ>านจะต>องชOวยกันดูแลรกัษาผู>ป�วย และปฏิบติังานตามที่ได>รบัมอบหมายในภาควิชาฯ อยOางเต็ม

ความสามารถ 

1. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได>รับมอบหมายของคณะแพทยศาสตร9ศิรริาชพยาบาล หรอืภาควิชาฯ 

2. เปsนพี่เลี้ยงให>แกOนักศึกษาแพทย9 และแพทย9ประจำบ>านรุOนน>อง ที่ข้ึนมาปฏิบัติงาน และ/หรือ รบัคำปรกึษาใน

ภาควิชาฯ 

3. ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพอยOางน>อย 1 เรือ่ง และนำเสนอในที่ประชุมของภาควิชาฯ และในการประชุม 

4. ประชุมวิชาการสามัญประจำป�ของสมาคมรงัสรีOวมรกัษาระบบประสาท ประชุมรOวมระหวOางสถาบันของสมาคม

รังสีรOวมรักษาระบบประสาท หรือในการประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร9ศิรริาชพยาบาล หรอือื่น ๆ 

 

ข&อควรระวังและบทลงโทษ 

แพทย9ประจำบ>านจะต>องไมOบกพรOองตOอหน>าที่ทีร่ับผิดชอบและไมOทำความผิดร>ายแรงใดๆ เชOน การขาดงาน 

, การหนีเวร โดยไมOมีเหตุผลอันควร ในกรณีดังกลOาวแพทย9ประจำบ>านจะได>รับโทษโดย การตักเตือน , ให>ทำงาน

เพิ่มเติมจนครบ, ให>ออกจากการฝ3กอบรม หรือไมOสOงสอบวุฒบิัตร 
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การวัดและการประเมนิผล 

1. การประกาศหรือแจ&งกระบวนการวัดและการประเมินผล หลักการและกระบวนการวัดและการ

ประเมินผลได>ถูกกำหนดไว>ในหลักสูตร (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ 4) ซึ่งได>รับการเผยแพรOให>ผู>รับ

การฝ3กอบรมหรือผู>ที่สนใจสมัคร เข>ารับการฝ3กอบรมทราบกOอนเริ่มการฝ3กอบรม ซึ่งการประเมินผลจะ

ครอบคลุมทั ้งด>านความรู > ทักษะ เจตคติและกิจกรรมทางการแพทย9ในมิติตOางๆ ที ่กำหนดไว> สOวน

รายละเอียด ในการจัดการสอบหรือการประเมินในแตOละป�การศึกษาจะมีการประกาศให>ผู>เข>ารับการ

ฝ3กอบรมทราบลOวงหน>า 

2. การวัดและการประเมินผลระหว4างการฝVกอบรม ภาควิชาฯจัดให>มีการประเมินผู>เข>ารับการฝ3กอบรม

ระหวOางการฝ3กอบรมครอบคลุมทั้งด>านความรู> ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย9 ในมิติตOางๆ 

ซึ่งสอดคล>องกับ competency ที่กำหนดไว>ในมิติตOางๆ ดังน้ี 

มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย9ผู>ฝ3กอบรมตามที่กำหนดในหลกัสูตร  

มิติที่ 2  การรายงานผลการสอบจัดโดยหนOวยรังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

มิติที่ 3  การรายงานประสบการณ9เรียนรู>จากผู>ป�วย 

มิติที่ 4  การรายงานประสบการณ9การวิจัย 

 การวัดและการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน  

• ช้ันป�ที่ 1 : การประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ9สมรรถนะ(EPA/ milestones) ตามที่ราช

วิทยาลัยกำหนดและการสอบปากเปลOาจัดสอบป�ละ 1 ครั้ง ปลายป�การศึกษา โดยเกณฑ9

ผOานไมOน>อยกวOาร>อยละ 60% 

• ช้ันป�ที่ 2 : การประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ9สมรรถนะ(EPA/ milestones) ตามที่ราช

วิทยาลัยกำหนดและการสอบปากเปลOาจัดสอบป�ละ 1 ครั้ง ปลายป�การศึกษา โดยเกณฑ9

ผOานไมOน>อยกวOาร>อยละ 70% 

แพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ จะต>องสอบผOานตามเกณฑ9ที่กำหนดของอนุกรรมการการฝ3กอบรมและ

สอบของราชวิทยาลัยฯ ในกรณีที่สอบไมOผOาน จะต>องดำเนินการสอบซOอมตามเกณฑ9ทีค่ณะกรรมการฯ กำหนด 

3. เกณฑ2การการเลื่อนชั้นป�และแนวทางการดำเนินการ 

เกณฑ9การเลื่อนช้ันป� ประกอบด>วย 

1. ผลการประเมินผู>เข>ารับการฝ3กอบรมในมิติ 1-4 เปsนไปตามที่ราชวิทยาลัยกำหนด 

2. การดำเนินการบันทึกข>อมูลการประเมินผู>เข>ารับการฝ3กอบรมทำโดย 

3. ผู>เข>ารับการฝ3กอบรมทำการบันทึกข>อมูลในสOวนที่เกี่ยวข>อง ลงใน portfolio ในแตOละการหมุน

ปฏิบัติงาน 

4. ภาควิชาฯ ทำการบันทึกข>อมูลการประเมินผู>เข>ารับการฝ3กอบรมในมิติที่ 1-4 ทั้งรายบุคคลและราย

สถาบัน สOงไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อรายงานผลให>กับคณะกรรมการฝ3กอบรมและสอบฯ ตามที่

กำหนด  
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ทั้งนี้ แพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ ต>องมีความประพฤติดี ปฏิบัติตามคุณลักษณะเกณฑ9มาตรฐานผู>

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.2555 

 

4. วิธีการประเมินผลและเคร่ืองมือท่ีใช&ในการรายงานผลการประเมิน  

ตารางท่ี 5 วิธีการประเมินผลและเคร่ืองมือท่ีใช&ในการรายงานผลการประเมิน 

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช&ในการรายงานผลการประเมิน 

การสงัเกตพฤติกรรมและเจตคติ แบบประเมินผล 360 องศา 

แบบประเมินสมรรถนะ EPA การซักถามระหวOางเรียน 

การทดสอบความรู>และทักษะ 

การสอบปากเปลOาซึ่งจัดโดยสถาบันฯ ใบประเมินผลการเลือ่นช้ันป� 

การตรวจสอบสถิติจำนวนผู>ป�วย Log book/ Portfolio 

การตรวจสอบสถิติการเข>ารOวมกิจกรรมวิชาการ Portfolio  

การประเมินตนเอง (Self-assessment and 

reflection) 

Portfolio  

 

 ผลการประเมิน  นำไปใช>ในกรณีดังตOอไปน้ี 

1. เพื่อเลื่อนระดับช้ันป� โดยผOานตามเกณฑ9ที่ราชวิทยาลัยฯ และสาขาวิชาฯ กำหนด 

2. เพื่อใช>ประเมินแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาฯ ระหวOางการฝ3กอบรมโดยสม่ำเสมอและแจ>งผลให>แพทย9

ประจำบ>านอนุสาขาฯ รับทราบเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักในด>านตOาง ๆ ให>สมบูรณ9ย่ิงข้ึน 

 
สรุปเอกสารท่ีภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จะส4งรายงานความก&าวหน&าไปยังราช

วิทยาลัย 

• เดือนที่ 15 ของการฝ3กอบรม (เดือนกันยายน) สOง  

o Log book พร>อมใบประเมินสมรรถนะ EPA ของแพทย9ประจำบ>าน ป�ที่ 1  

o ใบรับรองจากสถาบันวOางานวิจัยของแพทย9ประจำบ>านแตOละทOาน ได>ผOานการรบัรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  

• เดือนที่ 22 ของการฝ3กอบรม (เดือนเมษายน) สOง 

o Log book พร>อมใบประเมินสมรรถนะ EPA ของแพทย9ประจำบ>าน ป�ที่ 2  

o รายงานผลการสอบทีจ่ัดโดยสถาบัน (ผOาน/ไมOผOาน) 

o ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ9 
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กำหนดการสอบ  

ภาควิชาจะมีการจัดสอบภายในสำหรบัแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาทั้งสองช้ันป�ในชOวงเดือนเมษายนของทุกป� 

ซึ่งจะตรงกับการฝ3กอบรมเดือนที่ 10 สำหรับแพทย9ประจำบ>านอนุสาขา ช้ันป�ที่ 1 และเดือนที่ 22 สำหรับแพทย9

ประจำบ>านอนุสาขา ช้ันป�ที่ 2 โดยมีการสอบทั้งสอบข>อเขียน (essay) และการสอบปากเปลOา (oral)   

 
การอุทธรณ2ผลการประเมนิ 

 ภาควิชาเป�ดโอกาสให>แพทย9ประจำบ>านอนุสาขา สามารถร>องเรียนผลการประเมินได> ในกรณีที่ได>รับผลการ

ประเมินที่คิดวOามีความไมOเปsนธรรม โดยผOานอาจารย9ที่ปรึกษา  

 
การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

ในการประเมินเพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงน้ัน 

ผู>เข>ารบัการประเมินต>องเปsนผู>ที่ได>รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2525 และจะต>องมีคุณสมบัติครบถ>วนดังตOอไปน้ี 

 

คุณสมบัติผู&มสีิทธิ์เข&าสอบ 

• ผOานการฝ3กอบรมตามหลักสูตรการฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านเพื่อวุฒบิัตรแสดงความรู>ความชานาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารงัสรีOวมรกัษาระบบประสาท ในสถาบันฝ3กอบรมที่ได>รบัการ

รับรองจากแพทยสภา ไมOน>อยกวOาร>อยละ 80 ของระยะเวลาการฝ3กอบรม และสถาบันฝ3กอบรม

เห็นสมควรให>เข>าสอบ 

• ผOานการประเมินภายในของสถาบันฝ3กอบรม และสถาบันฝ3กอบรมเห็นสมควรให>เข>าสอบ 

• เปsนผู>ได>รับวุฒบิัตรหรอืหนังสืออนุมัติแสดงความรู>ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

รังสีวิทยาวินิจฉัย หรือสาขารงัสีวิทยาทั่วไป 

• มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง 

 
เอกสารประกอบ 

1. เอกสารรับรองประสบการณ9ภาคปฏิบัติจากสถาบันฝ3กอบรมตามที่กำหนด  

2. บทความงานวิจัยฉบบัสมบรูณ9หรือในรปูแบบที่พร>อมสOงตีพมิพ9 (manuscript) และใบรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย9   

3. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ�มสะสมผลงาน (portfolio) 

4. ใบรับรองการสอบผOานหลักสูตร medical radiation physics และ radiobiology ของราช

วิทยาลัยรังสีแพทย9แหOงประเทศไทย  

วิธีการประเมิน    
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ผู&เข&ารับการประเมิน จะต>องผOานการทดสอบความรู> ดังตOอไปน้ี  

1. การสอบข>อเขียน 

1. การสอบปากเปลOา  

เกณฑ2การสอบผ4าน  

เกณฑ9การสอบผ4าน ต>องสอบผOานเกณฑ9ข้ันต่ำตามเกณฑ9ที่คณะอนุกรรมการฝ3กอบรมและสอบอนุสาขา

รังสีรOวมรักษาระบบประสาทกำหนด ทั้งน้ี คุณสมบัติของผู>มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑ9การตัดสินต>อง

สอดคล>องกับข>อบังคับแพทยสภา วOาด>วยหลักเกณฑ9การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู>

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552  

ผู>ผOานการประเมินต>องสอบผOานเกณฑ9ขั้นต่ำทั้งการสอบข>อเขียนและการสอบปากเปลOา จึงจะมีสิทธิ

ได>รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู>ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรOวมรักษาระบบ

ประสาทจากแพทยสภา ในกรณีที่ผู>เข>ารับการประเมินสอบไม4ผ4านการประเมินในประเภทใด ให>สอบซOอม

เฉพาะการประเมินในประเภทน้ันๆ ตามการเป�ดสอบของราชวิทยาลัยฯเปsนกรณีๆ ไป 
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ภาคผนวกที่ 1 

รายชื่ออาจารย2ฝVกอบรมแพทย2ประจำบ&านอนุสาขารังสีร4วมรักษาระบบประสาท 

ตำแหน4งทาง

วิชาการ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ 

(ระบุสาขาท่ีได&รับ) 

รอง

ศาสตราจารย9 

รศ.พญ.อัญชลี   ชูโรจน9 พ.บ., วว.รังสีวิทยาทั่วไป 

อว. ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

อว. รังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

รอง

ศาสตราจารย9 

รศ.นพ.ทวีศักดิ์   เอ้ือบุญญาวัฒน9 พ.บ., วว. ประสาทศัลยศาสตร9 

วว. รังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

อาจารย9 อ.นพ.เอกวุฒิ     จันแก>ว พ.บ., วว. ประสาทศัลยศาสตร9 

วว. รังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

อาจารย9 อ.นพ.บุญฤกษ9    แสงเพชรงาม พ.บ., วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย 

วว. รังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

อาจารย9 อ.นพ.ภัทรวิทย9   วิทยาสุข พ.บ., วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย 

วว. รังสีรOวมรักษาระบบประสาท 
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ภาคผนวกท่ี 2 

คำประกาศสิทธิ และข&อพึงปฎิบัติของผู&ปmวย โดยแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสขุ 
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ภาคผนวกท่ี 3  
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ภาคผนวกท่ี 4 

การประเมิน EPA และ MILESTONE 
 

 เกณฑ9การเลื่อนช้ันป�ของผู>เข>ารับการฝ3กอบรมแตOละช้ันป�โดยการประเมิน EPA กำหนด ดังน้ี 

 

EPA Title เกณฑ2การการเลื่อนชั้นป� 1 เกณฑ2การการเลื่อนชั้นป� 2 

EPA 1  Aneurysm  Medical knowledge: level 2 

Patient care: level 2 

Medical knowledge: level 4 

Patient care: level 3 

EPA 2 Vascular malformation Medical knowledge: level 2 

Patient care: level 2 

Medical knowledge: level 4 

Patient care: level 3 

EPA 3 Acute ischemic stroke Medical knowledge: level 2 

Patient care: level 2 

Medical knowledge: level 4 

Patient care: level 3 

EPA 4 Neurovascular trauma Medical knowledge: level 2 

Patient care: level 2 

Medical knowledge: level 4 

Patient care: level 3 

EPA 5 Radiation Safety  System-based Practice: level 2 System-based Practice: level 3 

EPA 6 Self-directed learning  Practice-based learning & 

improvement: level 2 

Practice-based learning & 

improvement: level 3 

EPA 7 Professional Values Professionalism: level 2 Professionalism: level 3 

EPA 8 Communication with 

Patients and Families  

Interpersonal & 

communication skills: level 2 

Interpersonal & 

communication skills: level 4 
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Intracranial aneurysm (EPA1): Medical Knowledge 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

-แสดงให>เห็นวOาเข>าใจกาย

วิภาคและสรีรวิทยา

พ้ืนฐานของระบบหลอด

เลือดสมอง 

-แสดงให>เห็นวOาเข>าใจถึง

อาการแสดงและการ

ดำเนินโรคของภาวะหลอด

เลือดในสมองโป�งพองที่

แตก 

-สามารถอธิบายถึง 

natural history ของ

ภาวะหลอดเลือดสมองโป�ง

พองที่ไมOแตก 

- สามารถตรวจพบ จำแนก

ชนิดและระบุตำแหนOงของ

หลอดเลือดสมองโป�งพอง

โดยการตรวจด>วยเคร่ืองมือ

ตOางๆทางรังสีวทิยา 

- สามารถจำแนกชนิด

ความรุนแรงของภาวะ 

subarachnoid 

hemorrhage โดยระดับ

การให>คะแนน Hunt and 

Hess และ Fisher 

-แสดงให>เห็นวOาเข>าใจกาย

วิภาคที่ผันแปรจากปกติ

(variation) ของระบบ

หลอดเลือดสมอง 

-สามารถระบุข>อบOงชี้ ความ

เส่ียง ประโยชน9 ข>อห>ามและ

วิธีการรักษาตOางๆของภาวะ

หลอดเลือดสมองโป�งพอง 

- สามารถรับรู>การเกิดและ

อภิปรายถึงภาวะแทรกซ>อน

ของ subarachnoid 

hemorrhage เชOน 

hyponatremia, delayed 

neurological deficit, 

hydrocephalus, seizure 

-แสดงให>เห็นวOามีความรู>

ทางด>านป�จจัยเส่ียง (risk 

factor) ของการเกิด peri-

procedural 

complications 

 

-รู>จัก literature และ 

evidence-based 

guidelines ที่เก่ียวข>องกับ

การรักษาภาวะหลอดเลือด

สมองโป�งพองทางด>านยา 

การผOาตัดและการรักษา

ผOานสายสวนหลอดเลือด 

- รู>จัก imaging feature 

ตOางๆ ที่ชOวยในการตดัเลือก

วิธีการรักษาที่เหมาะสม 

เชOนการใช> stent balloon  

- รู>จักอาการทางคลินิกและ 

imaging features ที่นำมา

ประเมินวิธีการรักษาที่

เหมาะสม เชOน 

observation, 

endovascular, 

microsurgery 

- แสดงถงึความรู>ทางด>าน

การรักษาเสริมด>วย 

medical management  

- แสดงถงึความรู>ทางด>าน 

intensive care สำหรับ

ผู>ป�วย subarachnoid 

hemorrhage  

 

- สามารถอธิบายถึง

ผลลัพธ9ที่คาดหวังตามหลัง

การรักษาผOานทางสายสวน

หลอดเลือด 

-อธิบายข>อบOงชี้ในการ

รักษาโดยวิธทีางยา ทาง

สายสวนหลอดเลือด และ

การผOาตัดสำหรับภาวะ

หลอดเลือดสมองโป�งพอง 

- อธิบายข>อบOงชี้สำหรับ

การรักษาภาวะ 

subarachnoid 

hemorrhage induced 

vasospasm ผOานทาง

หลอดเลือด 

- แสดงให>เห็นวOามีความรู>

อยOางครอบคลุมเก่ียวกับ 

endovascular 

technologies สำหรับ

รักษาภาวะหลอดเลือด

สมองโป�งพอง 

 

-สามารถอภิปรายถึง 

advanced combined 

treatment สำหรับรักษา 

complex aneurysm 

เชOนการผOาตัด bypass 

-มี peer-reviewed 

literature ที่เก่ียวข>องกับ

ภาวะหลอดเลือดในสมอง

โป�งพองและภาวะ

subarachnoid 

hemorrhage 
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Intracranial aneurysm (EPA1): Patient care 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

-สามารถทำการซัก

ประวัติและตรวจรOางกาย

ทางระบบประสาทใน

ผู>ป�วยที่มาด>วย cerebral 

aneurysm และหรือ 

subarachnoid 

hemorrhage 

- สามารถทำการตรวจ 

diagnostic cerebral 

angiogram ได>อยOาง

ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพภายใต>การ

ดูแลของอาจารย9ผู>ให>การ

ฝ3กอบรม 

- สามารถเลือกวิธีการ

ตรวจทางรังสีที่เหมาะสม

สำหรับคนไข>ที่มาด>วย

ภาวะ subarachnoid 

hemorrhage 

- สามารถทำหัตถการ

พ้ืนฐานของการรักษา

ภาวะหลอดเลือดสมอง

โป�งพองผOานทางสายสวน

หลอดเลือดโดยมีผู>ชOวย 

-สามารถประเมินและวาง

แผนการรักษาที่เหมาะสม

สำหรับผู>ป�วย unruptured 

aneurysm ที่ห>องตรวจ

ผู>ป�วยนอก ภายใต>การกำกับ

ดูแล 

-สามารถรับรู>ถึงการเกิด

ภาวะแทรกซ>อนของ 

subarachnoid 

hemorrhage 

- สามารถรับรู>ถึงการเกิด

ภาวะแทรกซ>อนตามหลัง

การรักษา aneurysm ผOาน

ทางสายสวนหลอดเลือด 

- สามารถใช>ยาในกลุOม 

antiplatelets และ 

antithrombotics ในชOวง

ทำหัตถการ  

- สามารถใช> vascular 

closure device และ

จัดการภาวะแทรกซ>อนของ 

vascular access  

- สามารถทำหัตถการ

พ้ืนฐานเบ้ืองต>นกOอนเร่ิมทำ

การรักษาโรคตOางๆผOานทาง

สายสวนหลอดเลือดภายใต>

การกำกับของอาจารย9ผู>

อบรม 

- สามารถทำหัตถการที่

ซับซ>อนในการรักษาภาวะ

หลอดเลือดสมองโป�งผอง

โดยมีอาจารย9เปsนผู>

ชOวยเหลือ 

-สามารถให>การรักษาที่

เหมาะสมสำหรับ

ภาวะแทรกซ>อนที่

เกิดขึ้นตามหลัง 

subarachnoid 

hemorrhage 

-สามารถให>การรักษาที่

เหมาะสมสำหรับ

ภาวะแทรกซ>อนที่

เกิดขึ้นจากการรักษา

หลอดเลือดสมองโป�ง

พองผOานสายสวนหลอด

เลือด 

-สามารถทำหัตถการ

พ้ืนฐานเบ้ืองต>นกOอน

เร่ิมทำการรักษาโรค

ตOางๆผOานทางสายสวน

หลอดเลือดได>ด>วย

ตนเอง 

- สามารถทำหัตถการที่

ซับซ>อนในการรักษา

ภาวะหลอดเลือดสมอง

โป�งผองภายใต>การ

ควบคุมของอาจารย9 

 

-สามารถทำหัตถการที่

ซับซ>อนในการรักษา

ภาวะหลอดเลือดสมอง

โป�งผองได>ด>วยตนเอง 

-สามารถประสานงาน

เพ่ือให>การดูแลผู>ป�วยด>วย 

aneurysmal 

subarachnoid 

hemorrhage ได>อยOาง

เหมาะสม 

-สามารถวางแผนการ

รักษาและติดตามการ

รักษาสำหรับผู>ป�วยที่ผOาน

การรักษาแล>วและที่ยัง

ไมOได>รับการรักษาที่ห>อง

ตรวจผู>ป�วยนอก 

 

-สามารถนำข>อมูลตOางๆ

มาใช>ในการพัฒนาการ

ดูแลผู>ป�วยให>ดียิ่งขึ้น 

-สามารถเปsนผู>นำทีมใน

การดูแลรักษา 

complex 

aneurysmal disease  
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Vascular malformation (EPA1): Medical Knowledge 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

-แสดงให>เห็นวOาเข>าใจกาย

วิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐาน

ของระบบหลอดเลือดสมอง

และไขสันหลัง 

-แสดงให>เห็นวOาเข>าใจถึง

อาการแสดงและการดำเนิน

โรคของภาวะหลอดเลือด

เชื่อมตOอผิดปกติแตก 

(ruptured vascular 

malformations) 

-สามารถอธิบายถึง natural 

history ของภาวะหลอด

เลือดเชื่อมตOอผิดปกติใน

สมองและไขสันหลังที่ไมOแตก 

(unruptured cerebral 

and spinal vascular 

malformations) 

- สามารถตรวจพบ วินิจฉัย

และระบุตำแหนOงของหลอด

เลือดเชื่อมตOอผิดปกติใน

สมองและไขสันหลังโดยการ

ตรวจด>วยเคร่ืองมือตOางๆทาง

รังสีวิทยา 

- สามารถจำแนกชนิดของ

ภาวะหลอดเลือดเชื่อมตOอ

ผิดปกติในสมองและไขสัน

หลังโดยระดับการให>คะแนน

ที่เหมาะสมกับภาวะดังกลOาว 

เชOน Spetzler-Martin, 

Borden, Cognard  

 

-แสดงให>เห็นวOาเข>าใจพยาธิ

สรีรวิทยาของภาวะหลอด

เลือดเชื่อมตOอผิดปกติในสมอง

และไขสันหลัง รวมถึง 

perfusion pressure 

breakthrough 

-สามารถระบุข>อบOงชี้ ความ

เส่ียง ประโยชน9 ข>อห>ามและ

วิธีการรักษาตOางๆของภาวะ

หลอดเลือดเชื่อมตOอผิดปกติ

ในสมองและไขสันหลัง ได>แกO

การสังเกตอาการ, การรักษา

ผOานสายสวนหลอดเลือด 

ผOาตัด ฉายแสงหรือการรักษา

รOวมหลายวิธ ี

-แสดงให>เห็นวOามีความรู>

ทางด>านป�จจัยเส่ียง (risk 

factor) ของการเกิด peri-

procedural 

complications 

 

-รู>จัก literature และ 

evidence-based 

guidelines ที่เก่ียวข>อง

กับการรักษาภาวะ

หลอดเลือดเชื่อมตOอ

ผิดปกติในสมองและไข

สันหลังทางด>านยา การ

ผOาตัดและการรักษาผOาน

สายสวนหลอดเลือด 

- สามารถบอกลักษณะ

อาการและภาพรังสีเพ่ือ

ตัดสินใจการรักษาตOางๆ

ที่เหมาะสม ได>แกOการ

สังเกตอาการ, การ

รักษาผOานสายสวน

หลอดเลือด ผOาตัด ฉาย

แสงหรือการรักษารOวม

หลายวิธ ี

- สามารถระบุลักษณะ

ของภาพรังสีเพ่ือ

ตัดสินใจการรักษาผOาน

สายสวนหลอดเลือดที่

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

- สามารถอธิบายถึงผลลัพธ9

ที่คาดหวังตามหลังการ

รักษาผOานทางสายสวน

หลอดเลือด 

-อธิบายข>อบOงชี้ในการรักษา

โดยวิธทีางยา ทางสายสวน

หลอดเลือด และการผOาตัด

สำหรับภาวะหลอดเลือด

เชื่อมตOอผิดปกติของสมอง

และไขสันหลัง 

- แสดงให>เห็นวOามีความรู>

อยOางครอบคลุมเก่ียวกับ 

endovascular 

technologies สำหรับ

รักษาภาวะหลอดเลือด

เชื่อมตOอผิดปกติของสมอง

และไขสันหลัง 

 

 

 

 

-มี peer-reviewed 

literature ที่เก่ียวข>องกับ

ภาวะหลอดเลือดเชื่อมตOอ

ผิดปกติในสมองและไข

สันหลัง 
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Vascular malformation (EPA2): Patient care 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

-สามารถทำการซักประวัติ

และตรวจรOางกายทาง

ระบบประสาทในผู>ป�วย

ที่มาด>วยหลอดเลือด

เชื่อมตOอผิดปกติในสมอง

และไขสันหลัง 

- สามารถทำการตรวจ 

diagnostic cerebral 

and spinal angiogram 

ได>อยOางปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพภายใต>การ

ดูแลของอาจารย9ผู>ให>การ

ฝ3กอบรม 

- สามารถเลือกวิธีการ

ตรวจทางรังสีที่เหมาะสม

สำหรับคนไข>ที่มาด>วย

ภาวะหลอดเลือดเชื่อมตOอ

ผิดปกติในสมองและไขสัน

หลังแตก 

- สามารถทำหัตถการ

พ้ืนฐานของการรักษา

ภาวะหลอดเลือดเชื่อมตOอ

ผิดปกติในสมองและไขสัน

หลังผOานทางสายสวน

หลอดเลือดโดยมีผู>ชOวย 

 

 

 

 

 

 

-สามารถประเมินและวาง

แผนการรักษาที่เหมาะสม

สำหรับผู>ป�วยหลอดเลือด

เชื่อมตOอผิดปกติในสมองและ

ไขสันหลังที่ไมOแตกที่ห>องตรวจ

ผู>ป�วยนอก ภายใต>การกำกับ

ดูแล 

- สามารถรับรู>ถึงการเกิด

ภาวะแทรกซ>อนของหลอด

เลือดเชื่อมตOอผิดปกติในสมอง

และไขสันหลังที่ไมOแตก 

- สามารถรับรู>ถึงการเกิด

ภาวะแทรกซ>อนตามหลังการ

รักษาหลอดเลือดเชื่อมตOอ

ผิดปกติในสมองและไขสันหลัง

ผOานทางสายสวนหลอดเลือด 

- สามารถใช>ยาในกลุOม 

antithrombotics ในชOวงทำ

หัตถการ  

- สามารถใช> vascular 

closure device และจัดการ

ภาวะแทรกซ>อนของ vascular 

access  

- สามารถทำหัตถการพ้ืนฐาน

เบ้ืองต>นกOอนเร่ิมทำการรักษา

โรคตOางๆในสมองและไขสัน

หลังผOานทางสายสวนหลอด

เลือดภายใต>การกำกับของ

อาจารย9ผู>อบรม 

- สามารถทำหัตถการที่ซับซ>อน

ผOานทางสายสวนหลอดเลือด

โดยมีอาจารย9เปsนผู>ชOวยเหลือ 

 

-สามารถให>การรักษาที่

เหมาะสมสำหรับ

ภาวะแทรกซ>อนที่เกิดขึ้น

ตามหลังการรักษาหลอด

เลือดเชื่อมตOอผิดปกติใน

สมองและไขสันหลัง  

-สามารถทำหัตถการ

พ้ืนฐานเบ้ืองต>นกOอน

เร่ิมทำการรักษาโรคหลอด

เลือดสมองและไขสันหลัง

ผOานทางสายสวนหลอด

เลือดได>ด>วยตนเอง 

- สามารถทำหัตถการที่

ซับซ>อนในหลอดเลือด

เลือดเชื่อมตOอผิดปกติของ

สมองและไขสันหลัง

ภายใต>การควบคุมของ

อาจารย9 

 

 

 

 

 

 

-สามารถทำหัตถการที่

ซับซ>อนในการรักษาภาวะ

หลอดเลือดเชื่อมตOอ

ผิดปกติในสมองและไขสัน

หลังได>ด>วยตนเอง 

-สามารถประสานงาน

เพ่ือให>การดูแลผู>ป�วย

ภาวะหลอดเลือดเชื่อมตOอ

ผิดปกติในสมองและไขสัน

หลังแตกได>อยOางเหมาะสม 

-สามารถวางแผนการ

รักษาและติดตามการ

รักษาสำหรับผู>ป�วยที่ผOาน

การรักษาแล>วและที่ยัง

ไมOได>รับการรักษาที่ห>อง

ตรวจผู>ป�วยนอก 

 

 

 

 

-สามารถนำข>อมูลตOางๆ

มาใช>ในการพัฒนาการ

ดูแลผู>ป�วยให>ดียิ่งขี้น 

-สามารถเปsนผู>นำทีมใน

การดูแลรักษาหลอด

เลือดเชื่อมตOอผิดปกติใน

สมองและไขสันหลัง 
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Acute Ischemic Stroke (AIS) (EPA3): Medical Knowledge 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

- แสดงความรู>เร่ือง

อาการและอาการแสดง

ของ AIS 

- แสดงความรู>เร่ืองสาเหตุ

ตOางๆ ของ AIS 

- แสดงความรู>เร่ือง 

inclusion และ 

exclusion criteria ใน

การให> IV-tPA 

- แสดงความรู>เร่ือง 

imaging findings ของ 

acute infarction 

- เข>าใจเร่ืองกลุOมอาการที่

เกิดจากป�ญหาของ 

vascular distributions 

ตOางๆ และเส>นเลือดที่

เก่ียวข>อง 

- เข>าใจเร่ือง secondary 

prevention สำหรับ 

stroke สาเหตตุOางๆ 

- แสดงความรู>เร่ือง 

indications for 

endovascular 

treatment 

- แสดงความรู>เร่ืองการ

เปล่ียนแปลงตามเวลาของ 

imaging findings ใน 

stroke 

- แสดงความรู>เร่ือง clinical 

trials ในการรักษาโดยเทียบ 

IV-tPA กับ endovascular 

treatment ในเร่ือง 

revascularization และ 

clinical outcome 

- แสดงความรู>ทางคลินิก และ 

imaging findings ที่มีผลตOอ 

success 

- แสดงความรู>เร่ืองอุปกรณ9

สำหรับ mechanical 

thrombectomy และเร่ือง

ยาตOางๆ ที่ใช>ในหลอดเลือด

แดงขณะทำหัตถการ 

- ทราบ post treatment 

imaging findings รวมถงึ 

contrast staining 

- เข>าใจภาวะแทรกซ>อนของ

การรักษา AIS รวมถึง 

symptomatic 

intracranial hemorrhage 

(ICH), vasospasm, 

dissection, และ 

persistent occlusion 

- เข>าใจกลไกของ AIS 

รวมถึง loss of blood-

brain barrier, 

reperfusion injury, 

oxidative stress, และ 

inflammation 

- เข>าใจวิธีจัดการกับ 

tandem occlusions 

- ตีพิมพ9ผลงานทาง

วิชาการในเร่ือง AIS 

-  เข>ารOวมในการพัฒนา

อุปกรณ9การรักษา AIS 

ข ให>ความรู>ในการดูแล

รักษา AIS กับแพทย9

หรือบุคลากร 

Acute Ischemic Stroke (AIS) (EPA3): Patient Care  

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

- ทำ diagnostic 

cerebral angiography ที่

ไมOซับซ>อน 

- ตรวจรOางการทางระบบ

ประสาท และประเมิน 

NIHSS 

- ซักประวัติให>ได>ข>อมูล 

last known normal ยา

ที่ใช> และข>อห>ามในการ

รักษาวิธีตOางๆ 

- แปลผล imaging 

findings เพ่ือวินิจฉัยและ

วางแผนการดูแลรักษา 

- จัดการผู>ป�วยที่มีภาวะ

ฉุกเฉินอ่ืนๆ รOวม เชOน 

respiratory failure 

acute hydrocephalus 

- ประเมินภาวะแทรกซ>อน

จาก  

IV-tPA หรือ cerebral 

edema เชOน ต>องมีการทำ 

decompressive 

craniectomy หรือไมO 

- เลือกผู>ป�วยที่ควรได>รับ 

endovascular 

treatment 

- ทำ diagnostic 

cerebral angiography ที่

ซับซ>อน (type III aortic 

arch, tandem 

occlusions) 

- จัดการเร่ือง sedation, 

hemodynamics ที่ไมO

ซับซ>อน 

- ทำ mechanical 

thrombectomy ที่ไมO

ซับซ>อน เชOน anterior 

circulation occlusion 

- จัดการภาวะแทรกซ>อนที่

พบบOอย เชOน groin 

hematom, vasospasm 

- ดูแลหลังหัตถการ รวมถงึ

การควบคุมความดันเลือด 

ประเมินทางระบบประสาท 

ประเมิน follow-up 

imaging 

- เข>าใจหลักการและข>อ

บOงชี้ในการทำ CSF 

diversion, 

decompressive 

craniectomy 

- ใช>อุปกรณ9ที่เก่ียวกับ 

mechanical 

thrombectomy ได>อยOาง

คลOองแคลOว 

- จัดการภาวะแทรกซ>อนที่

พบไมOบOอยหรือรุนแรง เชOน 

dissection, perforation 

- ทำ mechanical 

thrombectomy ที่

ซับซ>อน เชOน tandem 

occlusions หรือ 

posterior circulation 

occlusion 

- จัดตั้ง หรือเปsนผู>นำใน 

interdisciplinary stroke 

team ใน 

comprehensive stroke 

center 

- เปsน peer-reviewed 

บทความทางด>าน AIS 

- ทำงานให>สถาบันในด>าน 

endovascular 

education 

- มีสOวนรOวมในการพัฒนา

อุปกรณ9 thrombectomy 

ใหมOๆ 
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Neurovascular trauma (EPA4): Medical Knowledge  

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

- มีความเข>าใจกายวิภาค

ของหลอดเลือดสมองและ

ใบหน>า 

- มีความเข>าใจลักษณะ

ทางคลินิกของผู>ป�วยที่มี

การบาดเจ็บของหลอด

เลือดสมองและใบหน>า  

- เข>าใจถึง mechanism 

ของการบาดเจ็บของ

หลอดเลือดสมองและ

ใบหน>า  

- สามารถตรวจวินิจฉัย

และสOงตรวจเพ่ิมเติมทาง

รังสีได>อยOางเหมาะสม 

 

 

- มีความเข>าใจกายวิภาค

ของหลอดเลือดสมองและ

ใบหน>าและสามารถ

เชื่อมโยงกับอาการและ

อาการแสดงของผู>ป�วย 

- รู>จักข>อบOงชี้ของการรักษา

โดย endovascular 

- รู>จักและสามารถประเมิน

ภาวะที่ต>องได>รับการรักษา

อยOางเรOงดOวน 

 

- รู>จัก embolic material 

ที่ใช>ในการรักษา 

traumatic vascular 

disease 

- เข>าใจ principle ของ

วิธีการรักษาโดย 

endovascular ใน 

traumatic vascular 

disease ชนิด simple เชOน 

CCF, traumatic 

extracranial false 

aneurysm 

- รู>จักภาวะแทรกซ>อนจาก

การรักษาด>วย 

endovascular 

 

- มีความเข>าใจวิธีการ

รักษา traumatic 

vascular disease ที่มี

ความซับซ>อน 

- มีความเข>าใจเร่ือง 

cerebral blood flow, 

perfusion study และ

สามารถประเมินได>วOา 

cerebral collateral 

เพียงพอหรือไมO 

 

- เปsนผู>นำ 

multidisciplinary team ใน

การดูแลรักษา traumatic 

vascular disease 

 

Neurovascular trauma (EPA4): Patient Care  

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

- สามารถซักประวัติและ

ตรวจรOางกายผู>ป�วยที่มีการ

บาดเจ็บของหลอดเลือด

สมองและใบหน>าได>อยOาง

เหมาะสม 

- ทำการตรวจ cerebral 

angiography ได> 

- เปsนผู>ชOวยในหัตถการ

รักษาผู>ป�วยที่มีการ

บาดเจ็บของหลอดเลือด

สมองและใบหน>าได> 

- สามารถแปลผลภาพการ

ตรวจทางรังสีได> 

- สามารถให>การประเมิน

ภาวะเรOงดOวนในการรักษา

ได> 

 

 

- สามารถวางแผนการ

รักษาได> 

- สามารถหัตถการรักษา

ผู>ป�วยที่มีการบาดเจ็บของ

หลอดเลือดสมองและ

ใบหน>า โดยมีการควบคุม

และให>คำแนะนำอยOาง

ใกล>ชิด 

- สามารถบอกถึง

ภาวะแทรกซ>อนที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากการทำการรักษา

ได> 

- สามารถหัตถการรักษา

ผู>ป�วยที่มีการบาดเจ็บของ

หลอดเลือดสมองและ

ใบหน>า โดยมีการควบคุม

หรือให>คำแนะนำเล็กน>อย 

- สามารถหัตถการรักษา

ผู>ป�วยที่มีการบาดเจ็บของ

หลอดเลือดสมองและ

ใบหน>าที่มีความซับซ>อน 

โดยมีการควบคุมและให>

คำแนะนำอยOางใกล>ชดิ 

- สามารถวินิจฉัยและ

ภาวะแทรกซ>อนที่เกิดจาก

การทำหัตถการและให>การ

รักษาได> 

- สามารถหัตถการรักษา

ผู>ป�วยที่มีการบาดเจ็บ

ของหลอดเลือดสมอง

และใบหน>าด>วยตัวเอง 

- สามารถหัตถการรักษา

ผู>ป�วยที่มีการบาดเจ็บ

ของหลอดเลือดสมอง

และใบหน>าที่มีความ

ซับซ>อน โดยมีการ

ควบคุมหรือให>

คำแนะนำเล็กน>อย 

- เปsนผู>นำ 

multidisciplinary team ใน

การดูแลรักษา traumatic 

vascular disease 
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Radiation safety (EPA5): System-based Practice 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

-อธิบายกลไกและความ

เส่ียงของการบาดเจ็บจาก

รังสีได> 

-อธิบายหลักการ ALARA 

(As Low As 

Reasonably 

Achievable) ได> 

-ประยุกต9ใช>การป�องกัน

รังสีขั้นพ้ืนฐานและการ

ตรวจสอบปริมาณ

รังสี โดยมีอาจารย9ให>

คำแนะนำหรือชOวยเหลือ 

 

-รู>จักสัญญาณของการ

บาดเจ็บจากรังสี 

-ส่ือสารความเส่ียงของการ

ได>รับรังสีจากการตรวจทาง

รังสีวิทยาแตOละชนดิกับผู>ป�วย 

-ใช>หลักการ ALARA เพ่ือลด

การได>รับรังสีตOอ

ผู>ป�วย ตนเอง และ

เจ>าหน>าที่ ในขณะที่ยังคง

คุณภาพของภาพทางรังสีได>

อยOางเหมาะสม โดยมี

อาจารย9ให>คำแนะนำหรือ

ชOวยเหลือ 

 

-ใช>หลักการ ALARA เพ่ือลด

การได>รับรังสีตOอ

ผู>ป�วย ตนเอง และ

เจ>าหน>าที่ ในขณะที่ยังคง

คุณภาพของภาพทางรังสีได>

อยOางเหมาะสม โดยมี

อาจารย9ให>คำแนะนำหรือ

ชOวยเหลือเล็กน>อย 

 

-ใช>หลักการ ALARA เพ่ือลด

การได>รับรังสีตOอ

ผู>ป�วย ตนเอง และ

เจ>าหน>าที่ ในขณะที่ยังคง

คุณภาพของภาพทางรังสีได>

อยOางเหมาะสมด>วยตนเอง

โดยไมOต>องให>คำแนะนำหรือ

ชOวยเหลือ 

 

-ทำการวิเคราะห9

ต>นเหตุของป�ญหาใน

เหตุการณ9บาดเจ็บ

จากรังสีที่บันทึกได>

หรือรายงานได> 

-พัฒนาวิธีการเพ่ือชOวย

ลดปริมาณรังสีที่ได>รับ

เพ่ิมเติม 

 

Self-directed Learning (EPA6): Practice based learning & improvement 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

- รับรู>ข>อจำกัดของตนใน

ด>านความรู> ความชำนาญ 

หมั่นค>นคว>าหาความรู>

เพ่ิมเติม และสอบถาม

ข>อเสนอแนะของอาจารย9

เพ่ือพัฒนาตนเอง 

- เข>าใจถึงความสำคัญของ

การกำหนดเป�าหมายใน

การเรียนรู>และการพัฒนา

ตนเอง 

- สร>างเป�าหมายในการ

เรียนรู>และการพัฒนา

ตนเองตามข>อเสนอแนะ

ของอาจารย9 

- ใช>ประโยชน9จาก

แหลOงข>อมูลออนไลน9อยOาง

เหมาะสม  

 

 

- สามารถวิเคราะห9และ

ประเมินงานวิจัยทาง

การแพทย9 รวมทัง้

ประยุกต9ใช>หลักเวชศาสตร9

เชิงประจักษ9 (evidence-

based medicine) เพ่ือ

พัฒนาตนเองในฐานะ

แพทย9ผู>ดูแลผู>ป�วย 

- มีสOวนรOวมในโครงการ

ปรับปรุงคุณภาพการดูแล

ผู>ป�วย 

- มีสOวนรOวมในแผนพัฒนา

การปฏิบัติงาน โดย

รวบรวมข>อเสนอแนะจากผู>

มีสOวนได>เสียในการดูแล

รักษา (เชOน ผู>ป�วย, สมาชิก

ของทีมดูแลสุขภาพ, ผู>

จOายเงินแทนผู>รับบริการ) 

- ปฏิบัติตาม best clinical 

practice รวมถึงการใช>

แนวทางของเวชศาสตร9เชิง

ประจักษ9ในการดูแลผู>ป�วย 

- สร>างสรรค9วิธีการใหมOๆ

เพ่ือใช>ในการประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

- สามารถนำผลจากการ

เรียนรู>ด>วยตนเอง ถOายทอด

ให>ความรู>แกOผู>อ่ืน 

- ทำกิจกรรมทางวิชาการ

เสร็จตามที่ราชวิทยาลัย

กำหนด (เชOน การทำวิจัย 

การนำเสนอผลงานวิจัย)  
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Professional Values (EPA7): Professionalism 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

- แสดงพฤติกรรมที่บOงถึง 

ความเอาใจใสO ความ

ซ่ือสัตย9 ความสนใจ และ

ความเข>าอกเข>าใจ

ความรู>สึกของผู>อ่ืน เมื่อมี

ปฏิสัมพันธ9กับผู>ป�วย 

ครอบครัวของผู>ป�วย 

รวมทั้งสมาชิกอ่ืนๆของทีม

สุขภาพ 

- มีสOวนรOวมในการดูแลแบบ

มีผู>ป�วยเปsนศูนย9กลาง 

รวมถึงการแสดงความเห็น

อกเห็นใจ ความซ่ือตรง 

ความเอาใจใสO ความเข>าอก

เข>าใจความรู>สึก และความ

รับผิดชอบตOอผู>ป�วย 

- ตระหนักถึงประเด็นด>าน

จริยธรรมในเวชปฏิบัติอยOาง

สม่ำเสมอ รวมถึงเร่ือง

ผลประโยชน9ทับซ>อน 

(conflicts of interest) 

- มีสOวนรOวมในการ

ตัดสินใจเพ่ือพิจารณา

แผนการรักษาทางเลือก

อ่ืน ในกรณีที่ผู>ป�วย

ตัดสินใจไมOรับการรักษา

ตามเวชปฏิบัติที่ยอมรับ

กันโดยทั่วไป 

- พัฒนาและประยุกต9ใช>

แนวทางที่เหมาะสมเพ่ือ

ประเมินการดูแลผู>ป�วย 

- ประเมินอุปสรรคในการ

ดูแลผู>ป�วยและสร>าง

แผนการดูแลผู>ป�วยโดยยึด

ผลประโยชน9ของผู>ป�วยเปsน

อันดับแรก 

- วิเคราะห9และจัดการ

ป�ญหาด>านจริยธรรมอยOางมี

ประสิทธิภาพในสถานการณ9

จำเพาะ (เชOน การดูแลใน

ระยะสุดท>ายของชีวติ 

ผลลัพธ9ที่ไมOพึงประสงค9) 

-  จัดการด>านคOานิยมและ

ความเชื่อของตนเอง ให>

สามารถสร>างสัมพันธภาพ

กับผู>ป�วยและดูแลผู>ป�วยได>

อยOางเหมาะสม 

- พัฒนากลยุทธของ

สถาบันและองค9กร เพ่ือ

ปกป�องและรักษาหลัก

จริยธรรมและวิชาชีพ  

 

 
Communication with Patients and Families (EPA8): Interpersonal & communication skills 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

- ตระหนักถึงความสำคัญ

ของการส่ือสารที่มี

ประสิทธิภาพกับ ผู>ป�วย 

ครอบครัวของผู>ป�วย และ

สาธารณชน ซ่ึงมีภูมิหลังทาง

เศรษฐกิจสังคม และ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

- เข>าใจเร่ืองการติดตOอ

สOวนตัวซ่ึงมีเอกสิทธิ์ที่ไมO

จำต>องเป�ดเผย (privileged 

communication) และการ

ปฏิบัติตาม HIPAA (Health 

Insurance Portability and 

Accountability Act)  

- แสดงให>เห็นถึงการ

ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ

กับผู>ป�วยและครอบครัว 

- มีสOวนรOวมในการ

ตัดสินใจรOวมกับผู>ป�วยและ

ครอบครัว เมื่อขอความ

ยินยอมที่ได>รับการบอก

กลOาว (informed 

consent)  

 

 

- สามารถให>ความรู>แกO

ผู>ป�วยและครอบครัว

เก่ียวกับโรคหลอดเลือด

สมองที่เก่ียวข>อง 

- สามารถส่ือสารอยOางมี

ประสิทธิภาพกับประชากร

กลุOมเปราะบาง 

(vulnerable 

population) รวมถึง

ผู>ป�วยที่มีความเส่ียง และ

ครอบครัวของผู>ป�วย

เหลOานั้น 

- สามารถขอความยินยอม

ที่ได>รับการบอกกลOาว 

(informed consent) เพ่ือ

การเข>ารOวมทดลองทาง

คลินิก (ถ>าม)ี 

- สามารถส่ือสารอยOางมี

ประสิทธิภาพกับผู>ป�วยและ

ครอบครัว เก่ียวกับ

ภาวะแทรกซ>อนและ

ผลลัพธ9ที่ไมOพึงประสงค9 

- เปsนผู>ริเร่ิมในการส่ือสาร

เก่ียวกับการดูแลในระยะ

สุดท>ายของชวีิต และการ

ยุติการรักษา 

- สามารถให>คำปรึกษากับ

หนOวยงานด>านการดูแล

สุขภาพในระดับภูมิภาค

และระดับประเทศ 

-  สามารถให>ความรู>แกO

ประชาชนเก่ียวกับป�จจัย

เส่ียงของโรคหลอดเลือด

สมอง  
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แบบประเมนิผลการปฏิบัติงานแพทย2ประจำบ&านอนุสาขารังสีร4วมรักษาระบบประสาท 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร2 ศิริราชพยาบาล 

 

PROCEDURE: 

o Aneurysm embolization  

o Vascular malformation embolization 

o Acute ischemic stroke treatment 

o Neurovascular trauma embolization 

 

ช่ือผู>รับการประเมิน ................................................................................................... ช้ันป� ............... 

 

๑. ความรู&ทางกายวิภาค [MK] 

O Level ๑.  แสดงถึงความรู>ทางกายวิภาคของหลอดเลือดในข้ันพื้นฐาน 

O Level ๒.  แสดงถึงความรู>ทางกายวิภาคของหลอดเลือดและลักษณะ Variation ตOางๆ 

O Level ๓.  แสดงถึงความรู>ทางกายวิภาคของ anastomosis ที่สำคัญในการรักษา 

O Level ๔.  แสดงถึงความรู >และความเข>าใจลักษณะกายวิภาคของหลอดเลือดอยOางลึกซึ ้งและสามารถ

 นำมาใช>ในการวางแผนการรักษา 

O Level ๕.  มีความรู>ทางกายวิภาคอยOางลึกซึ้งและสามารถถOายทอดความรู>แกOผู>อื่น 

 

๒. ความรู&เก่ียวกับโรค [MK] 

O Level ๑.  แสดงให>เห็นถึงความรู >ในเรื ่องอาการและอาการแสดงของโรค การดำเนินโรคและพยากรณ9

 โรค 

O Level ๒.  สามารถอธิบายข>อบOงชี ้และข>อห>ามในการรักษาโดยวิธีทางรังสีรOวมรักษา และรู >จ ักทางเลือก

 อื่นๆ ในการรักษา 

O Level ๓.  แสดงให>เห็นถึงความรู>เกี่ยวกับโรคและการรักษาโดยมีแหลOงอ>างอิงข>อมูลที่เหมาะสม 

O Level ๔.  แสดงให>เห็นถึงความรู>เกี่ยวกับโรคอยOางลึกซึ้งโดยอ>างอิงถึงหลักฐานเชิงประจักษ9 และสามารถ

 นำมาประยุกต9เข>ากับแผนการรักษาได> 

O Level ๕.  สามารถให>ความรู>เกี่ยวกับโรคให>กับบุคคลากรทางการแพทย9และประชาชนทั่วไปได> 
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๓. การเตรียมผู&ปmวยและให&คำแนะนำก4อนการรักษา [PC, ICS] 

O Level ๑.  ซักประวัติ ตรวจรOางกาย และสOงตรวจทางห>องปฏิบัติการณ9ได>อยOางเหมาะสม 

O Level ๒.  สามารถสรุปป�ญหาของผู>ป�วยและเตรียมผู>ป�วยเพื่อเข>ารับการรักษาได>อยOางเหมาะสม 

O Level ๓.  สามารถให>คำแนะนำเกี่ยวกับโรคและขั้นตอนการรักษาด>วยวิธีทางรังสีรOวมรักษาแกOผู>ป�วยและ

 ญาติ 

O Level ๔.  สามารถให>คำแนะนำเกี่ยวกับโรค ขั้นตอนการรักษาด>วยวิธีทางรังสีรOวมรักษา ภาวะแทรกซ>อน

 ที่อาจจะเกิดข้ึน และทางเลือกอื่นๆของการรักษาแกOผู>ป�วยและญาติ 

O Level ๕.  สามารถให>ความรู>เกี ่ยวกับการรักษาด>วยวิธีทางรังสีรOวมรักษาให>กับบุคลากรทางการแพทย9

 และประชาชนทั่วไปได> 

 

๔. Vascular imaging [MK] 

O Level ๑.  สามารถเห็นลักษณะผิดปกติชนิดทีเ่ห็นได>ชัดเจน และให>การวินิจฉัยแยกโรคได> 

O Level ๒.  ให>การวินิจฉัยโรคจากภาพการตรวจ โดยมีการให>คำแนะนำจากอาจารย9 

O Level ๓.  ให>การวินิจฉัยโรคจากภาพการตรวจได>ด>วยตนเอง 

O Level ๔.  สามารถเห็นและแปรผลความผิดปกติทีเ่ห็นได>ยากหรือมีขนาดเล็กมาก  

O Level ๕.  สามารถสอนแพทย9และบุคคลากรอื่นๆให>แปลผลภาพการตรวจได> 

  

๕. การวางแผนการรักษา [PC] 

O Level ๑.  รู>จักอุปกรณ9ที่ใช>ในการรักษา 

O Level ๒.  สามารถวางแผนในการรักษา เลือกใช>อุปกรณ9ในหัตถการที ่ไมOซับซ>อนโดยมีการให>คำแนะนำ

 จากอาจารย9  

O Level ๓.  สามารถวางแผนในการรักษา เลือกใช>อุปกรณ9ในหัตถการที ่ไมOซับซ>อนได>ด>วยตัวเองหรือมีการ

 ให>คำแนะนำเล็กน>อย 

O Level ๔.  รOวมวางแผนในการรักษากับอาจารย9 ในหัตถการทีการรักษาที่มีความซับซ>อน 

O Level ๕.  แสดงให>เห็นถึงการใช>อุปกรณ9ในการรักษา โดยตระหนักถึงความคุ>มคOา (cost- consciousness) 

 

๖. ความสามารถในการทำหัตถการ [PC] 

O Level ๑.  Perform diagnosis angiography under supervision 

O Level ๒.  Perform diagnosis angiography and macrovascular access 

O Level ๓.  Perform uncomplicated treatment procedure under supervision 

O Level ๔.  Perform uncomplicated treatment procedure independently 

O Level ๕.  Lead team in management of treatment procedure 
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๗. การตระหนักถึงภาวะแทรกซ&อน [PC] 

O Level ๑.  แสดงให>เห็นถึงความรู>เรื่องป�องกันการเกิดภาวะแทรกซ>อนจากหัตถการ 

O Level ๒.  สามารถสั่งการรักษาและให>ยาเพื่อป�องกันการเกิดภาวะแทรกซ>อน 

O Level ๓.  แสดงให>เห ็นถึงความตระหนักในการป�องกันการเกิดภาวะแทรกซ>อน. สามารถตรวจพบ

 ภาวะแทรกซ>อนที ่พบได>บOอยและให>การรักษาได> เชOน contrast allergy, groin hematoma, 

 catheter induce vasospasm 

O Level ๔.  แสดงให>เห ็นถึงความตระหนักในการป�องกันการเกิดภาวะแทรกซ>อน. สามารถตรวจพบ

 ภาวะแทรกซ>อนที ่พบได>ไมOบOอยหรือรุนแรงและให>การรักษาเบื ้องต>นได> เชOน severe allergic 

 reaction, vessel perforation, dissection, thromboembolism 

O Level ๕.  สามารถให>ความรู>แกOแพทย9และบุคลากรเกี่ยวกับการป�องกันและรักษาการเกิด ภาวะแทรกซ>อน 

 

๘. Radiation safety [SBP] 

O Level ๑.  Apply basic radiation protection and dose monitor 

O Level ๒.  Minimize radiation exposure to patient, self and staff with optimise image  quality 

under supervision 

O Level ๓.  Minimize radiation exposure to patient, self and staff with optimise image  quality 

with limited supervision 

O Level ๔.  Minimize radiation exposure to patient, self and staff with optimise image  quality 

independently 

O Level ๕.  Develop methodology to further decrease radiation exposure and lead 

 multidisciplinary team to use radiation safety 

 

๙. Angiogram [PC] 

O Level ๑.  เลือกใช>ปริมาณสารทึบรังสี และมุมในการตรวจเพื่อแสดงให>เห็นรอยโรคได>อยOางเหมาะสม 

O Level ๒.  แสดงให>เห็นถึงการใช>เทคนิคตOางของ angiogram เพื ่อชOวยในการวินิจฉัยและนำทางเพื่อการ

 รักษา 

O Level ๓.  แสดงให>เห็นถึงการใช>เทคนิคในการสร>างภาพจากการตรวจ 3D angiogram เพื ่อแสดงให>เห็น

 รอยโรคอยOางชัดเจน 

O Level ๔.  แสดงให>เห็นถึงการใช>เทคนิคในการสร>างภาพจากการตรวจ 3D angiogram เพื ่อแสดงให>เห็น

 รอยโรคและใช>ในการวางแผนการรักษาอยOางมีประสิทธิภาพ 

O Level ๕.  สามารถสอนแพทย9และบุคลากรอื ่นๆให>สร>างภาพและแปลผลภาพการตรวจ angiogram 

 และ 3D angiogram ได> 
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๑๐. การดูแลผู&ปmวยหลังการรักษา [PC] 

O Level ๑.  สามารถสั่งการรักษาผู>ป�วยหลังทำหัตถการที่ไมOมีภาวะแทรกซ>อนได>ด>วยตนเอง  

O Level ๒.  ให>การดูแลรักษาผู>ป�วยหลังทำหัตถการ ทราบถึงข>อมูลสำคัญที่ใช>ในการดูแลรักษาตOอเน่ือง 

O Level ๓.  แสดงแผนการดูแลรักษาตOอเนื ่อง และสั ่งการตรวจติดตามการรักษาได>อยOางเหมาะสม เชOน 

 การสOงตรวจทางรังส ีหรือการตรวจ angiogram  

O Level ๔.  สามารถให>คำแนะนำแกOผู>ป�วยและญาติ เรื่องผลการรักษาและแผนการดูแลรักษาตOอเน่ือง 

O Level ๕.  สามารถให>ความรู>แกOแพทย9และบุคคลากรเรื่องการดูแลรักษาผู>ป�วยหลังทำหัตถการได> 

 

๑๑. ทักษะด&านการสื่อสารในการรายงานผลการตรวจ [ICS] 

O Level ๑.  สามารถรายงานผลการตรวจ ลักษณะความผิดปกติที ่ตรวจพบ และให>การวินิจฉัยจากการ

 ตรวจ angiogram ได> 

O Level ๒.  สามารถรายงานผลการตรวจที ่สำคัญ ลักษณะความผิดปกติที ่ตรวจพบ ขั ้นตอนวิธีการรักษา

 และรายละเอียดของหัตถการโดยได>รับคำแนะนำจากอาจารย9 

O Level ๓.  สามารถรายงานผลการตรวจที ่สำคัญ ลักษณะความผิดปกติที ่ตรวจพบ ขั ้นตอนวิธีการรักษา

 และรายละเอียดของหัตถการด>วยตนเอง 

O Level ๔.  รายงานผลการตรวจโดยใช>ไวยากรณ9เหมาะสม ข>อมูลครบถ>วนและเข>าใจได>งOาย 

O Level ๕.  สามารถสอนแพทย9รุOนน>องเรื่องการรายงานผลการตรวจได> 

 

๑๒. Professionalism [PROF] 

O Level ๑.  รับผิดชอบในหน>าที่ที่ได>รับมอบหมาย ตรงตOอเวลา 

O Level ๒.  แสดงให>เห็นถึงจริยธรรมวิชาชีพ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผู>ป�วยเปsนศูนย9กลาง 

O Level ๓.  ปฏิบัติหน>าที่รOวมกับผู>รOวมงานได>อยOางเหมาะสม 

O Level ๔.  แสดงให>เห็นถึงความเปsนผู >นำในการปฏิบัติงาน ประพฤติตัวได>เหมาะสมกับการเปsนผู >นำของ

 ทีมการรักษา 

O Level ๕.  มีสOวนรOวมในการสอนแพทย9 บุคลากรทางการแพทย9และพัฒนาองค9กรเพื่อดำรงไว>ซึ่ง มาตรฐาน

วิชาชีพ 

 

 
(มีตOอหน>าถัดไป) 
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ระดับศักยภาพโดยรวม 

 

O Level 1:   The fellow demonstrates milestones expected of an incoming fellow.  

O Level 2: The fellow is advancing and demonstrates additional milestones, but is not yet           

performing at a mid-fellowship level.  

O Level 3:   The fellow continues to advance and demonstrate additional milestones,           

consistently including the majority of milestones targeted for fellowship.  

O Level 4: The fellow has advanced so that he or she now substantially demonstrates the          

milestones targeted for fellowship. This level is designed as the graduation target.  

O Level 5: The fellow has advanced beyond performance targets set for fellowship and is           

demonstrating “aspirational” goals which might describe the performance of           someone 

who has been in practice for several years. It is expected that only a           few exceptional 

fellows will reach this level.  
 
 
 
 

ผู>ประเมิน ......................................................... 

วันที่ประเมิน .................................................... 
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แบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน 360 องศา แพทย2ประจำบ&านอนุสาขารังสีร4วมรักษาระบบประสาท 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร2 ศิริราชพยาบาล 

 

ช่ือผู>รับการประเมิน.........................................................................................................ช้ันป�ที่........................... 

 

หัวข&อการประเมิน ดีมาก ดี มาตรฐาน 
ต่ำกว4า

มาตรฐาน 

ไม4สามารถ

ประเมินได& 

1. ความเอาใจใสOผู>ป�วยและญาติ      

2. การสอบถามข>อมลูจากผู>ป�วยหรอืญาติ      

3. การให>ข>อมลูแกOผู>ป�วย และ/หรือญาติ      

4. ความต้ังใจทํางาน      

5. การสื่อสารกับผู>รOวมงาน      

6. การบันทกึรายงาน      

7. ประสทิธิภาพในการดูแลผู>ป�วยใน 

ระบบงานโรงพยาบาล      

8. ความรับผิดชอบ, ตรงตOอเวลา      

9. มนุษยสัมพันธ9      

10. เจตคติ จริยธรรมทางการแพทย9      

 

ข&อเสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

ผู&ประเมนิ ...................................................................................ตำแหน4ง ........................................................... 

วันท่ีประเมิน ........................................................ 
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ภาคผนวก 5 

เน้ือหาของการฝVกอบรม/หลักสูตร 
หลักสูตรฝ3กอบรมแพทย9ประจำบ>านตOอยอดเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขารังสีรOวมรักษาระบบประสาท จะต>อง

ครอบคลุมเน้ือหา ดังตOอไปน้ี 

1. กายวิภาคศาสตร9ของหลอดเลือดและสรีรวิทยาของ สมอง ไขสันหลัง ศีรษะและลำคอ 

1.1. Functional vascular anatomy of the brain, head and neck region, spine and spinal cord: 

variants of anatomy, vascular distributions and supply, collateral circulation, dangerous 

anastomosis, cerebral blood flow and autoregulation, etc. 

1.2. Physiology of the brain, head and neck region, spine and spinal cord 

2. อุบัติการณ9 พยาธิสภาพ กลไกการเกิดโรค อาการแสดง การดำเนินโรค การวินิจฉัย การพยากรณ9ของโรค 

หลักการรักษา เทคนิคการรักษา ข>อบOงช้ีและข>อบOงห>ามที่สำคัญในการักษา ตลอดจนภาวะแทรกซ>อนและการ

แก>ไข ของโรคที่สำคัญและพบได>บOอยของหลอดเลือดระบบประสาททั้งสมอง ไขสันหลัง ศีรษะและลำคอ 

2.1. Intracranial vascular lesions 

2.1.1.Aneurysmal vasculopathy 

2.1.2.Pial arteriovenous shunt 

2.1.3.Dural arteriovenous shunt 

2.1.4.Acute ischemic stroke 

2.1.5.Other steno-occlusive disease: ICAD, Moyamoya disease, cerebral venous thrombosis, 

etc. 

2.1.6.Traumatic vascular disease: Direct CCF, etc. 

2.1.7.Other vascular diseases 

2.1.8.Hypervascular tumor: hemangioblastoma, meningioma, etc. 

2.2. Spinal vascular lesions 

2.2.1.Pial arteriovenous shunt: spinal cord AVM, etc. 

2.2.2.Dural arteriovenous shunt: spinal dural AVF, etc. 

2.2.3.Other vascular diseasese 

2.2.4.Hypervascular tumor: hemangioblastoma, etc. 

2.3. Head and Neck vascular lesions 

2.3.1. Vascular anomaly; tumors and malformations 

2.3.2.Aneurysmal vasculopathy 

2.3.3.Traumatic vascular disease: vertebrovertebral fistula, etc. 
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2.3.4.Steno-occlusive disease: carotid stenosis, etc. 

2.3.5.Other vascular diseases 

2.3.6.Hypervascular tumor: juvenile angiofibroma, paraganglioma, etc 

2.4. Pediatric neurovascular diseases: VGAM, dural sinus malformation, pial AVM, aneurysmal 

vasculopathy, etc. 

2.5. Spinal column lesions: osteoporotic fracture, spinal tumor, spinal infection, etc. 

3. เภสัชวิทยา ข>อบOงช้ีและข>อบOงห>ามที่สำคัญ รวมทั้งภาวะแทรกซ>อนและการแก>ไข ในการใช>สารทึบรังสีและยาที่

เกี่ยวข>องในหัตถการทางรังสีรOวมรักษาระบบประสาท 

3.1. Contrast agents 

3.2. Medications:  antiaggregants, anticoagulants, thrombolytics, vasodilators, vasoconstrictors, 

sclerosing agents, etc. 

4. คุณสมบัติ ล ักษณะการใช>งาน และการเลือกใช>อ ุปกรณ9ในหัตถการทางรังส ีร Oวมรักษาระบบประสาท 

(endovascular devices) 

4.1. Introducers (Sheaths) 

4.2. Catheters and microcatheters 

4.3. Guidewires and microwires 

4.4. Balloons 

4.5. Stents 

4.6. Embolic materials 

4.7. Revascularization devices 

4.8. Biopsy devices 

4.9. Closure devices  

4.10. Other materials 

5. การใช>เครื่องมือด>านรังสีวิทยาวินิจฉัยในหัตถการทางรังสีรOวมรักษาระบบประสาทเชOน angiography suite, 

fluoroscopy, computerized tomography, ultrasonography 
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ภาคผนวกท่ี 5 

ข&อบังคับมหาวิทยาลัยว4าด&วยจรรยาบรรณบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมิหดล  

และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ ป�พ.ศ. 2552 2554 และ 2557 
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ภาคผนวกที่ 6 

สวสัดิการการรักษาพยาบาล สําหรับแพทย2ประจําบ&าน และแพทย2ประจำบ&านอนุสาขาฯ 

คณะแพทยศาสตร2ศิริราชพยาบาล  
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ภาคผนวกที่ 7 

ระบบสวัสดิการด&านสขุภาพสำหรบัแพทย2ผู&เข&ารบัการฝVกอบรม 
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ภาคผนวกที่ 8 

แนวทางการร&องเรียนผลการศึกษา หรือผลการสอบสัมภาษณ2 

  กรณีแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงมีข>อสงสัยผลการตัดสินคะแนนสอบ ผลการประเมิน 

หรือกรณีผู>สมัครแพทย9ประจำบ>านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสงูมีข>อสงสัยผลการตัดสินคะแนนสอบสัมภาษณ9 

สามารถอทุธรณ9 ผลการสอบ หรือผลการประเมินได>ตามข้ันตอนตOอไปน้ี 

 

 

 

***หมายเหตุ ถ>าหากเรื่องพิจารณาเกินขอบเขตอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการสาขารงัสีวินิจฉัย ทาง

สาขารังสีวินิจฉัยจะสOงเรื่องไปยังภาควิชา และ/หรือ คณะกรรมการการศึกษาหลงัปริญญา เพื่อพจิารณา และ

อาจใช>ระยะเวลานานเกินกำหนด 14 วันในการช้ีแจงผล 

ผู้ต้องการอทุธรณ์ ยื2นหนงัสืออทุรณ์ภายใน 30 วนัหลงัประกาศผลสอบ/ผลการประเมิน      ผ่าน
เจ้าหน้าที2การศกึษาของภาควิชา 

ฝ่ายการศึกษา สาขารังสีวินจิฉัยรับเรื2องอทุธรณ์ 

ตั Oงคณะกรรมการพิจารณาเรื2องอทุธรณ์ 

ชี Oแจงผลการอทุธรณ์ใน 14 วนั
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ภาคผนวกท่ี 9 

หลักเกณฑ2การลาของแพทย2ผู&เข&ารับการฝVกอบรม 

 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร2ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาคผนวกท่ี 10 

ระเบียบปฎิบัติคณะแพทย2ศาสตร2ศิริราชพยาบาล  

ว4าด&วยวินัย และบทกำหนดโทษทางวินัยให&แก4แพทย2ผู&เข&ารับการฝVกอบรม 
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ภาคผนวกท่ี 11 

หลักเกณฑ2ในการตัดสินให&ฝVกอบรมเพ่ิมเติม และยติุการฝVกอบรมของแพทย2ผู&รับการฝVกอบรม 
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ภาคผนวกท่ี 12 

เกณฑ2การออกข&อสอบเพื่อการวัดและประเมินผลเพื่อเล่ือนช้ันป� 

 
           เพื่อให>การออกข>อสอบ เพื่อประเมินผลเพื่อเลื่อนช้ันป�ของแพทย9ประจำบ>านอนุสาขารงัสรีOวมรักษาระบบ

ประสาท เปsนไปด>วยความเรียบร>อยโปรOงใส มีความยุติธรรม มีความคลอบคุลมเน้ือหาของหลกัสูตรอนุสาขารังสีรOวมรักษา

ระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร9 ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได>กำหนดเกณ9ออกขอสอบ

ดังน้ี 
1. กรรมการการออกข>อสอบ ต>องประกอบด>วยอาจารย9 ผู>ฝ3กสอนหลกัสูตรแพทย9ประจำบ>าน                                   

อนุสาขารังสรีOวมรักษาระบบประสาท สาขารงัสีวินิจฉัย  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร9ศิริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. กรรมการสอบมหีน>าที่ ตัดสินใจรูปแบบการออกข>อสอบ จำนวนข>อสอบ และกำหนดวันสอบตามความ

เหมาะสม 

3. เน้ือหาในการออกข>อสอบ ไมOมีการกำหนด standard text book โดยสามารถออกข>อสอบจาก วารสารทาง

การแพทย9ที่มี peer review ยึดโยงหลักฐานเชิงประจักษ9 และเปsนที่ยอมรบั ไมOมีจำกัดร>อยละของข>อสอบ 

โดยยึดเน้ือหาตามที่กำหนดในหลกัสูตร 

4. ข>อสอบทุกข>อ ต>องผOานการเข>าที่ประชุม และได>รับความเหน็ชอบของคณะกรรมการออกข>อสอบ 

5. เกณฑ9การสอบผOานกำหนดไว>ที่ร>อยละ 60 ทุกวิชา อยOางไรกต็ามคณะกรรมการการสอบสามารถกำหนดเกณฑ9

ใหมOผOานที่ประชุมคณะกรรมการตามเห็นสมควรได> กรณีที่แพทย9ประจำบ>านอนุสาขารังสีรOวมรักษาระบบ

ประสาทสอบไมOผOานสามารถสอบซOอมได>1ครัง้ โดยผู>สอบซOอมผOานจะได>คะแนนที่ร>อยละ 60 หรือตามเกณฑ9

ผOานที่กำหนดใหมOจากทีป่ระชุมอาจารย9 

6. การสอบซOอมสามารถเลือกใช>ข>อสอบเดิมหรอืข>อสอบชุดใหมOได>ตามคณะกรรมการเห็นสมควร 

กรณีแพทย9ประจำบ>านอนุสาขารงัสรีOวมรกัษาระบบประสาทมีข>อสงสัยผลการตัดสินคะแนนสอบ หรือกรณีมี

ข>อสงสัยผลการตัดสินคะแนนสอบสัมภาษณ9 สามารถอทุธรณ9ผลการสอบตามรายละเอียดในภาคผนวก 8 
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ภาคผนวกท่ี 13 

คณะกรรมการคัดเลือกข&อสอบปลายป� ประจำป�การศึกษา 2562 
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ภาคผนวกท่ี 14 

อาจารย2ท่ีปรึกษาแพทย2ประจำบ&าน ป�การศึกษา 2562 

 


