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หลักสูตรการฝกอบรม 

ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานอนุสาขาเพือ่วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารงัสรีวมรกัษาของลำตัว 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Body Interventional Radiology 

ชื่อวุฒิบัตร 

ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

อนุสาขารังสรีวมรักษาของลำตัว 

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Body Interventional Radiology 

ช่ือยอ 

(ภาษาไทย) วว. รังสีรวมรักษาของลำตัว 

(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai board of Body Interventional Radiology 

พันธกิจ 

1) ใหบริการทางรังสีรวมรักษาระบบลำตัว ที่ประทับใจ ถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ และทันสมัยแก

ประชาชน 

2) จัดการ/สนับสนุนการศึกษาทางรังสีรวมรักษาใหแพทยประจำบาน แพทยประจำบานอนุสาขาฯ และ

บุคลากรทางการแพทยทุกระดับ 

3) ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

พันธกิจทางการศึกษา 

1) ผลิตแพทยรังสีรวมรักษาของลำตัวที่มีคุณภาพ มีความสามารถตามมาตรฐานแพทยรังสีรวมรักษาของ

ลำตัวที่ราชวิทยาลัยกำหนด 

2) ผลิตแพทยที่มีความเปนผูนำ และทำงานเปนทีมแบบมืออาชีพ 

3) ผลิตแพทยเพื่อรับใชสังคม ใหสอดคลองกับนโยบายและความตองการทางสาธารณสุขของประเทศ  
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คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเบื้องตนครบถวนตามเกณฑกำหนดของแพทยสภาในปการศึกษาหรือปการ

ฝกอบรมน้ันๆ 

2. เปนผูที่มีคุณสมบัติอางอิงตามประกาศกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) เรื่อง

คุณสมบัติเฉพาะของผูที่สมัครเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับป พ.ศ.2559) โดยไมจำกัด

เพศ เช้ือชาติ ศาสนาและภาวะสุขภาพที่ไมมีผลกระทบตอการฝกอบรม 

3. เปนผูจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ไดรับการรับรองการข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรมและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

4. ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

4.1) เปนผูไดรับวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือรังสีวิทยาทั่วไป จากราชวิทยาลัยรังสีแพทย

แหงประเทศไทย 

4.2) เปนแพทยประจำบานปสุดทาย ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยในปการศึกษาน้ัน 

5. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (GPA) ไมต่ำกวา 2.5 

ระยะเวลาในการฝกอบรม 

 ผูเขารับการฝกอบรมจะศึกษาและอบรมในศูนยรังสีรวมรักษาศิริราช หนวยรังสีรวมรักษาระบบ

ลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา และ/หรือ สถาบันสมทบอื่นๆ ที่ภาควิชาฯ และแพทยสภารับรองแลว เปนเวลา 2 ป 

หนาท่ีของแพทยประจำบานอนสุาขาฯ 

1. รวมดูแลรักษาผูปวย และปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายในภาควิชาฯ อยางเต็มความสามารถ  

2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล หรือภาควิชา 

3. ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลอยางเครงครัด  

4. ประกอบวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนผูมีจริยธรรมอันดี ปฏิบัติตามขอ

พึงปฏิบัติของแพทยที่ดี มีความใฝรู พัฒนาปรับปรุงตนเองอยูตลอดเวลา และเผยแพรความรูแกผูอื่น

เมื่อมีโอกาส (ภาคผนวก 1-5) 

5. เปนพี่เลี้ยงใหแกนักศึกษาแพทย และ/หรือแพทยประจำบานของภาควิชาฯ ที่ข้ึนมาปฏิบัติงาน และ/

หรือรับคำปรึกษาในภาควิชาฯ 

6. ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพอยางนอย 1 เรื่อง และนำเสนอในที่ประชุมของภาควิชาฯ และในการประชุม

วิชาการของราชวิทยาลัยรังสีฯ หรือในการประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล หรือ

อื่นๆ 
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สิทธิของแพทยประจำบานอนสุาขาฯ 

1. แพทยประจำบานอนุสาขาฯ ที่ไดรับการคัดเลือกมาแลว มีสิทธิที่จะรับการฝกอบรมจนครบ 2 ป 

นอกจากผูที่ไดรับโทษใหออกจากการฝกอบรม 

2. แพทยประจำบานอนุสาขาฯ ที่มีตนสังกดัจะไดรับเงินเดือนจากตนสังกัด สวนแพทยประจำบานอนุ

สาขาฯ ที่ไมมีตนสังกัดจะไดรับเงินเดือนจากโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. คาตอบแทนการอยูนอกเวลาของแพทยประจำบานอนุสาขาฯ เปนแบบเหมาจายเดือนละ 5,000 บาท 

(ภาคผนวก 8.1 ในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

4. แพทยประจำบานอนุสาขาฯ มีสิทธิในการลาทุกประเภทไดปละ 10 วันทำการ ครั้งละไมเกิน 5 วันทำ

การ และไมมีการสะสม (ภาคผนวก 8.2 ในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบตัร

แสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

5. แพทยประจำบานอนุสาขาฯ มีสิทธิในการรักษาพยาบาลเมื ่อเจ ็บปวย ตามประกาศของคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  (ภาคผนวก 8.3, 8.4, และ 8.5 ในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทย

ประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีรวม

รักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

6. แพทยประจำบานมีสิทธิเลือกเรียนวิชาเลือกจากสถาบันสมทบอื่นๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดโดย

ภาควิชาฯ 

7. เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แพทยประจำบานอนุสาขาฯ ทุกคนจะตองติดแผนวัดรังสีประจำ

บุคคล (OSL) ตลอดเวลาและตองมีการสงคืน OSL เกา พรอมกับรับ OSL ใหมทุกเดือน เพื่อนำ OSL 

เกาไปวัดและรายงานผลใหทราบเปนรายบุคคล หากพบวาแพทยประจำบานอนุสาขาฯ ไดรับปริมาณ

รังสีสูงกวาขอกำหนดจะมีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมตามมา  

8. เรื่องหอที่พัก ตามกฎของคณะฯ  

9. มีการจัดหองพักแพทย ของสาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 3 และที่ตึก 

72 ป ช้ันใตดิน 

สวัสดิการท่ัวไปของแพทยประจำบานอนุสาขาฯ 

1.เคร่ืองแบบ  แพทยประจำบานอนุสาขาฯ จะไดรับเสื้อเครื่องแบบจำนวน 3 ตัว  

2.บัตร ID card บัตรดังกลาวจะระบุช่ือ นามสกุล และภาควิชาของแพทยประจำบานอนุสาขาฯ  บัตรน้ีเปน 

smartcard สามารถใชในการยืมหนังสือหองสมุด บันทึกการเขารวมกิจกรรม และใชในการผานเขาประตู

ที่มีการติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยเฉพาะได กรณีที่ทำบัตรหาย แพทยประจำบานอนุสาขาฯ ตองเสีย

คาทำบัตรใหมเอง 300 บาท  

https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
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3.Internet account แพทยประจำบานอนุสาขาฯ จะไดรับสิทธิ์เปนสมาชิก MUCC net ในอัตรา 600 

บาทตอป โดยคณะฯจะออกคาใชจายให 300 บาท และแพทยประจำบานอนุสาขาฯ ออกคาใชจายเองอีก 

300 บาท การชำระเงินใชการหักจากบัญชีปละครั้งโดยภาควิชาเปนผูดำเนินการ  

4.โรงอาหาร ในโรงพยาบาลมีราน  คาจำหนายอาหารราคาถูก ดังตอไปน้ี  

• รานคาสวัสดิการคณะฯ ไดแก หอพักพยาบาล 3, 4 และหอประชาธิปไตย หอ 10 ช้ัน  

• สมาคมศิษยเกาแพทยศิริราช  

• คณะพยาบาลศาสตร  

• อาคารศรีสวรินทิรา  

5.สถานท่ีจอดรถ แพทยประจำบานอนุสาขาฯ สามารถจอดรถไดเฉพาะในสถานที่ที่กําหนด ไดแก ที่จอดรถ

หอพัก 8 ไร อาคาร A 

6.หองสมุด แพทยประจำบานอนุสาขาฯ สามารถใชบริการหองสมุดในการสืบคนขอมูลและใชบริการอื่นๆ 

เชน ถายเอกสาร ขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN หรือ International Standard Book 

Number) ขอใชโสตทัศนวัสดุทางการศึกษา เปนตน หองสมุดจะเปดบริการ ดังน้ี  

• วันทำการวันจันทร - ศุกร เวลา 8.00 – 22.00 น.  

• วันเสาร - อาทิตย เวลา 8.00 – 16.30 น. แพทยประจำบานอนุสาขาฯ ที่ตองการสืบคนขอมูล

จำนวนมากและเปนสมาชิกของ MUCC สามารถใชบริการผานทางเว็บไซตของหองสมุดจากที่ใดก็

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

7.สถานท่ีออกกำลังกาย ภายในโรงพยาบาลศิริราชมีสถานที่สำหรับออกกําลังกาย ไดแก 

• หอกีฬาศิรริาชสัมพันธ อาคารจอดรถ 2 ประกอบไปดวย Siriraj fitness center ช้ัน 11 และ 

ยิมเนเซี่ยมช้ัน 12  

• สนามเทนนิส สนามฟุตซอล (ขางหอสมุดศิรริาช) และสนามเปตอง (ขางหอพักพยาบาล 3)  

• สระวายน้ําสมาคมศิษยเกา  

นอกจากน้ี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีชมรมกีฬาและนันทนาการ 23 ชมรมใหแพทยประจำ

บานอนุสาขาฯ สามารถเลือกไดตามความสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ งานสรางเสริมสุขภาพ 

โทรศัพท 02-419-9980, 9989, 8967 หรือ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/ 

สิทธิเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 

1. ไดรับประกาศนียบัตรแสดงวาเปนผูที่ไดรับการฝกอบรมในฐานะแพทยประจำบานอนุสาขาฯ ของ

ภาควิชารังสีวิทยา สาขารังสีรวมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   

2. สามารถยื่นความจำนงขอสอบวุฒิบัตร รังสีวิทยาในสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว ตามที่เขารับการ

ฝกอบรมจากแพทยสภาได 

http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/
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ขอควรระวังและบทลงโทษ 

          แพทยประจำบานอนุสาขาฯ จะตองไมบกพรองตอหนาที่ที่รับผิดชอบและไมทำความผิดรายแรงใดๆ 

เชน การขาดงาน การหนีเวร โดยไมมีเหตุผลอันควร ในกรณีดังกลาวแพทยประจำบานอนุสาขาฯ จะไดรับโทษ

โดยการตักเตือน ใหทำงานเพิ่มเติมจนครบ ใหออกจากการฝกอบรม หรือไมสงสอบวุฒิบัตร ตามประกาศ

ระเบียบปฏิบัติคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล วาดวยวินัยและบทกำหนดโทษทางวินัยแกแพทยผูรับการ

ฝกอบรม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล วาดวยหลักเกณฑในการตัดสินให

ฝกอบรมเพิ่มเติมและยุติการฝกอบรม พ.ศ.2556 (ภาคผนวก 8.6 และ 8.7 ในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรม

แพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีรวม

รักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

วิธีการฝกอบรม 

ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองและบรรลุผลลัพธของแผนการ

ฝกอบรมที่กำหนดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เนนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติเปนฐาน (Practice-based 

training) มีสวนรวมในการบริบาลและรับผิดชอบผูปวย คำนึงถึงศักยภาพและการเรียนรูของผูเขารับการ

ฝกอบรม (Trainee-center) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝกอบรมกับงานบริบาล

ผูปวยอยางเหมาะสม โดยไดระบุวิธีการฝกอบรม และเปาประสงคหลักในแตละชวงหรือช้ันป (Milestone) 

และระดับสมรรถนะการเรียนรู 6 ดาน (competency) ของการฝกอบรม ไดแก 

1. ทักษะและเจตคติในการบริบาลผูปวย (Patient Care) 

2. ความรู ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการนำไปใชแกปญหาของผูปวยและสังคมรอบ

ดาน (Medical knowledge and technical skills) 

3. การเร ียนร ู จากการปฏิบ ัต ิ  และการพ ัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 

Improvement) 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communicating Skills) 

5. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

6. การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based practice) 

และมีการติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล (supervision) ตลอดจนใหขอมูลปอนกลบั (feedback) แก

ผูเขารับการฝกอบรม จากการบันทึกการสะทอนการเรียนรู (self-reflection) ของผูเขาฝกอบรม จากการ

ประเมินองครวม (Entrustable professional activity, EPA) ทั ้ง 6 ขอ เพื ่อนำมาพัฒนาปรับปรุงอยาง

สม่ำเสมอ โดยมีการใหการอบรมเนนบูรณาการการเรียนรู ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติและการสงเสริมการ

พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองอยางสม่ำเสมอ โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย ไดมีการกำหนด 

Entrustable professional activity (EPA) ของทางอนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว ใหมี 6 ขอดังตาราง 

 

https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
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ตาราง Entrustable professional activity (EPA) of Body intervention 

EPA 1 Integrate clinical information, interpret examination, and formulate diagnosis of 

vascular and non-vascular diseases 

EPA 2 Recommend appropriate procedures and implement management plan 

EPA 3 Obtain informed consent and prepare pre-procedural management 

EPA 4 Accomplish interventional procedures and post-procedural care 

EPA 5 Present oral and written reports that document the procedures 

EPA 6 Collaborate as a member of an interprofessional team 
เอกสารอางอิง: เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 

เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม/หลักสูตร 

 ผูเขารับการฝกอบรมจะไดเรียนรูเกี่ยวกับรังสีวิทยาวินิจฉัยโรคหลอดเลือด (diagnostic vascular 

imaging), เครื ่องมือ อุปกรณ และเภสัชภัณฑที ่เกี ่ยวของทางรังส ีร ังสีร วมร ักษาของลำตัว (common 

equipment and medicines in interventional radiology), หัตถการทางรังสีรังสีรวมรักษาของลำตัวตางๆ 

ท ี ่สำค ัญ, anatomy, basic principles, indications, contraindications และ complications,  รวมทั้ง

ความรูดานการบูรณาการทั่วไป (ขอ 6.3, ภาคผนวก 4.2 และ 4.3 ในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทย

ประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีรวมรักษาของ

ลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน  

1. ปฏิบัติงานในหนวยรังสีรวมรักษา ไมนอยกวา 72 สัปดาห 

2. ศึกษาดูงานตางสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศที่รับรองโดยภาควิชาหรือราชวิทยาลัยรังสี

แพทย ไมนอยกวา 8 สัปดาห โดยเปดโอกาสใหแพทยประจำบานอนุสาขาฯ สามารถเลือกไปฝก

ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศูนยและ/หรือโรงพยาบาลตนสังกัด เพื่อศึกษาเรียนรูระบบการทำงานดาน

สาธารณสุขและระบบสุขภาพในระดับตางๆ ของประเทศ 

3. หมุนเวียนศึกษาและปฏิบัต ิงานดานสาขารังสีว ิทยาวินิจฉัยที ่ เกี ่ยวของ เชน color Doppler 

ultrasonography, CTA และ MRA ไมนอยกวา 4 สัปดาห 

4. หมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานดานอื่นๆ แลวแตความเหมาะสมในแตละสถาบัน อาทิ สาขารังสีวิทยา

วินิจฉัย อายุรกรรม ศัลยกรรม พยาธิวิทยา วิสัญญี หรือการทำวิจัย 

https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
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การสอบเพ่ือหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว 

การประเมินผลเพื่อหนังสือวุฒิบัตรฯ ประกอบดวย 

1. การสอบขอเขียน : multiple-choice question; MCQ จำนวนรวม 100 ขอ ใน 2 ช่ัวโมง แบงเปน  

  1.1) Diagnostic vascular imaging, common equipment and basic knowledge 10 ขอ  

  1.2) Vascular intervention 60 ขอ 

   - Arterial procedure 45-50 ขอ    

  - Venous procedure 10-15 ขอ 

1.3)  Non-vascular intervention 30 ขอ  

เนื ้อหาออกสอบตามความรู เม ื ่อส ิ ้นส ุดปการฝกอบรมที ่ 2 โดยขอสอบใหออกจาก Standard 

Textbooks ประมาณรอยละ 80 และออกจาก Standard Journals รอยละ 20 

2. การสอบเพื่อประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE; objective structured clinical examination) สอบเมื่อ

สิ้นสุดปการฝกอบรมที่ 2 

3. การสอบปากเปลา (ORAL) สอบเมื่อสิ้นสุดปการฝกอบรมที่ 2 

เกณฑการตัดสินผลการสอบ  

  คะแนนสอบ OSCE คิดเปนรอยละ 20 

คะแนนสอบขอเขียน คิดเปนรอยละ 50 

คะแนนสอบปากเปลา คิดเปนรอยละ 30  

เกณฑการสอบผาน  

- ใหยึดคะแนนรวมทั้ง 3 สวน จากคะแนนเต็มรอยละ 100 เกณฑการสอบผานคือรอยละ 65  

- ถาไดคะแนนรวมกันรอยละ 60 ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 65 ใหดูงานเพิ่มเติมในสถาบันเดิมของตนเปนเวลา 

3 สัปดาห จึงจะถือวาสอบผาน  

- ถาไดคะแนนนอยกวารอยละ 60 ใหรอสอบใหมทั้งขอเขียน ปากเปลา และ OSCE  
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การปฏิบัติงาน 

รายชื่ออาจารย หนวยรังสรีวมรักษาระบบลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 

1. รศ.พญ.วลัยลักษณ ชัยสูตร (หัวหนาหนวย) 

2. รศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี 

3. ผศ.นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน (ผูดูแลแพทยประจำบานอนุสาขาฯ) 

4. ผศ.นพ.สาธิต โรจนวัชราภิบาล 

5. อาจารย พญ.จิรวดี ยอดย่ิง 

6. อาจารย นพ.สุกฤษฏ์ิ โสฬสภิญญา 

รายชื่อแพทยประจำบานอนุสาขารังสีรวมรักษาระบบลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช  

ประจำปการศึกษา 2563 

แพทยประจำบานอนุสาขาฯ ชั้นปท่ี 2 

1. พญ. กุลวนิช พิพัฒนวนิชกุล 

2. นพ. พิพิธ ปตุวงศ 

3. นพ. ไพศาล สงเคราะห 

4. พญ. รุจิรา พัฒนวณิชกุล 

5. พญ. อรรถพร อจลเสรวีงศ 

แพทยประจำบานอนุสาขาฯ ชั้นปท่ี 1 

1. นพ. ชินพัฒน เลาหชาญวนิชย 

2. นพ. ธนวินท ธัญอนันตกูล 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ภายในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 

มีสถานที่ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนและการบริการ ดังน้ี 

- ศูนยรังสีรวมรักษาศิริราช ตึก 72 ป ช้ัน 2 

- หนวยตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย ตึก 72 ป ช้ัน 2 

- ศูนยภาพวินิจฉัย ตึกผูปวยนอก ช้ันพื้นดิน 

- หนวยตรวจเอ็มอารไอและเอกซเรยคอมพิวเตอร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 1 – 3 

- หองตรวจเอ็มอารไอ ตึก 84 ป ช้ัน 1 

- หองประชุมพิณพากยพิทยาเภท ตึก 72 ป ช้ัน 1 

- หองประชุมสาขารังสีวินิจฉัย ตึก 72 ป ช้ัน 10 
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แนวทางการฝกอบรม 

การฝกอบรมแบงออกเปน 2 ระดับชั้นป ไดแก แพทยประจำบานอนุสาขาฯ ปที่ 1 และ 2 การ

ฝกอบรมในหนวยรงัสีรวมรักษาระบบลำตัว ศูนยรังสีรวมรักษา และ หนวยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา มี

การฝกอบรมทั้งในดานปฏิบัติ และวิชาการในรูปแบบกิจกรรมวิชาการ โดยมีอาจารยแพทยใหการดูแลในทุกๆ 

ดาน 

การปฏิบัติงานภายในศนูยรังสีรวมรักษา 

แบงเปน 2 แบบ 

1. การปฏิบัติงาน ในเวลาราชการ 8:00-16:00 น. 

2. การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 16:00-08:00 น. หรือ วันหยุดราชการ 

หนวยปฏิบัติงานในเวลาราชการของแพทยประจำบานอนสุาขาฯ  

แบงเปน 4 หนวย ดังน้ี 

1. หนวย Vascular: ฝกหัตถการในหองปฏิบัติงาน DSA1 และ DSA2  

2. หนวย Non-vascular: ฝกหัตถการในหองปฏิบัติงาน CT 

3. หนวย Consult: รับปรึกษาผูปวยเคสฉุกเฉิน ทั้งจากแผนกผูปวยในและผูปวยนอก 

4. หนวย OPD-CTA-US: ออกตรวจผู ป วยนอกรวมกับอาจารยประจำวัน ปฏิบ ัต ิงานในหนวย 

อัลตราซาวด (FNA และ color Doppler ultrasound) และรังสีวิทยาหัวใจและหลอดเลือด 

ตารางการหนวยปฏิบัติงาน ในเวลาราชการ ปการศึกษา 2563 

 

การปฏิบัติงานในเวลาราชการ  

รายละเอียด ประกอบไปดวย 

1. เย่ียมและตรวจดูอาการผูปวยที่ตึกผูปวยในตอนเชา 

2. เขาร วมกิจกรรมทางวิชาการประกอบไปดวย lecture ของหนวย, fellow topic, journal club, 

research meeting, สุนทรียสนทนา, morbidity-mortality conference และ interdepartmental 

conference กับภาควิชาอื่น 
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3. ฝกปฏิบัติงานในหองหัตถการทั้ง vascular และ non-vascular 

4. รวมออกตรวจผูปวยนอก (OPD) เพื่อวางแผนรักษา และตรวจติดตามอาการหลังรักษา 

5. ฝกปฏิบัติงานสาขารังสีวินิจฉัยในหนวยรังสีวิทยาหัวใจและหลอดเลือด และหนวยอัลตราซาวด ไดแก 

การทำ FNA และ color Doppler ultrasound 

6. รับปรึกษาเคสผูปวยฉุกเฉิน 

7. เตรียมและวางแผนการรักษาผูปวยที่จะมารับการรักษาในวันถัดไป 

การเยี่ยมและตรวจดูอาการผูปวย ท่ีตึกผูปวยใน 

1. เย่ียมและตรวจดูอาการผูปวยทุกรายรวมกับแพทยประจำบานในตอนเชา กอนเวลาราชการ 

2. รายงานอาการผูปวยและอภิปรายรวมกับอาจารย 

3. ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนหลังการรักษา ควรไดรับการติดตามจนกวาผูปวยหายดีหรือ สามารถจำหนาย

ออกจากโรงพยาบาล 

4. ผูปวยที่มีการดำเนินของตัวโรคแยลง หรือไมตอบสนองตอการรักษาควรไดรับการตรวจเยี่ยมอยาง

ตอเน่ือง 

5. หากพบปญหา หรือมีขอสงสัย ตองรายงานอาจารยแพทยเจาของไข หรืออาจารยผูอยูเวรรวมประจำวัน

ทุกครั้ง 

หลักการปฏิบัติ และการเขียนบันทึกเอกสารขณะเยี่ยมผูปวย 

-  ซักประวัติ ตรวจรางกาย และดูผลทางหองปฏิบัติการ ในประเด็นที่สำคัญ 

-  ตรวจดูแผล และทำความสะอาดแผล 

-  ในเคสที่ใสสายระบาย ควรดูปริมาณของสารที่ระบาย และลักษณะภายนอก อาจตองทำการใสน้ำสวน

ลางสาย ในกรณีสงสัยมีการอุดตันภายในสาย  

-  บันทึกขอมลูในแฟมเอกสารผูปวย ในรปูแบบ “SOAP” 

โดย S = Subject, O = Observed, A = Assessment, P = Plan 

การฝกปฏิบัติงานในหองทำหัตถการ (DSA and CT rooms) 

1. ในวันที่ไมมีกิจกรรมในชวงเชา fellow เริ่มปฏิบัติงาน 8:00 น. โดยมาประเมินผูปวย และเตรียมตัวกอน

เขาหองผาตัด 

2. เคสแรกผูปวยจะเขาหองหัตถการและพรอมทำหัตถการ 8:30 น. ยกเวน เปนเคสที่ตองปรึกษาวิสัญญี

แพทย หรือมีการเรียนหรือกิจกรรมของหนวยในชวงเชา โดยจะเริ่มเวลา 9:00 น. 

3. ผูปวยทุกรายไดรับการใหคำปรึกษากอนการทำหัตถการโดยแพทยประจำบาน หรือแพทยประจำบาน 

อนุสาขาฯ (ภาคผนวก 6) 

4. แบงเปน 2 rotations หลัก คือ Vascular และ Non-vascular 

- Vascular จะปฏิบัติงานในหอง DSA 1 และ DSA 2 

- Non-vascular จะปฏิบัติงานในหอง CT 
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หองทำหัตถการทั้ง 3 หองมีการแบงดังน้ี 

1. DSA 1 และ DSA 2: ทำห ัตถการที ่ต องใช fluoroscopic guidance เช น vascular intervention, 

biliary intervention และ non-vascular intervention บางหัตถการ ตัวอยางหัตถการ เชน TACE, 

angiography, embolization, angioplasty, venous blood sampling, central venous catheter 

placement, lymphangiography, PTBD, cholangioplasty, bile duct stone removal, 

cholecystostomy, percutaneous nephrostomy (PCN) เปนตน 

2. CT room: ทำหัตถการ non-vascular และใช CT scan ตรวจติดตามผูปวยหลังรักษาในบางกลุมโรค 

เชน tumor ablation (RFA, MWA หรือ IRE), biopsy หรือ PCD เปนตน 

ตารางอาจารยออกปฏิบัติงานหองผาตัด 

 

การรับปรึกษาเคสผูปวยฉุกเฉินในเวลาราชการและรายงานอาจารยประจำวัน 

ในเวลาราชการเปนหนาที่ของ แพทยประจำบานอนุสาขาฯ หนวย Consult  

หนาท่ีของแพทยประจำบานอนสุาขาฯ หนวย Consult 

- รับปรึกษาเคสฉุกเฉิน จากแพทยประจำบาน หรือรับเคสเองโดยตรง โดยเคสฉุกเฉินจะไดรับปรึกษา

ทางโทรศัพทพื้นฐาน, โทรศัพท VPN ของหนวย หรือแพทยเจาของไขเดินมาปรึกษาเองโดยตรง 

- ร ับปรึกษาเคสจากตึกผ ู ป วยใน โดยแพทยเจ าของไขจะเขียนใบปรึกษาลงมา หรือแจงทาง

โทรศัพท/VPN 

- รายงานเคสกับอาจารยผูดูแลหองปฏิบัติการประจำวัน ทุกเคสท่ีรับปรึกษา 

- รับ set เคสตามคำสั่งของอาจารย โดยแพทยประจำบานอนุสาขาฯ ไมสามารถ set เคสเองได และสง

ขอมูลใหแพทยประจำบานอนุสาขาฯ หนวยที่ปฏิบัติงานทราบ 

- มีหนาที่ชวยจัดเรียงลำดับเคสที ่จะเขาหองหัตถการทุกหอง และเคสฉุกเฉินทั ้งหมด เพื ่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่นและสามารถทำหัตถการใหเสร็จในเวลาที่เหมาะสม 

- เคสที่ตองปรึกษาวิสัญญีแพทย: ผูปวยที่ไมใหความรวมมือ, ผูปวยที่สัญญาณชีพไมคงที่, ผูปวยที่ใสทอ

ชวยหายใจ เปนตน โดยแนะนำใหแพทยเจาของไขมาปรึกษาวิสัญญีแพทยดวยตนเอง เนื่องจากเปน

แพทยที่ทราบขอมูลของผูปวยมากที่สุด 
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- ในเดือนที่ไมมีแพทยประจำบานอนุสาขาฯ หนวย Consult ใหแพทยประจำบานอนุสาขาฯ หนวย 

ปฏิบัติงานที่อยูประจำหอง DSA2 มาชวยปฏิบัติหนาที่แทน  

การเตรียมและวางแผนการรักษาผูปวยท่ีจะมารับการรักษาในวันถัดไป 

1. จะเริ่มวางแผนการรักษาผูปวยในวันถัดไป เมื่อทำหัตถการผูปวยในเวลาเสร็จ 

2. แพทยที่รวมวางแผนการรักษาควรเปนแพทยที่เปนคนฝกปฏิบัติเคสน้ันในวันรุงข้ึน 

3. ดูประวัติ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และฟลม รวมถึงขอบงช้ีในการทำหัตถการน้ันๆ 

4. วางแผนการรักษาอยางละเอียด และเลือกอุปกรณที่จะใชรักษาผูปวย แจงพยาบาลที่มีหนาที่รับผิดชอบ

ใหทราบถึงอุปกรณตางๆ ที่จำเปนตองใช เพื่อที่จะไดมีการเตรียมอุปกรณเหลาน้ันไวลวงหนา 

5. แกผล lab ที่ผิดปกติกอนทำหัตถการในวันรุงข้ึน 

6. คนไขทุกรายควรปรึกษา และรายงานอาจารยแพทยเจาของไข 

ผลทางหองปฏิบัติการกลุม bleeding disorder ท่ีตองไดรับการแกไข กอนทำหัตถการ 

 

การรวมออกตรวจผูปวยนอก (OPD) เพ่ือวางแผนรักษา หรือ ตรวจติดตามอาการหลังรักษา 

แผนกผูปวยนอก (OPD) ต้ังอยู ตึก 72 ช้ัน 2 โดยมีผูปวย 2 กลุม คือ ผูปวยนอกปรึกษาใหม และผูปวยนัด

ติดตามหลังการรักษา 

1. ผูปวยนอกปรึกษาใหม 

- หลังจากที่ผูปวยมาที่ OPD พยาบาลจะสอบถามขอมูลเบื้องตน และนัดวันพบแพทยในสมุดนัด 

- ในกรณีผูปวยที่มี CD film จากโรงพยาบาลอื่น พยาบาลจะสงผูปวยไปลงขอมูลเขาระบบ PACS ของ

โรงพยาบาล 

2. ผูปวยท่ีนัดมาติดตามดูหลังไดรับการรักษา 

- หลังจากทำการรักษา แพทยจะนัดผูปวยติดตามอาการ ตามวันที่อาจารยผูเปนเจาของไขออกตรวจ 

- นอกจากตรวจติดตามอาการแลว ยังมีการตรวจผลเลือดทางหองปฏิบัติการ, การตรวจอัลตราซาวด 

หรือ การตรวจ CT scan ซึ่งสามารถทำได ที่หอง CT scan ตอน 8:00 น. กอนที่จะตรวจจรงิในวันน้ัน 

หนาท่ีของแพทยประจำบานอนุสาขาฯ หนวย OPD-CTA-US 

- แพทยประจำบานอนุสาขาฯ หนวย OPD-CTA-US เปนผูรับผิดชอบการตรวจผูปวยนอกตามตาราง

การออกตรวจของอาจารยแตละทาน 

- ตรวจสอบรายช่ือผูปวยที่จะตรวจ OPD ไดจากสมุดนัดที่ OPD 72/2  

- กอนถึงวันตรวจ fellow ควรเตรียมประวัติ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และฟลมของผูปวยแตละ

ราย ที่จะมาตรวจใหพรอม 
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- เตรียม protocol CT scanของเคสที่นัดมาติดตามอาการรักษาดวย CT scan (ซึ่งผูปวยจะมาทำ CT 

scan ที่หอง CT ตอน 8:00 น. กอน หลังจากน้ันผูปวยจะมารอตรวจที่ OPD 72/2)     

- รวมตรวจเคสผูปวยนอก และเคสที่นัดมาติดตามหลังไดรับการรักษา กับอาจารยประจำชวงเวลา 

- ผูปวยที่มีแผนการรักษาดวยการใชอัลตราซาวดชวยในการรักษานั้น ควรตรวจอัลตราซาวดเบื้องตน

บริเวณรอยโรค เชน ในกลุมที่ตองทำ Radiofrequency ablation (RFA) ควรจะตองอัลตราซาวดหา

ตำแหนงของพยาธิสภาพ เพื่อวางแผนการรักษา เปนตน 

- ทำอัลตราซาวด และอานผล CT scan เคสผูปวยที่นัดมาติดตามหลังไดรับการรักษา  

ตารางปฏิบัติงานแพทยประจำบานอนุสาขาฯ หนวย OPD-CTA-US 

 

การฝกปฏิบัติงานสาขารังสีวินิจฉัยในหนวยอัลตราซาวด และรังสีวิทยาหัวใจและหลอดเลือด 

แพทยประจำบานอนุสาขาฯ หนวย OPD-CTA-US มีหนาที่ในการฝกฝนในหนวยอัลตราซาวดและหนวย

รังสีวิทยาหัวใจและหลอดเลือด ตามวันและเวลาในตาราง 

1. หนวยอัลตราซาวด 

- ฝกปฏิบัติ color Doppler ultrasound: วันพฤหัสบดี 8:00-12:00 น. 

- ฝกปฏิบัติ FNA of thyroid gland and neck: วันจันทร 13:00-15:00 น. 

2. หนวยรังสีวิทยาหัวใจและหลอดเลือด 

- ฝกอานผล CTA body: วันจันทร 15:00-16:00 น. 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

1. ชวงเวลา 16:00-08:00 น. หรือ วันหยุดราชการ 

2. แพทยประจำบานอนุสาขาฯ เปนผูกำหนดตารางเวรเอง โดยใหอยูเวรนอกเวลาราชการ วันละ 1-2 คน 

(ป 1 และป 2 อยางละ 1 คน) โดยอยูเวรไมเกิน 10 เวรตอเดือน และประกาศใหอาจารยและผูรวมงาน

ทุกทานทราบเปนประจำทุกเดือน 

หนาท่ีของแพทยประจำบานอนสุาขาฯ นอกเวลาราชการ 

1. เย่ียมและตรวจดูอาการผูปวยที่ตึกผูปวยในตอนเชา 

2. รับปรึกษาเคสผูปวยฉุกเฉินจากแพทยประจำบานและรายงานอาจารยที่อยูเวรรวมประจำวัน ทุกเคสที่

รับปรึกษานอกเวลาตองรายงานอาจารยท่ีอยูเวรทุกเคส 
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3. Flow การ set เคสนอกเวลาราชการ 

       - เคสฉุกเฉินทั่วไปที่ไมตองปรึกษาวิสัญญีแพทย 

 

       - เคสฉุกเฉินที่ตองปรึกษาวิสัญญีแพทย 

 

4. เมื่อมีเคสผูปวยฉุกเฉินที่รับปรึกษาแลวมีแผนวาจะตองทำหัตถการ (แตผูปวยอาจจะยังไมพรอม) ให

แพทยประจำบานแจงนักรังสีเทคนิคที่อยูเวรทันที เพื่อรับทราบขอมูลลวงหนา 

5. เมื่อยืนยันวาจะทำหัตถการแลว ใหแพทยประจำบานแจงเวลาท่ีจะทำหัตถการแกนักรังสีเทคนิคท่ีอยู

เวรทันที โดย set เวลาการทำหัตถการลวงหนาอยางนอย 1 ชั ่วโมง ยกเวนในกรณีเคสผูปวย

เรงดวนมากสามารถแจง set เวลาไดอยางนอย 30 นาที 

6. หามแพทยประจำบานหรือแพทยประจำบานอนุสาขาฯ ตามผูปวยมาท่ีหองหัตถการเอง พยาบาลที่

อยูเวรจะมีหนาที่ในการตามผูปวยมาทำหัตถการเมื่อทีมพรอม 
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กิจกรรมวิชาการของหนวยรังสีรวมรักษาระบบลำตัว  

เวลากิจกรรมแบงเปน 2 ชวง 8:00 - 9:00 น. หรือ 12:00 - 13:00 น. ดังตาราง 

 

Interventional Radiology conference 

1. IR Journal club  

- วันอังคาร สัปดาหที่ 1 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

- สถานที่ หองประชุมภาควิชารังสีวิทยา ตึก 72 ป ช้ันใตดิน 

- อาน นำเสนอ และอภิปรายวารสารทางการแพทยที่นาสนใจ รวมกับแพทยประจำบานอนุสาขาฯ และ

อาจารย 

2. IR topic 

- วันจันทร สัปดาหที่ 2 ของเดือน เวลา 12.00-13.00 น. 

- สถานที่ หองประชุมพิณพากยพิทยาเภท ตึก 72 ป ช้ัน 1 

- นำเสนอ topic เกี่ยวกับรังสีรวมรักษาระบบลำตัวที่กำหนดไว ใหกับแพทยประจำบาน แพทยประจำ

บานอนุสาขาฯ และอาจารย  
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3. Research meeting 

- วันอังคาร สัปดาหที่ 2 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

- สถานที่ หองประชุมภาควิชารังสีวิทยา ตึก 72 ป ช้ันใตดิน 

- นำเสนอความคืบหนาของผลงานวิจัย และอภิปรายรวมกับแพทยประจำบานอนุสาขาฯ และอาจารย  

4. Peer review 

- วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 1 และวันศุกร สัปดาหที่ 2, 3, 4, และ 5 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

- สถานที่ หนวยรังสีรวมรักษาศิริราช ตึก 72 ป ช้ัน 2  

- แพทยประจำบานอนุสาขาฯ นำเสนอผูปวยที่นาสนใจในแตละสัปดาห และอภิปรายรวมกับแพทย

ประจำบานและอาจารย 

5. IR cases of the month  

- วันอังคาร สัปดาหที่ 3 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

- สถานที่ หองประชุมพิณพากยพิทยาเภท ตึก 72 ป ช้ัน 1 

- แพทยประจำบานอนุสาขาฯ มีหนาที่ใหคำปรึกษากับแพทยประจำบานในการนำเสนอเคสผูปวยที่

นาสนใจ ในแตละเดือน รวมทั้งอภิปรายระหวางการนำเสนอ 

6. สุนทรียสนทนา  

- ทุกวันพุธ เวลา 8.00-9.00 น. 

- สถานที่ ศูนยรังสีรวมรักษาศิริราช ตึก 72 ป ช้ัน 2 

- เขารวมประชุมกับอาจารยแพทย พยาบาล นักรังสีการแพทยและพนักงานศูนย ถึงปญหาระหวางการ

ทำงาน รวมกันวิเคราะหปญหา พรอมทั้งหาแนวทางการแกไขและพัฒนาการทำงานใหได

ประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานพัฒนาคุณภาพ 

7. Morbidity-Mortality conference 

- วันพุธ สัปดาหที่ 3 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

- สถานที่ ศูนยรังสีรวมรักษาศิริราช ตึก 72 ป ช้ัน 2 

- เขารวมประชุมกับอาจารยแพทย พยาบาล นักรังสีการแพทยและพนักงานศูนย รายงานผูปวยที่เกิด

ภาวะแทรกซอนหรือเสียชีวิต พรอมทั้งวิเคราะหปญหา และหาแนวทางปองกันการเกิดซ้ำ ซึ่งเปนสวน

หนึ่งของงานพัฒนาคุณภาพ 

8.  IVR lecture (อยางนอย 15 ช่ัวโมงตอป) 

- ใหแพทยประจำบานอนุสาขาฯ เขารวมฟงบรรยายโดยอาจารยหนวยรังสีรวมรักษาของลำตัวรวมกับ

แพทยใชทุน/แพทยประจำบาน โดยหลังการบรรยาย แพทยประจำบานอนุสาขาฯจะชวยซักถามหรือ

ใหความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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Inter-department conference 

9. Vascular conference 

- วันศุกร สัปดาหที่ 1 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

- สถานที่ หองประชุมหนวยศัลยกรรมหลอดเลือด ตึกสยามมินทร ช้ัน 13 

- รวมปรึกษาและอภิปรายเคสผูปวยกับแพทยประจำบานอนุสาขาฯ และอาจารย หนวยศัลยกรรม

หลอดเลือด  

10.  Multidisciplinary urologic conference 

- วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 2 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

- สถานที่ หองประชุมอุดม โปษะกฤษณะ ตึกสยามมินทร ช้ัน 12 

- รวมปรึกษาและอภิปรายเคสผูปวยกับ แพทยประจำบานอนุสาขาฯ และอาจารย หนวยศัลยกรรม

ทางเดินปสสาวะ 

11. Hepatobiliary conference  

- วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 3 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

- สถานที่ หองประชุมหนวยศัลยกรรมตับและทางเดินน้ำดี ตึกสยามมินทร ช้ัน 12 

- รวมปรึกษาและอภิปรายเคสผูปวยกับ แพทยประจำบานอนุสาขาฯ และอาจารย หนวยศัลยกรรมตับ

และทางเดินน้ำดี  

12. HCC conference 

- วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 1 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น. 

- สถานที่ หองประชุมพิณพากยพิทยาเภท ตึก 72 ป ช้ัน 1 

- รวมฟงบรรยายและอภิปราย หัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับการรักษาผูปวยโรคมะเร็งตับในมุมมองตางๆ 

จากสหสาขาวิชาชีพ 

แพทยประจำบานอนุสาขามีหนาที ่จ ัดสรรตารางการนำเสนอเคสผู ปวยใน interdepartmental 

conference และ interhospital conference รวมทั้งเปนที่ปรึกษาแกแพทยประจำบานในการนำเสนอ IR 

cases of the month และ resident journal club โดยจัดสรรใหมีความเทาเทียมกัน และมีความเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในชวงเวลาน้ันๆ  
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กิจกรรม Two-way feedback 

 จัดใหมีทุกวันพุธสุดทายของเดือน เวลา 16.00-18.00 น.  

สถานที่ หองประชุมศูนยรังสีรวมรักษาศิริราช ตึก 72 ป ช้ัน 2  

ผูเขารวมกิจกรรม ไดแก อาจารยผูฝกอบรม และแพทยประจำบานอนุสาขาฯ 

เปนกิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหแพทยประจำบานอนุสาขาฯ ไดมีโอกาสทบทวนถึงการฝกอบรม

ในชวงเดือนที่ผานมา ไดประเมินตนเองในดานตางๆ ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน การบริหารงานตางๆ ดาน

ความรูความสามารถ พรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการฝกอบรม 

และเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา 

อาจารยผูฝกอบรมรับฟงการประเมินตนเองในดานตางๆ พรอมทั้งใหคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุง

พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะการเรียนและการปฏิบัติงาน รับฟงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการฝกอบรม พรอมทั้งรวมเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา และนำไปปฏิบัติเพื่อ

แกไขปญหาตอไป 

การทำวิจัย 

แพทยประจำบานอนุสาขาฯ ตองทำงานวิจัย ไดแก งานวิจัยแบบ retrospective, prospective 

หรือ cross sectional อยางนอย 1 เรื ่อง หรือทำ systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื ่อง ใน

ระหวางการปฏิบัติงาน 2 ป โดยเปนผูวิจัยหลัก (รายละเอียดของการทำวิจัย ขอ 6.4 ในเกณฑหลักสูตรการ

ฝกอบรมแพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา

รังสีรวมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
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การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

1) E-Portfolio and E-logbook  

อนุสาขาฯ ไดมีการจัดทำ e-portfolio สำหรับแพทยประจำบานอนุสาขาฯ เพื่อใชในการบันทึก logbook 

ติดตามกิจกรรม และติดตามความกาวหนาของแพทยประจำบานอนุสาขาฯ รวมทั้ง

เปนแหลงรวบรวมขอมูลเอกสารตางๆ ทั้งเอกสารดานวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ที่

เก ี ่ยวของก ับการปฏิบ ัต ิงาน โดยสามารถเข าไปย ัง e-portfolio ได ที่ link 

https://sites.google.com/mahidol.edu/siir/home  ห ร ื อ  scan QR code 

แลวกดเขาไปที่หนา IR Fellow จากน้ันกด link ที่ช่ือของตน จะเขาไปยัง website 

สวนตัวของแพทยประจำบานอนุสาขาฯ แตละคน (สามารถเขาดูได โดยใช email account ที่ลงทะเบียนไว

เทาน้ัน) 

แพทยประจำบานอนุสาขาฯ สามารถเขาไปยัง website สวนตัว เพื่อบันทึก E-logbook ของตน ทำให

อาจารยที่ปรึกษาและตนเองสามารถติดตามไดวามีประสบการณในการทำหัตถการแตละชนิดมากนอยขนาด

ไหน ยังมีหัตถการใดที ่ยังขาดประสบการณบาง เพื ่อที่จะสามารถเพิ ่มพูนประสบการณที ่ยังขาดไดอยาง

เหมาะสม อาจารยที่ปรึกษาที่ปรึกษาจะมีการตรวจสอบความถูกตองและติดตามประสบการณการทำหัตถการ

ตางๆ ของแพทยประจำบานอนุสาขาฯ เปนระยะ เพื่อใหการเรียนรูบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร 

2) Review of reports 

อาจารยเจาของไขจะมีการตรวจดู report ที่แพทยประจำบานอนุสาขาฯ พิมพ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ของ report และความเขาใจของแพทยประจำบานอนุสาขาฯ 

3) การประเมินการนำเสนอผลงานวิชาการ 

หลังจากทำการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ไดแก IR topic และ IR journal club แพทยประจำบานอนุ

สาขาฯ ใหอาจารยที่ปรึกษาทำการประเมินการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อที่จะไดรับขอมูลปอนกลับ เพื่อ

นำไปปรับปรุงการนำเสนอผลงานตอไปในนาคต 

4) การประเมิน Multisource feedback 

แพทยประจำบานอนุสาขาฯ ใหผูรวมงานทำแบบประเมิน Multisource feedback ทุก 3 เดือน เพื่อให

ไดรับขอมูลปอนกลับ เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไปในอนาคต 

ผู ประเมิน Multisource feedback ไดแก อาจารย แพทยประจำบานอนุสาขาฯ แพทยประจำบาน 

พยาบาล นักรังสีเทคนิค คนละ 2 ทาน 

5) ประเมินสมรรถนะ EPA  

- ประเมินโดยอาจารยผูใหการฝกอบรมอยางนอย 2 ทาน ทุก 12 สัปดาห ระหวางการฝกอบรม 

- End-of-year global assessment  

(เกณฑการเลื่อนช้ันตามมิติการประเมินระหวางการฝกอบรมของแตละช้ันป)  

https://sites.google.com/mahidol.edu/siir/home
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6) ประเมิน workplace based assessment  

- Direct observation of procedural skills สำหรับหัตถการทางรังสีรังสีรวมรักษาของลำตัว  

- Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX)  

- Evaluation form for vascular CTA, MRA and Color Doppler Ultrasound 

- Evaluation form for vascular interventional radiology 

- Evaluation form for non-vascular interventional radiology 

 ผูเขารบัการฝกอบรมตองผานการประเมินและไดระดับตามเกณฑที่กำหนด ดังน้ี 

Procedure ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 

1. Vascular Imaging (CDUS, CTA, MRA) 

Noncomplicated disease* Level 4 อยางนอย 1 ครั้ง  

Complicated disease* Level 4 อยางนอย 1 ครั้ง 

2. Vascular Intervention 

TACE Level 4 อยางนอย 2 ครั้ง  

Central Venous Catheter Level 4 อยางนอย 1 ครั้ง  

Visceral Arterial Intervention Level 4 อยางนอย 1 ครั้ง 

Venous Intervention Level 4 อยางนอย 1 ครั้ง 

3. Nonvascular Intervention 

Biopsy or FNA Level 4 อยางนอย 2 ครั้ง  

Percutaneous Drainage Level 4 อยางนอย 2 ครั้ง  

Biliary Intervention Level 4 อยางนอย 1 ครั้ง 

Tumor Ablation Level 4 อยางนอย 1 ครั้ง 

 

* รายละเอียด noncomplicated และ complicated disease ใน Vascular Imaging 

Doppler ultrasound 

 

Noncomplicated diseases: Deep venous thrombosis, Renal artery stenosis, Transplanted renal 

artery, Trauma, Aneurysm, Peripheral arterial disease 

Complicated diseases: Vasculitis, Budd-Chiari disease, Liver transplantation, Portal hypertension, 
Vascular malformation, Hemodialysis access (AVF, AVBG), Popliteal aneurysm, Venous 

insufficiency 

CTA and MRA Noncomplicated diseases: Deep venous thrombosis, Renal artery stenosis, Transplanted renal 

artery, Trauma, Aneurysm, Acute aortic syndrome, Aortic dissection, IMH, PAU, Vascular 

compression syndrome, Peripheral arterial disease 

Complicated diseases: Budd-Chiari disease, Endoleak, Bypass graft patency, Liver 

transplantation, Vasculitis, Non atherosclerotic inflammatory disease, Vascular 

malformation, Hemodialysis access (AVF, AVBG), Popliteal aneurysm, Other visceral artery 

stenoses, Venous insufficiency  

**ระดับศักยภาพโดยรวมอางอิงตามภาคผนวก 4.2 ในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู

ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5uwVzxnK7fjXcC457Lcv7P4w4gN2b0U/view?usp=sharing
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7) Self-assessment and reflections 

แพทยประจำบานอนุสาขาฯ จะตองนัดพบอาจารยที ่ปรึกษาทุก 3 เดือน เพื ่อทำการพบปะพูดคุยถึง

ประสบการณการเรียนรูที่ผานมา มีการประเมินประสบการณการเรียนรูในดานตางๆ ไดแก การประเมิน E-

logbook, ประเมินผลการประเมินสมรรถนะ, mini-CEX, IR-DOPS, การเขารวมกิจกรรมวิชาการตางๆ, การ

ประเมิน multisource feedback, ความกาวหนาในการทำวิจัย, พูดคุยถึงปญหาและอุปสรรคที ่เกิดข้ึน

ระหวางการฝกอบรมและขอเสนอแนะ, รวมทั้งมีการประเมินตนเองของแพทยประจำบานอนุสาขาฯ ตาม

แบบฟอรมน้ี 
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8) การสอบประเมินเลื่อนชั้นป จัดเปนการสอบขอเขียน multiple-choice question (MCQ)     

- เกณฑการสอบผานคือรอยละ 50  

- ถาไดคะแนนไมถึงรอยละ 50 ใหสถาบันจัดสอบใหมภายใน 1 เดือน  

- ถาสอบใหมไดคะแนนไมถึงรอยละ 50 ใหทำรายงานในหัวขอตามที่คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรกำหนด  

9) Summative assessment  

- วิธีการสอบ case base discussion เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมช้ันป 2  

- เกณฑการสอบผาน คือรอยละ 60  

- ถาไดคะแนนไมถึงรอยละ 60 ใหสอบใหมภายใน 1 เดือน 

- ถาสอบใหมไดคะแนนไมถึงรอยละ 60 ใหทำรายงานในหัวขอตามที่คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรกำหนด 

เกณฑการใหคะแนนการสอบ summative assessment 

Topic  Score 

1. Image interpretation 30  

2. Applied Problem Solving 30  

3. Interpersonal Competence 20  

4. Knowledge 20  

Summary 100  

 

* รายละเอียดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม รวมทั้งเกณฑการเลื่อนช้ัน สามารถอานได

ใน ภาคผนวก 4.4 และ 4.5 ในเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความ

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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แนวทางการรองเรียนผลการศึกษา 

กรณีแพทยประจำบานอนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว มีขอสงสัยผลการตัดสนิคะแนนสอบ ผลการ

ประเมิน หรือกรณีผูสมัครแพทยประจำบานอนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว มีขอสงสัยผลการตัดสินคะแนน

สอบสัมภาษณ สามารถอุทธรณ ผลการสอบ หรือผลการประเมินไดตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ ถาหากเรื่องพิจารณาเกินขอบเขตอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการสาขารังสีวินิจฉัย ทาง

สาขารังสีวินิจฉัยจะสงเรื่องไปยังภาควิชา และ/หรือ คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา เพื่อพิจารณา และ

อาจใชระยะเวลานานเกินกำหนด 14 วันในการช้ีแจงผล 

 

 

 

 

ผูต้้องการอุทธรณ์ ยื่นหนงัสอือุทรณภ์ายใน 30 วนัหลงัประกาศผลสอบ/ผลการประเมนิ 

ผ่านเจา้หน้าทีก่ารศกึษาของภาควชิา 

ฝ่ายการศกึษา สาขารงัสวีนิิจฉัยรบัเรือ่งอุทธรณ ์

ตัง้คณะกรรมการพจิารณาเรื่องอุทธรณ ์

ชี้แจงผลการอุทธรณใ์น 14 วนั 
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ตาราง Fellowship Training Program 

ตารางแสดงกิจกรรมตางๆ ของแพทยประจำบานอนุสาขาฯ ตลอดชวงเวลาการศึกษา 

 

Research Meeting: ติดตามความกาวหนางานวิจัยทุกวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน 

*Summative assessment รวมกับประเมินคุณสมบัติแพทยประจำบานอนุสาขาฯ เพื่ออนุมัติการสอบวุฒิบัตรฯ  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 

เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก 2 

ขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก 3 

ประกาศแพทยสภา ขอพึงปฏิบัติของแพทยที่ดี  

(Good Medical Practice for Thai Physicians) 
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ภาคผนวก 4 

คำประกาศสิทธิและขอพึงปฏิบัติของผูปวย 
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ภาคผนวก 5 

แนวทางปฏิบัติในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก 6 

แนวทางการใหคำปรึกษาผูปวยกอนการตรวจและรักษา 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อใหผูปวยและญาติไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการตรวจ / รักษาทางรังสีวิทยา 

1.2 เพื่อใหแพทยประจำบานอนุสาขาฯ มีเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะปฏิบัติตอผูปวย

และญาติไดเหมาะสม 

1.3 เพื่อใหทราบสิทธิผูปวยอันจะนำไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป 

1.4 เพื่อลดภาวะความเครียดและวิตกกังวลของผูปวยเกี่ยวกับการตรวจรักษาดวยรังสี สารทึบรังสี และ 

การรักษาดวยสารเภสัชรังสี 

1.5 เพื ่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเองและปฏิบัติตัวภายหลัง การตรวจ/รักษา ไดถูกตอง ในกรณีเกิด

ภาวะแทรกซอน 

2. ความรับผิดชอบ 

แพทยประจำบาน / อาจารยแพทย  

3. รายละเอียด แพทยประจำบานอนุสาขาฯ ควร 

3.1 แนะนำตนเองใหผูปวยทราบกอน 

3.2 ตรวจสอบวาเปนผูปวยที่กำลังจะทำการตรวจและรักษาวาเปนรายที่ถูกตอง 

3.3 อธิบายใหผูปวยและญาติทราบคือ 

1) ชนิดและวัตถุประสงคของการตรวจรักษาทางรังสีวิทยา 

2) วิธีการตรวจรักษา และข้ันตอนโดยยอ 

3) การปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมตรวจรักษา และขณะรับการตรวจรักษาโดยยอ 

4) อธิบายถึง รังสี สารทึบรังสี และสารเภสัชรังสี 

5) ใหคำแนะนำผูปวยในการดูแลตนเอง และปฏิบัติตัวภายหลังรับการตรวจ/รักษา ทางรังสีวิทยา 

6) ใหผูปวยหรือญาติลงนามในหนังสือแสดงเจตนาขอรับการตรวจรักษาของ ร.พ. ศิริราช 

4. ระยะเวลา 10-20 นาที 

5. วิธีการประเมิน 

5.1 การซักถามปญหาและตอบคำถาม 

5.2 พฤติกรรม ความสนใจ ความต้ังใจ และ การใหความรวมมือของผูปวย 
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ภาคผนวก 7 

เน้ือหาของการฝกอบรม/หลักสูตร 

1 ความร ู ท ี ่ เก ี ่ยวก ับร ังส ีวิทยาว ินิจฉ ัยโรคหลอดเลือด (diagnostic vascular imaging), basic 

vascular anatomy, principles, indications และ contraindications  

 1) Vascular imaging 

Medical knowledge Must know 

Vascular anatomy • Normal vascular anatomy 

• Common variant vascular anatomy 

• Common vascular anastomosis 

• Anatomical correlation with other image modalities 

1.1) Non-invasive vascular imaging  

1.1.1) Doppler ultrasound 

1.1.2) CTA  

1.1.3) MRA  

1.2) Diagnostic angiography      

1.2.1) Digital subtraction angiogram: basic equipment and imaging technique  

1.2.2) Patient preparation and patient care 

Medical knowledge Must know 

Doppler ultrasound 

 

Noncomplicated diseases: Deep venous thrombosis, Renal artery stenosis, 

Transplanted renal artery, Trauma, Aneurysm, Peripheral arterial disease 

Complicated diseases: Vasculitis, Budd-Chiari disease, Liver 

transplantation, Portal hypertension, Vascular malformation, 

Hemodialysis access (AVF, AVBG), Popliteal aneurysm, Venous 

insufficiency 

CTA and MRA Noncomplicated diseases: Deep venous thrombosis, Renal artery stenosis, 

Transplanted renal artery, Trauma, Aneurysm, Acute aortic syndrome, 

Aortic dissection, IMH, PAU, Vascular compression syndrome, Peripheral 

arterial disease 

Complicated diseases: Budd-Chiari disease, Endoleak, Bypass graft 

patency, Liver transplantation, Vasculitis, Non atherosclerotic 

inflammatory disease, Vascular malformation, Hemodialysis access (AVF, 

AVBG), Popliteal aneurysm, Other visceral artery stenoses, Venous 

insufficiency  
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โดยระดับศักยภาพโดยรวม แบงเปน 

ระดับที่ 1: สามารถปฏิบัติงานในการเลอืก imaging protocol การใช contrast agent ใหการวินิจฉัย

หรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

ระดับที่ 2: สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใชเครื่องมือและ contrast agent 

ใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม ภายใตการช้ีแนะของอาจารย 

ระดับที่ 3: สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใชเครื่องมือและ contrast ใหการ

วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสม โดยอาจขอหรือไมขอคําช้ีแนะจากอาจารย 

ระดับที่ 4: สามารถปฏิบัติงานในการเลือก imaging protocol การใชเครื่องมือและ contrast ใหการ

วินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคไดอยางเหมาะสมสามารถปฏิบัติงาน และใหการวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยก

โรคไดเอง และสามารถใหการช้ีแนะหรือควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวาได   

2) โรคหรือภาวะของหลอดเลือดตางๆ ที่สำคัญ  

System Diseases or abnormal conditions 

Visceral Hemoptysis 

Pulmonary AVM 

GI bleeding 

Hepatic tumor 

Aneurysm 

AVM, AVF 

Trauma 

Reproductive system: myoma uteri, placenta previa/accreta, 

varicocele, BPH 

Post transplantation 

Peripheral Arterial occlusive disease 

Vascular injury 

Vascular malformation 

Vasculitis  

Aortic disease Aortic aneurysm 

Endoleak 

Dissection 

Takayasu 

Venous disease Thrombosis 

Venous shunt 

May-Thurner disease 
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2 ความรู ที่เกี ่ยวกับเครื ่องมือ อุปกรณ และเภสัชภัณฑที่เกี่ยวของทางรังสีรังสีรวมรักษาของลำตัว 

(common equipment and medicines in interventional radiology)     

1) Imaging guidance: fluoroscopy, ultrasound, CT    

2) Vascular intervention: catheters, guide wires, embolic materials, balloon catheters, 

stents, thrombolytic agents, closure devices    

3) Non-vascular intervention: percutaneous access devices (needles and drainage 

catheters), biopsy devices, ablation devices  

Imaging guidance Fluoroscopy 

Ultrasound 

CT  

Vascular intervention Catheters 

Guide wires 

Embolic materials 

Balloon catheters 

Stents 

Thrombolytic agents 

Prophylactic antibiotics 

Anticoagulation  

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and opioids  

Sedation and analgesia 

Chemotherapy agent 

Drug reverse effect of opioids 

Sclerotherapy agents 

Vasodilator agents 

Vasoconstrictor agents 

Antiemetics  

Bowel antiperistalsis agents 

Central line catheter 

Closure devices 

Non-vascular intervention Needles 

Drainage catheters 

Ablation devices  

Biopsy devices  
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3 หัตถการทางรังสีรังสีรวมรักษาของลำตัวตางๆ ที ่สำคัญ รวมทั้ง anatomy, basic principles, 

indications, contraindications และ complications  

1) Vascular interventional procedures 

 1.1) Arterial system 

1.1.1) Visceral 

1.1.2) Peripheral 

1.1.3) Aortic intervention 

1.2) Venous system 

1.2.1) Central venous catheters 

1.2.2) Venous interventions 

1.2.3) Hemodialysis access interventions 

2) Non-vascular interventional procedure 

2.1) Percutaneous aspiration and biopsy 

2.2) Percutaneous drainage 

2.3) Biliary intervention 

2.4) Percutaneous tumor ablation 

System Procedures ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 

Arterial Visceral Chemoembolization of hepatic 

tumor 
4 4-5 

DEB-TACE 1 2 

Radioembolization of liver 

tumor 
1 2 

Traumatic patient (liver, 

spleen, kidney, pelvic, etc.) 
3 4 

Non traumatic emergency 
patient (GI bleeding, 

hemoptysis, etc.) 

3 4 

Partial splenic embolization for 

hypersplenism 
1 2-3 

Uterine fibroid embolization 1 1 

Renal tumor embolization  1 2 
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Angioplasty (celiac, SMA, renal 

artery) 
1 2 

Angioplasty (portal vein, 

hepatic vein) 
1 2 

Vascular malformation (renal, 
pelvic, etc.) 

1 2 

Pulmonary angiogram and 

procedures (AVM, Pulmonary 

embolism) 

1 1 

Peripheral Arteriogram 3 4 

Balloon angioplasty 1 2 

Endovascular stent 1 2 

Thrombolysis 1 1 

Mechanical thrombectomy 1 1 

Atherectomy 1 1 

Embolization-Trauma 2 3 

Embolization-Non-trauma 1 2 

Aortic Aortogram 3 4-5 

Thoracic aortic stent graft 1 1 

Abdominal aortic stent graft 1 1 

Embolization of endoleak  1 2 

Venous Central 

venous 

catheters 

Double lumen 4 4-5 

Tunneled-dialysis catheter 2 4 

Venous port 1 3 

PICC 2 4 

Venous 

intervention 

IVC filter insertion   1 3 

IVC filter retrieval 1 1 

Foreign body retrieval 1 1 

Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt (TIPS) 

1 1 

Portal vein embolization (PVE) 2 3 

Transjugular liver biopsy 1 1 
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Hepatic venous pressure 

gradient measurement 
1 1 

Adrenal venous sampling (AVS) 2 3-4 

Hemodialysis 

access 

intervention 

Venoplasty-balloon 2 3 

Venous stent 1 3 

Mechanical thrombectomy  1 1 

Thrombolysis and infusion 

therapy 
1 1 

System Procedures ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

ระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ 

Non-

vascular 

Biopsy, FNA Fluoroscopy guidance 1 3 

Ultrasound guidance 3 5 

CT guidance 3 5 

Percutaneous drainage 3 4 

Percutaneous nephrostomy 1 3 

Biliary 

intervention 

PTBD 2 4 

Biliary stent 1 2 

Cholangioplasty 1 2 

Percutaneous Cholecystostomy 3 4 

Tumor 

ablation 

Alcohol injection 1 3 

RFA, MWA 2 3-4 

Cryoablation 1 1 

IRE 1 1 

Lymphatic Lymphangiography 1 1 

Thoracic duct embolization 1 1 

โดยศักยภาพโดยรวม แบงเปน  

ระดับที่ 1: หัตถการที่ควรรูจัก หรือเคยเปนผูสังเกตการณเทาน้ัน ไมจำเปนตองปฏิบัติได  

ระดับที่ 2: หัตถการที่สามารถปฏิบัติไดภายใตการดูแลอยางเต็มที่ 

ระดับที่ 3: หัตถการที่สามารถปฏิบัติไดภายใตการกำกับดูแล 

ระดับที่ 4: หัตถการที่สามารถปฏิบัติไดโดยไมตองกำกับดูแล 

ระดับที่ 5: หัตถการที่สามารถกำกับดูแลผูอื่นปฏิบัติได 
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3) Complications of interventional procedure 

3.1) Arterial system 

3.2) Venous system 

3.3) Non-vascular  

System 

 ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Arterial Common 

complications 

Puncture site 

Hematoma, Bleeding, Pseudoaneurysm, 

Thrombosis, AV fistula, Nerve damage  

2 4 

Intervention site  

Dissection, Thrombosis, Inadvertent   

occlusion/embolization, Rupture 

2 3 

Remote  
  

Distal embolization 1 2 
Contrast/drug allergic reaction 2 4 
Vagovagal reflex 1 3 
Renal dysfunction (contrast-

induced nephropathy) 
2 4 

 Procedure Complications ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Specific 

complications 

of visceral 

interventional 

procedures 

Chemoembolization 

of hepatic tumor, 

DEB-TACE 

Post embolization syndrome 2 3-4 
Liver infection/abscess 1 3 
Biliary complication/ biloma/ 
stricture 

1 2 

Liver dysfunction/failure 1 2 
Pulmonary oil embolism 1 2 
Non target embolization 1 2 

Radioembolization 

of liver tumor 

Radiation pneumonitis 1 1 
Radiation gastritis, enteritis 1 1 

Traumatic patient 
(liver, spleen, 

kidney, pelvic, etc.) 

Non target embolization 1 2 
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Non-traumatic 

embolization: GI 

bleeding 

Non target embolization 1 2 

Non-traumatic 

embolization: 
Hemoptysis 

Non target embolization 1 2 
Transverse myelitis 1 1 

Other non- 

traumatic 

embolization 

Non target embolization 1 2 

Partial splenic 

embolization for 

hypersplenism 

Splenic infection/abscess 1 1 

Uterine fibroid 

embolization 

Post procedural pain (pelvic 

pain) 
1 1 

Ovarian dysfunction 1 1 
Renal tumor 

embolization  

Non target embolization 1 1 

Angioplasty (celiac, 

SMA, renal artery, 

portal vein, 

hepatic vein) 

During procedural pain 1 3 
Balloon rupture 1 2 
Stent displacement/ 

migration 
1 2 

In-stent restenosis or 

thrombosis 
1 2 

Vascular 

malformation 
(renal, pelvic, etc.) 

Non target embolization 1 1 

Pulmonary 

angiogram and 

procedures (AVM, 

Pulmonary 

embolism) 

Non target embolization 1 1 
Cardiovascular complication 1 1 

 Procedure Complications ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Specific 

complications 

of peripheral 

Arteriogram Dissection, embolism, 

vasospasm 
2 3 

Balloon 

angioplasty 

Dissection, embolism, 

vasospasm, ruptured balloon, 

ruptured artery 

1 2 
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interventional 

procedures 

Endovascular stent Migration, acute thrombosis 1 2 
Thrombolysis Local bleeding, distant 

bleeding, embolism 
1 1 

Mechanical 
thrombectomy 

Distal embolism, vessel wall 
injury, hemoglobinuria 

1 1 

Atherectomy Distal embolism 1 1 
Embolization-

Trauma 

Non-target embolization 2 2 

Embolization-Non-

Trauma 

Non-target embolization 2 2 

 Procedure Complications ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Specific 

complications 

of aortic 

interventional 

procedures 

Aortogram Dissection, embolism 2 3 
Thoracic aortic 

stent graft 

Migration, acute thrombosis 1 1 

Abdominal aortic 

stent graft 

Migration, acute thrombosis, 

visceral organ ischemia 
1 1 

Embolization of 

endoleak  

Non-target embolization 1 2 

Venous  Procedure Complications ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Central 

venous 

catheters 

Double lumen Bleeding, hematoma 

Arterial injury 
Venous Thrombosis 

Air emboli 

Cardiac arrythmia 

2 4 
Tunneled-dialysis 
catheter 

Venous port 

PICC 

Venous 

intervention 

IVC filter insertion   Bleeding, hematoma 

Cardiac arrythmia 

Venous injury / thrombosis 

2 3 
IVC Filter Retrieval 

Foreign body 

retrieval 

Transjugular 

Intrahepatic 

Portosystemic 

Shunt (TIPS) 

Bleeding, hematoma 

Cardiac arrythmia 

Venous injury / thrombosis 

2 3 

Portal vein 

embolization (PVE) 

Bleeding, hematoma 

Arterial injury, Non-target 
embolization  

2 3 
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Transjugular liver 

biopsy 

Bleeding, hematoma 

Cardiac arrythmia 

Venous injury/thrombosis 

2 3 

Hepatic venous 

pressure gradient 
measurement 

Bleeding, hematoma 

Cardiac arrythmia 
Venous injury/thrombosis 

2 3 

Adrenal venous 

sampling (AVS) 

Bleeding, hematoma 

Venous injury  
2 3 

Hemodialysis 

access 

intervention 

Venoplasty-

balloon 

Bleeding, hematoma, venous 

injury 
1 2 

Venous stent Bleeding, hematoma, venous 

injury, stent migration, cardiac 

arrythmia 

1 2 

Mechanical 

Thrombectomy  

Bleeding, hematoma, venous 

injury, emboli, cardiac 

arrythmia 
 

1 

 

1 

Thrombolysis and 

infusion therapy 

Nonvascular procedure 
ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Common 

complications 

Puncture site 

Hematoma, Bleeding, Pseudoaneurysm 
2 4 

 Procedure Complications ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

ระดับ

ศักยภาพ 

ระดับ

ศักยภาพ 

Specific complications 

of visceral 

interventional 

procedures 

Tumor 

ablation 
Post ablation syndrome 1 3 

Liver infection/abscess 1 3 

Biliary complication, biloma 1 2 

Vascular injury 1 2 

Adjacent organ injury: stomach, 

bowel, gallbladder, diaphragm, 

lung, etc.  

1 2 

Skin burn 1 3 

Pneumothorax, pleural effusion 1 3 

Tumor seeding 1 2 



คูมือแพทยประจำบานอนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ประจำปการศึกษา 2563 73 

Percutaneous 

drainage: 

abscess 

drainage, 
biliary 

drainage, 

cholecystosto

my  

Sepsis 1 3 

Post procedural pain 1 3 

Catheter malfunction: clogging, 

dislodgement, leakage 

1 3 

Percutaneous 

biopsy 

Pneumothorax, hemothorax 1 3 

Pulmonary air embolism 1 2 

Vascular injury 1 2 

โดยระดับศักยภาพแบงเปน 

ระดับที่ 1: มีความรูพื้นฐานของขอเสีย อันตราย และภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดข้ึนจากหัตการทางรังสี

รวมรักษาของลำตัว 

ระดับที่ 2: ตระหนักถึงปญหาและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นระหวางการตรวจทางรังสีรวมรักษา

ของลำตัวของลำตัว และรักษาภาวะแทรกซอนภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด  

ระดับที่ 3: สามารถเตรียมการการปองกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซอนจากหัตการทางรังสีรวม

รักษาของลำตัวไดอยางเหมาะสม โดยอาจขอหรือไมขอคําช้ีแนะจากอาจารย 

ระดับที่ 4: สามารถเตรียมการการปองกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซอนจากหัตการทางรังสีรวม

รักษาของลำตัวไดเอง และสามารถใหการช้ีแนะหรือควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวาได  
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ภาคผนวก 8 

ความรูดานบูรณาการทั่วไป 

เนื้อหาวิชาเปนความรูที่บูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการ

บริการทางการแพทยดานรงัสวิีทยา ตลอดจนความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เสริมสรางปญญา เจต

คติและความเขาใจตอเพื่อนมนุษยและสังคม ยกตัวอยางเน้ือหาวิชา ดังน้ี 

1. ความรูดานกฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

1.1 หลักกฎหมายทั่วไป ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

1.2 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525 

1.3 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติพ.ศ. 2550 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

1.4 พระราชบัญญัติหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 

1.5 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 

1.6 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 

1.7 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 

1.8 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 

1.9 ขอบังคับและประกาศของแพทยสภา 

1.10 ประกาศสิทธิของผูปวย สทิธิเด็ก สิทธิของผูพกิารและทุพพลภาพและสิทธิมนุษยชน 

2. ความรูดานเวชสารสนเทศและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

2.1 ความรูพื้นฐานดานเวชสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรังสีวิทยา 

2.2 กฎหมายดานเวชสารสนเทศ 

- พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสพ.ศ. 2544 

- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

3. ความรูดานความปลอดภัยของผูปวย 

3.1 เน้ือหาหลกัสูตรอางองิจาก WHO patient safety curriculum guide  

4. ความรูดานการจัดการดานคุณภาพ 

4.1 Hospital accreditation 

4.2 JCI 

5. ความรูดานการจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดปญหาทางการแพทย 

5.1 Risk management 
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6. ความรูดานมาตรฐานรหสัทางการแพทยที่เกี่ยวของกับรังสีวิทยา 

6.1 ICD 10-TM 

7. ความรูดานมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกบัรงัสีวิทยา 

7.1 DICOM 

7.2 PACS 

7.3 HL7 

7.4 Radiation protection 
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ภาคผนวก 9 

แบบประเมิน Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 

EVALUATION FORM FOR  

VASCULAR CTA, MRA AND COLOR DOPPLER ULTRASOUND 

- ภายใน 12 เดือนแรกของการฝกอบรม ตองไดผลประเมินไดระดับศักยภาพอยางนอยระดับ 4: 1 ครั้ง ใน

โรคหรือภาวะที่ไมซับซอนและพบไดบอย 

- ภายใน 24 เดือนของการฝกอบรม ตองไดผลประเมินไดระดับศักยภาพอยางนอยระดับ 4: 1 ครั้ง ในโรค

หรือภาวะที่มีความซับซอน 

ชื่อแพทยประจำบานอนุสาขา   ชั้นปท่ี   

วันท่ี   Diagnosis   

1. การจัดหาขอมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเปนในการเลือก imaging protocol ของการตรวจใหเหมาะสม

กับผูปวย (EPA-1) 

 1 ประวัติ ตรวจรางกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเปนไมครบถวน  

 2 ไดประวัติ ตรวจรางกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเปนครบถวน  

 3 ไดประวัติ ตรวจรางกาย และ Lab ที่สำคัญครบถวน แตไมสามารถสรุปปญหาและขอควรระวังได

ครบถวน 

 4 ไดประวัติ ตรวจรางกาย และ Lab ที่สำคัญครบถวน รวมทั้งสามารถสรุปปญหาและขอควรระวังได

ครบถวน  

2. การใหคำปรึกษาและแนะนำ (Consultation and recommendation) เกี่ยวกับการตรวจ (EPA-1) 

 1 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญไมครบถวน 

 2 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถวน  

 3 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถวน และ สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในตรวจวินิจฉัยได 

 4 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถวน สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการตรวจวินิจฉัยได 

สามารถอธิบายภาวะแทรกซอนจากการตรวจได 
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3. การขอความยินยอมจากผูปวยกอนเขารับการตรวจ (EPA-3) 

 1 ขอใหผูปวยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไมไดอธิบาย หรืออธิบายไมถูกตองเหมาะสม 

 2 อธิบายถึงขอบงช้ีของการตรวจ แลวจึงขอใหผูปวยเซ็นใบยินยอม  

 3 อธิบายถึงขอบงชี้ ความเสี่ยง และประโยชนที่ผูปวยจะไดรับการตรวจ แลวจึงขอใหผูปวยเซ็นใบ

ยินยอม  

 4 อธิบายถึงขอบงชี้ ความเสี่ยง และประโยชนที่ผูปวยจะไดรับการตรวจ และทางเลือกอื่น แลวจึง

ขอใหผูปวยเซ็นใบยินยอม 

4. การเตรียมผูปวยกอนไดรับการฉีดสารทึบรังสีเขาหลอดเลือดดำ (EPA-3) 

 ไมสามารถประเมินได (ในกรณีที่ไมมีการฉีดสารทึบรังสีเขาหลอดเลือดดำ) 

 1 ทราบขอบงช้ีในการฉีด iodinated contrast medium เขาหลอดเลือด 

 2 ทราบขอบงช้ี ขอหามหรือควรระวังในการฉีด iodinated contrast medium เขาหลอดเลือด 

 3 ทราบขอบงชี ้ ขอหามหรือควรระวัง และสามารถเตรียมผู ปวยใหพรอมสำหรับการการฉีด 

iodinated contrast medium เขาหลอดเลือดได 

 4 ทราบขอบงช้ี ขอหามหรือควรระวัง สามารถเตรียมผูปวยใหพรอม และเลือกชนิดของ iodinated 

contrast medium ที่ใชไดเหมาะสม  

5. เลือก imaging protocol และ scanning parameters ในการตรวจ ที่เหมาะสมและไดประโยชนอยาง

สูงสุดกับผูปวย โดยคำนึงถึง อายุ เพศ โรค และ problem lists ของผูปวยกับปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับ 

(EPA-1) 

 1 ไมทราบวาควรเลือกใช imaging protocol อะไร  

 2 เลือก imaging protocol ได แตไมสามารถบอกเหตุผลที่เลือก  

 3 เลือก imaging protocol ได และทราบขอดีหรือขอเสีย และปญหาที่อาจเกิดขึ้น แตแกไขหรือ

ปรับเปลี่ยนไมได  

 4 เลือก imaging protocol ได ทราบขอดี ขอเสีย และปญหาที่อาจเกิดขึ้น สามารถปรับเปลี่ยน 

imaging protocol ไดเมื่อมีปญหาเกิดข้ึนอยางถูกตองเหมาะสม 
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6. การรายงานผลถึงลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบ รวมถึงการใหความเห็น (impression/opinion) ถึง

ผลการวินิจฉัยและการจำแนกวินิจฉัยโรค (EPA-1)  

 1 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบได แตยังตองปรับปรุง 

 2 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบไดดี แตไมสามารถใหความเห็นถึงผลการวินิจฉัย

และการจำแนกวินิจฉัยโรคอยางถูกตอง   

 3 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบไดดี และสามารถใหความเห็นถึงผลการวินิจฉัย

และการจำแนกวินิจฉัยโรคไดถูกตอง แตไมยังสามารถลำดับความสำคัญกอนหลัง   

 4 สามารถบรรยายลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบไดดี และใหความเห็นถึงผลการวินิจฉยัและการ

จำแนกวินิจฉัยโรคไดถูกตองและใหลำดับความสำคัญกอนหลังได 

7. ให คำแนะนำสำหรับการตรวจเพ ิ ่มเต ิมอย างอ ื ่นที ่จำเปนได  เหมาะสม (recommendation of 

appropriate next steps) (EPA-2) 

 1 ไมสามารถใหคำแนะนำได 

 2 ใหคำแนะนำได แตไมเหมาะสม หรือไมครบถวน  

 3 ใหคำแนะนำไดเหมาะสม แตไมสามารถบอกเหตุผล หรือ ขอดี หรือขอเสียของการตรวจที่แนะนำ  

 4 ใหคำแนะนำไดเหมาะสม พรอมระบุเหตุผล หรือ ขอดี หรือขอเสียของการตรวจที่แนะนำ 

8. ทักษะดานการสื่อสารในการรายงานผลที่ถูกตอง กระชับ เขาใจงาย สอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลม 

(review) กับอาจารย (EPA-5) 

 1 มีการรายงานผลไมสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลม (review) กับอาจารยบางสวน แตมีความสำคัญ

และมผีลกระทบตอการรักษาผูปวย 

 2 มีการรายงานผลไมสอดคลองกับทีไ่ดทบทวนฟลม (review) กับอาจารยบางสวน แตไมมีผลตอการ

รักษาผูปวย 

 3 มีการรายงานผลสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลม (review) กับอาจารย แตผลรายงานฟลมยังใช

ภาษาไดไมกระชับ/ยังตองปรับปรุง 

 4 มีการรายงานผลสอดคลองกับที ่ไดทบทวนฟลม (review) กับอาจารยและใชภาษาไดถูกตอง 

กระชับ 

9. การสือ่สารกับผูปวยและญาติ (EPA-5) 

 1 ไมสื่อสารกับผูปวยหรือญาติ และอาจารยผูควบคุมการตรวจ 

 2 สื่อสารดวยภาษา หรือใจความที่ไมถูกตองเหมาะสม 

 3 สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม แตไมแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจตอผูปวย  

 4 สื่อสารกับผูปวยอยางเหมาะสม และแสดงใหเห็นถึงความเห็นอกเหน็ใจตอผูปวย 
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10. การสือ่สารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของ (EPA-5, EPA-6) 

 1 ไมสื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของ 

 2 สื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของไดแตไมชัดเจน 

 3 สื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของไดดีเปนสวนใหญ 

 4 สื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของไดดี ชัดเจนและถูกตอง

ตลอดเวลา 

11. การตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดข้ึนในการทำการตรวจ (EPA-1) 

 1 ไมตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดข้ึน หรือไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 2 ไมสามารถแกไขปญหาที่ควรแกได แตปรกึษาขอความชวยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

 3 แกไขปญหาเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดปรึกษาขอความชวยเหลือในเวลาที่

เหมาะสม 

 4 สามารถจัดการแกไขปญหาและภาวะแทรกซอนไดเหมาะสม พรอมแจงและรายงานสิ่งทีเ่กิดข้ึน

เพื่อปองกันการเกิดซ้ำในอนาคต 

12. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและความตรงตอเวลา (EPA-6) 

 1 ไมรับผิดชอบในการรายงานผลการตรวจที่ไดรบัมอบหมาย 

 2 รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรบัมอบหมาย แตอานผลชา ไมทนักำหนดเวลา 

 3 รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรบัมอบหมาย อานผลชา แตทันกำหนดเวลา 

 4 รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรบัมอบหมายอยางเต็มที ่และตรงตอเวลา 

ระดับศักยภาพโดยรวม  

 Level 1 − ขาดความรับผิดชอบในหนาท่ี ไมสามารถปฏิบัติงานได  

 Level 2 − มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหัตถการทางรังสีรวมรักษาของลำตัว  

 Level 3 − สามารถปฏิบัติงานได ภายใตการชี้แนะของอาจารยอยางใกลชิด 

 Level 4 − สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยอาจขอหรือไมขอคำชี้แนะจากอาจารย 

 Level 5 − สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสามารถใหการชี้แนะหรือควบคุมผูที่มีประสบการณ 

 นอยกวาได 

 

 ชื่ออาจารยผูประเมิน (ตัวบรรจง)   

 (ลายเซ็น)   
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EVALUATION FORM FOR VASCULAR INTERVENTION 

- ภายใน 12 เดือนแรกของการฝกอบรม ตองไดผลประเมินไดระดับศักยภาพอยางนอยระดับ 4: 1 ครั้ง ใน

หัตถการ TACE และ Central Venous Catheter  

- ภายใน 24 เดือนของการฝกอบรม ตองไดผลประเมินไดระดับศักยภาพอยางนอยระดับ 4: 1 ครั ้ง ใน

หัตถการ Visceral Arterial Intervention และ Venous Intervention  

ชื่อแพทยประจำบานอนุสาขา   ชั้นปท่ี   

วันท่ี   Procedure   

1. การจัดหาขอมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเปนในการทำหัตถการทาง vascular intervention ใหเหมาะสม

กับผูปวย (EPA-1) 

 1 ประวัติ ตรวจรางกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเปนไมครบถวน  

 2 ไดประวัติ ตรวจรางกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเปนครบถวน  

 3 ไดประวัติ ตรวจรางกาย และ Lab ที่สำคัญครบถวน แตไมสามารถสรุปปญหาและขอควรระวังได

ครบถวน 

 4 ไดประวัติ ตรวจรางกาย และ Lab ที่สำคัญครบถวน รวมทั้งสามารถสรปุปญหาและขอควรระวังได

ครบถวน  

2. การใหคำปรึกษาและแนะนำ (consultation and recommendation) เกี่ยวกับการทำหัตถการ และ

การรักษาทาง vascular intervention (EPA-2)  

 1 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญไมครบถวน  

 2 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถวน  

 3 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถวน และสามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการรักษาได 

 4 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถวน สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการรักษาได สามารถ

อธิบายภาวะแทรกซอนจากการทำหัตถการได 

3. การขอความยินยอมจากผูปวยกอนเขารับการทำหัตถการทาง vascular intervention (EPA-3) 

 1 ขอใหผูปวยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไมไดอธิบาย หรืออธิบายไมถูกตองเหมาะสม 

 2 อธิบายถึงขอบงช้ีของการตรวจ แลวจึงขอใหผูปวยเซ็นใบยินยอม  

 3 อธิบายถึงขอบงชี้ ความเสี่ยง และประโยชนที่ผูปวยจะไดรับการตรวจ แลวจึงขอใหผูปวยเซ็นใบ

ยินยอม  

 4 อธิบายถึงขอบงชี้ ความเสี่ยง และประโยชนที่ผูปวยจะไดรับการตรวจ และทางเลือกอื่น แลวจึง

ขอใหผูปวยเซ็นใบยินยอม 
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4. การเตรียมผูปวยกอนเขารับการทำหัตถการทาง vascular intervention (EPA-2, EPA-3)  

 1 เตรียมผูปวยกอนทำหัตถการไดไมเหมาะสม หรือไมครบถวน 

 2 เตรียมผูปวยกอนทำหัตถการไดเหมาะสม และครบถวน 

 3 เตรียมผูปวยกอนทำหัตถการไดเหมาะสม และครบถวน แตไมทราบขอควรระวัง ภาวะแทรกซอน 

หรือปญหาที่อาจเกิดข้ึน 

 4 เตรียมผูปวยกอนทำหัตถการไดเหมาะสมและครบถวน ทราบขอควรระวัง รวมทั้งเตรียมตัวสำหรบั

การแกปญหาหรือภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดข้ึน  

5. การเตรียมผูปวยกอนไดรับการฉีดสารทึบรังสีเขาหลอดเลือด (EPA-3) 

 1 ทราบขอบงช้ีในการฉีด iodinated contrast medium เขาหลอดเลือด 

 2 ทราบขอบงช้ี ขอหามหรือควรระวังในการฉีด iodinated contrast medium เขาหลอดเลือด 

 3 ทราบขอบงชี ้ ขอหามหรือควรระวัง และสามารถเตรียมผู ปวยใหพรอมสำหรับการการฉีด 

iodinated contrast medium เขาหลอดเลือดได  

 4 ทราบขอบงช้ี ขอหามหรือควรระวัง สามารถเตรียมผูปวยใหพรอม และเลือกชนิดของ iodinated 

contrast medium ที่ใชไดเหมาะสม 

6. การตรวจพบลักษณะความผิดปกติจาก angiogram (EPA-1) 

 1 บอกกายวิภาคของหลอดเลือดที่ปกติได 

 2 สามารถบอกตำแหนงที่ผิดปกติได 

 3 สามารถบอกลักษณะ ที่เฉพาะเจาะจงที่ผิดปกติได 

 4 สามารถบอกลักษณะ ที่เฉพาะเจาะจงที่ผิดปกติไดถูกตอง และสามารถใหการวินิจฉัย จำแนก

วินิจฉัยที่นาจะเปนไดมากที่สุดอยางถูกตองเหมาะสม 

7. มีความรูในการเตรียมอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ ที่ใชทำหัตถการทาง vascular 

intervention กับผูปวยไดอยางเหมาะสม (EPA-2) 

 1 เตรียมอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑสำหรับทำหัตถการไมเหมาะสม หรือไม

ครบถวน  

 2 เตรียมอุปกรณและเครื ่องมือพื ้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑสำหรับทำหัตถการไดเหมาะสมและ

ครบถวน 

 3 เตรียมอุปกรณและเครื ่องมือพื ้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑสำหรับทำหัตถการไดเหมาะสมและ

ครบถวน แตไมสามารถอธิบายขอดี ขอเสีย และทางเลือกอื่นในการรักษา  

 4 เตรียมอุปกรณและเครื่องมือพื ้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑสำหรับทำหัตถการไดเหมาะสมและ

ครบถวน รวมทั้งสามารถอธิบายขอดี ขอเสีย และทางเลือกอื่นในการรักษา  
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8. มีความรูและทักษะในการทำหัตถการทาง vascular intervention กับผูปวยไดอยางเหมาะสม (EPA-4) 

 1 ไมสามารถทำหัตการไดเองภายใตการแนะนำของอาจารยอยางใกลชิด 

 2 สามารถทำหัตถการไดเองภายใตการช้ีแนะของอาจารยอยางใกลชิด 

 3 สามารถทำหัตถการไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

 4 สามารถทำหัตถการไดเองและควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา 

9. ใหคำแนะนำสำหรับการตรวจเพิ่มเติม หรือทำหตัการอยางอื่นที่จำเปนไดเหมาะสม (appropriate next 

steps) ขณะทำหัตถการ (EPA-2, EPA-4) 

 1 ไมสามารถใหคำแนะนำได 

 2 ใหคำแนะนำสำหรับหัตการได แตไมเหมาะสม หรือไมถูกตองครบถวน  

 3 ใหคำแนะนำและทำหัตการเพิ่มเติมที ่จำเปนไดเหมาะสม แตไมสามารถบอกเหตุผล ขอดีหรือ

ขอเสีย และทางเลือกอื่น    

 4 ใหคำแนะนำและทำหัตการเพิ่มเติมที่จำเปนไดเหมาะสม พรอมระบุเหตุผล ขอดีหรือขอเสีย และ

ทางเลือกในการรักษา 

10. ทักษะดานการสื่อสารในการรายงานผลการทำหัตถการทาง vascular intervention ที่ถูกตอง กระชับ 

เขาใจงาย สอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลม (review) กับอาจารย (EPA-5) 

 1 มีการรายงานผลไมสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลม (review) กับอาจารยเปนสวนใหญ 

 2 มีการรายงานผลไมสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลม (review) กับอาจารยบางสวน แตมีความสำคัญ

และมีผลตอผูปวย 

 3 มีการรายงานผลไมสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลม (review) กับอาจารยบางสวน แตไมมีผลตอ

ผูปวย 

 4 มีการรายงานผลสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลม (review) กับอาจารย แตผลรายงานฟลมยังใช

ภาษาไดไมกระชับ/ยังตองปรับปรุง 

 5 มีการรายงานผลสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลม (review) กับอาจารยและใชภาษาไดถูกตอง 

กระชับ 

11. การสื่อสารกับผูปวยและญาติ (EPA-5) 

 1 ไมสื่อสารกับผูปวยหรือญาติ และอาจารยผูควบคุมการตรวจ 

 2 สื่อสารดวยภาษา หรือใจความที่ไมถูกตองเหมาะสม 

 3 สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม แตไมแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจตอผูปวย  

 4 สื่อสารกับผูปวยอยางเหมาะสม และแสดงใหเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจตอผูปวย 
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12. การสื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของ (EPA-5, EPA-6) 

 1 ไมสื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของ 

 2 สื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของไดแตไมชัดเจน 

 3 สื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของไดดีเปนสวนใหญ 

 4 สื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของไดดี ชัดเจนและถูกตอง

ตลอดเวลา 

13. การตระหนักถึงสถานการณ ป ญหาปญหา หรือ complications ที ่เก ิดขึ ้นในขณะทำหัตถการทาง 

vascular intervention (EPA-4) 

 1 ไมตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดข้ึนขณะทำหัตถการ 

 2 ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ ้น แตไมสามารถบอกวิธีแกไขปญหา หรือตองไดรับการแนะนำและ

ควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด  

 3 ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น สามารถเตรียมการการปองกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซอนได

อยางเหมาะสม โดยอาจขอหรือไมขอคาช้ีแนะจากอาจารย  

 4 ตระหนักถึงปญหาทีเ่กิดข้ึน สามารถเตรียมการการปองกนั และ/หรือรักษาภาวะแทรกซอนจากหตั

การทางรังสีรวมรักษาของลำตัวไดเอง และสามารถใหการช้ีแนะหรือควบคุมผูที่มีประสบการณนอย

กวาได 

14. การใหการดูแล และตระหนักถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนตอผูปวยภายหลังการทำหัตถการทาง vascular 

intervention (EPA-4) 

 1 ไมสามารถดูแลผูปวย หรือตระหนักถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนตอผูปวยภายหลังการทำหัตถการ 

 2 ตระหนักถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนตอผูปวยภายหลังการทำหัตถการ แตไมสามารถบอกข้ันตอน

การเฝาระวังและวิธีแกไขปญหา หรือตองไดรับการแนะนำและควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด  

 3 ตระหนักถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวยภายหลังการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการ

ปองกัน และ/หรือใหการดูแลรักษาไดอยางเหมาะสม โดยอาจขอหรือไมขอคาช้ีแนะจากอาจารย  

 4 ตระหนักถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวยภายหลังการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการ

ปองกัน และ/หรือใหการดูแลรักษาไดเองอยางเหมาะสม และสามารถใหการช้ีแนะหรือควบคุมผูที่มี

ประสบการณนอยกวาได 
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15. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและความตรงตอเวลา (EPA-6) 

 1 ไมรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย  

 2 รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย ไมครบถวนหรือไมทันกำหนดเวลา หรือทำใหเกิดผลกระทบ

ตอการรักษาผูปวย 

 3 รับผิดชอบในหนาที ่ที่ไดรับมอบหมาย ไมครบถวนหรือมีความลาชา แตไมมีผลกระทบสำคัญตอ

การรักษาผูปวย 

 4 รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ และตรงตอเวลา 

ระดับศักยภาพโดยรวม  

 Level 1 − ขาดความรับผิดชอบในหนาท่ี ไมสามารถปฏิบัติงานได  

 Level 2 − มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหัตถการทางรังสีรวมรักษาของลำตัว  

 Level 3 − สามารถปฏิบัติงานได ภายใตการชี้แนะของอาจารยอยางใกลชิด 

 Level 4 − สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยอาจขอหรือไมขอคำชี้แนะจากอาจารย 

 Level 5 − สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสามารถใหการชี้แนะหรือควบคุมผูที่มีประสบการณ 

 นอยกวาได 

 

 ชื่ออาจารยผูประเมิน (ตัวบรรจง)   

 (ลายเซ็น)   
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EVALUATION FORM FOR NON-VASCULAR INTERVENTION 

- ภายใน 12 เดือนแรกของการฝกอบรม ตองไดผลประเมินไดระดับศักยภาพอยางนอยระดับ 4: 1 ครั้ง ใน

หัตถการ Biopsy or FNA และ Percutaneous Drainage   

- ภายใน 24 เดือนของการฝกอบรม ตองไดผลประเมินไดระดับศักยภาพอยางนอยระดับ 4: 1 ครัง้ ใน

หัตถการ Biliary Intervention และ Tumor Ablation   

ชื่อแพทยประจำบานอนุสาขา   ชั้นปท่ี   

วันท่ี   Procedure   

1. การจัดหาขอมลูพื้นฐานทีส่ำคัญและจำเปนในการทำ non-vascular intervention ใหเหมาะสมกบัผูปวย 

(EPA-1)  

 1 ประวัติ ตรวจรางกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเปนไมครบถวน  

 2 ไดประวัติ ตรวจรางกาย และ Lab ที่สำคัญและจำเปนครบถวน  

 3 ไดประวัติ ตรวจรางกาย และ Lab ที่สำคัญครบถวน แตไมสามารถสรุปปญหาและขอควรระวังได

ครบถวน 

 4 ไดประวัติ ตรวจรางกาย Lab ที่สำคัญครบถวน รวมทั้งสามารถสรุปปญหาและขอควรระวังได

ครบถวน  

2. การใหคำปรึกษาและแนะนำ (consultation and recommendation) เกี่ยวกับการทำหัตถการ และการ

รักษาทาง non-vascular intervention (EPA-2)  

 1 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญไมครบถวน 

 2 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถวน  

 3 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถวน และ สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการรักษาได 

 4 ใหคำปรึกษาและแนะนำที่สำคัญครบถวน สามารถแนะนำทางเลือกอื่นในการรักษาได สามารถ

อธิบายภาวะแทรกซอนจากการทำหัตถการได 

3. การขอความยินยอมจากผูปวยกอนเขารับการทำหัตถการทาง non-vascular intervention (EPA-3) 

 1 ขอใหผูปวยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไมไดอธิบาย หรืออธิบายไมถูกตองเหมาะสม 

 2 อธิบายถึงขอบงช้ีของการตรวจ แลวจึงขอใหผูปวยเซ็นใบยินยอม  

 3 อธิบายถึงขอบงชี้ ความเสี่ยง และประโยชนที่ผูปวยจะไดรับการตรวจ แลวจึงขอใหผูปวยเซ็นใบ

ยินยอม  

 4 อธิบายถึงขอบงชี้ ความเสี่ยง และประโยชนที่ผูปวยจะไดรับการตรวจ และทางเลือกอื่น แลวจึง

ขอใหผูปวยเซ็นใบยินยอม 
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4. การเตรียมผูปวยกอนเขารับการทำหัตถการทาง non-vascular intervention (EPA-2, EPA-3) 

 1 เตรียมผูปวยกอนทำหัตถการไดไมเหมาะสม หรือไมครบถวน 

 2 เตรียมผูปวยกอนทำหัตถการไดเหมาะสม และครบถวน 

 3 เตรียมผูปวยกอนทำหัตถการไดเหมาะสม และครบถวน แตทราบขอควรระวัง ภาวะแทรกซอน หรอื

ปญหาที่อาจเกิดข้ึน 

 4 เตรียมผูปวยกอนทำหัตถการไดเหมาะสมและครบถวน ทราบขอควรระวัง รวมทั้งเตรียมตัวสำหรับ

การแกปญหาหรือภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดข้ึน  

5. การตรวจพบลักษณะความผิดปกติจากการทำหัตถการ (EPA-1) 

 1 บอกกายวิภาคของตำแหนงที่ผิดปกติได 

 2 สามารถบอกตำแหนงที่ผิดปกติได 

 3 สามารถบอกลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่ผิดปกติได 

 4 สามารถบอกลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่ผิดปกติไดถูกตอง และสามารถใหการวินิจฉัย จำแนกวินิจฉัย

ที่นาจะเปนไดมากที่สุดอยางถูกตองเหมาะสม 

6. มีความรู ในการเตรียมอุปกรณและเครื ่องมือพื ้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑ ที ่ใชทำหัตถการทาง non-

vascular intervention กับผูปวยไดอยางเหมาะสม (EPA-2) 

 1 เตรียมอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑสำหรับทำหัตถการไมเหมาะสม หรือไม

ครบถวน  

 2 เตรียมอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑสำหรับทำหัตถการไดเหมาะสมและครบถวน 

 3 เตรียมอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑสำหรับทำหัตถการไดเหมาะสมและครบถวน 

แตไมสามารถอธิบายขอดี ขอเสีย และทางเลือกอื่นในการรักษา  

 4 เตรียมอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐาน ยาและเภสัชภัณฑสำหรับทำหัตถการไดเหมาะสมและครบถวน 

รวมทั้งสามารถอธิบายขอดี ขอเสีย และทางเลือกอื่นในการรักษา  

7. มีความรู และทักษะในการทำหัตถการทาง non-vascular intervention กับผู ปวยไดอยางเหมาะสม 

(EPA-4) 

 1 ไมสามารถทำหัตการไดเองภายใตการแนะนำของอาจารยอยางใกลชิด 

 2 สามารถทำหัตถการไดเองภายใตการช้ีแนะของอาจารยอยางใกลชิด 

 3 สามารถทำหัตถการไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

 4 สามารถทำหัตถการไดเองและควบคุมผูที่มีประสบการณนอยกวา 
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8. ใหคำแนะนำสำหรับการตรวจเพิ่มเติม หรือทำหัตการอยางอื่นที่จำเปนไดเหมาะสม (appropriate next 

steps) ขณะทำหัตถการ (EPA-2, EPA-4) 

 1 ไมสามารถใหคำแนะนำได 

 2 ใหคำแนะนำสำหรับหัตการได แตไมเหมาะสม หรือไมถูกตองครบถวน 

 3 ใหคำแนะนำและทำหัตการเพิ่มเติมที่จำเปนไดเหมาะสม แตไมสามารถบอกเหตุผล ขอดีหรือขอเสีย 

และทางเลือกอื่น 

 4 ใหคำแนะนำและทำหัตการเพิ่มเติมที่จำเปนไดเหมาะสม พรอมระบุเหตุผล ขอดีหรือขอเสีย และ

ทางเลือกในการรักษา 

9. ทักษะดานการสื ่อสารในการรายงานผลการทำหัตถการทาง non-vascular intervention ที่ถูกตอง 

กระชับ เขาใจงาย สอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลม (review) กับอาจารย (EPA-5) 

 1 มีการรายงานผลไมสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลม (review) กับอาจารยเปนสวนใหญ 

 2 มีการรายงานผลไมสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลมกับอาจารยบางสวน แตมีความสำคัญและมีผลตอ

ผูปวย 

 3 มีการรายงานผลไมสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลมกับอาจารยบางสวน แตไมมีผลตอผูปวย 

 4 มีการรายงานผลสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลมกับอาจารย แตผลรายงานฟลมยังใชภาษาไดไม

กระชับ/ยังตองปรับปรุง 

 5 มีการรายงานผลสอดคลองกับที่ไดทบทวนฟลมกับอาจารยและใชภาษาไดถูกตอง กระชับ 

10. การสื่อสารกับผูปวยและญาติ (EPA-5) 

 1 ไมสื่อสารกับผูปวยหรือญาติ และอาจารยผูควบคุมการตรวจ 

 2 สื่อสารดวยภาษา หรือใจความที่ไมถูกตองเหมาะสม 

 3 สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม แตไมแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจตอผูปวย  

 4 สื่อสารกับผูปวยอยางเหมาะสม และแสดงใหเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจตอผูปวย 

11. การสื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของ (EPA-5, EPA-6) 

 1 ไมสื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของ 

 2 สื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของไดแตไมชัดเจน 

 3 สื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของไดดีเปนสวนใหญ 

 4 สื่อสารกับผูรวมงาน อาจารยผูควบคุมการตรวจ และแพทยที่เกี่ยวของไดดี ชัดเจนและถูกตอง

ตลอดเวลา 
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12. การตระหนักถึงสถานการณและปญหา (complications) ที่เกิดข้ึนในขณะทำหัตถการทาง non-vascular 

intervention (EPA-4) 

 1 ไมตระหนักถึงสถานการณและปญหาที่เกิดข้ึนขณะทำหัตถการ 

 2 ตระหนักถึงปญหาทีเ่กิดข้ึน แตไมสามารถบอกวิธีแกไขปญหา หรือตองไดรับการแนะนำและควบคุม

ของอาจารยอยางใกลชิด  

 3 ตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึน สามารถเตรียมการการปองกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซอนไดอยาง

เหมาะสม โดยอาจขอหรือไมขอคาช้ีแนะจากอาจารย  

 4 ตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึน สามารถเตรียมการการปองกัน และ/หรือรักษาภาวะแทรกซอนจากหัต

การทางรังสีรวมรักษาของลำตัวไดเอง และสามารถใหการชี้แนะหรือควบคุมผูที่มีประสบการณนอย

กวาได 

13. การใหการดูแล และตระหนักถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวยภายหลังการทำหัตถการทาง non-

vascular intervention (EPA-4) 

 1 ไมตระหนักถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนตอผูปวยภายหลงัการทำหัตถการ 

 2 ตระหนักถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนตอผูปวยภายหลงัการทำหัตถการ แตไมสามารถบอกข้ันตอน

การเฝาระวังและวิธีแกไขปญหา หรอืตองไดรบัการแนะนำและควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด  

 3 ตระหนักถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนตอผูปวยภายหลงัการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการ

ปองกัน และ/หรือใหการดูแลรักษาไดอยางเหมาะสม โดยอาจขอหรือไมขอคําช้ีแนะจากอาจารย  

 4 ตระหนักถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนตอผูปวยภายหลงัการทำหัตถการ สามารถเตรียมการการ

ปองกัน และ/หรือใหการดูแลรักษาไดเองอยางเหมาะสม และสามารถใหการช้ีแนะหรอืควบคุมผูที่มี

ประสบการณนอยกวาได 

14. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและความตรงตอเวลา (EPA-6) 

 1 ไมรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรบัมอบหมาย  

 2 รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรบัมอบหมาย ไมครบถวนหรือไมทันกำหนดเวลา หรอืทำใหเกิดผลกระทบ

ตอการรกัษาผูปวย 

 3 รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรบัมอบหมาย ไมครบถวนหรือมคีวามลาชา แตไมมีผลกระทบสำคัญตอการ

รักษาผูปวย 

 4 รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรบัมอบหมายอยางเต็มที่ และตรงตอเวลา 
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ระดับศักยภาพโดยรวม  

 Level 1 − ขาดความรับผิดชอบในหนาท่ี ไมสามารถปฏิบัติงานได  

 Level 2 − มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหัตถการทางรังสีรวมรักษาของลำตัว  

 Level 3 − สามารถปฏิบัติงานได ภายใตการชี้แนะของอาจารยอยางใกลชิด 

 Level 4 − สามารถปฏิบัติงานไดเอง โดยอาจขอหรือไมขอคำชี้แนะจากอาจารย 

 Level 5 − สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสามารถใหการชี้แนะหรือควบคุมผูที่มีประสบการณ 

 นอยกวาได 

 

 ชื่ออาจารยผูประเมิน (ตัวบรรจง)   

 (ลายเซ็น)   
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ภาคผนวก 10 

Interventional Radiology Direct Observation of Procedural Skills (IR-DOPS) 

Part 1: Doctor’s First name   Last name   Year    

Assessor’s First name   Last name    

Date of assessment     HN   Diagnosis   

Procedure:  TACE   Central Venous Catheter   Visceral Arterial Intervention  

 Venous Intervention  Biopsy/FNA   PCD   Biliary Intervention  Tumor Ablation 

Degree of difficulty:  Low   Intermediate   High Time pressure:  Elective  Critical 

Skills   Vascular access:  Artery    Vein   

  Image-guidance:  Ultrasound  Fluoroscopy   CBCT   CT 

   Endovascular:  Embolization    Angioplasty   

Number of times procedure performed by trainee (circle the number):  

 0     1     2     3     4     5-9  >9 

Part 2: To be completed by the instructor: Please grade the fellow’ skills  

Please grade the following areas using the scale below: 
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1. Obtain informed consent from the patient      

2. Proper sterile technique and aseptic technique      

3. Select appropriate equipment and materials      

4. Provide appropriate anesthesia to the patient      

5. Properly handle the devices      

6. Proper knowledge of anatomy related to procedure       

7. Planning and clinical judgement      

8. Technical ability       

9. Beware of possible complications      

10. Proper image record for review and report      

*Not applicable Please mark this if you have not observed the behavior and therefore feel unable to comment. 

Overall evaluation:    Good pass         Pass        Borderline         Fail   
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Overall feedback 

Areas of strength   

  

  

Any suggestion for development   

  

  

  

Trainee self-assessment 

I need the assessor in the 

theatre suite. 

I need the assessor in the 

hospital. 

I could manage this procedure 

independently and do not 

require direct supervision. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Not comfortable leaving trainee unsupervised for any period of time.  

2. Comfortable to leave trainee briefly i.e. take a brief call 

3. As in 2, but comfortable staying away for a bit longer 

4. Happy to leave the area but remain immediately available in the hospital. Feels the need to check in on the 

trainee at regular intervals. 

5. Happy to leave the area but remain immediately available in the hospital e.g. not take on another case 

themselves  

6. As in 5 but happy to take on another case themselves  
7. Could potentially be off-site but would want to talk with the trainee before the trainee started the 

procedure.  

8. Supervisor Off-site. Confident that trainee can do the procedure but want to be notified that they are doing it.  

9. Trainee could complete the procedure as a consultant. Appropriate if they don't contact supervisor. 

Trainee reflection and comments   

  

  

Trainee action plan   

  

  

 ชื่ออาจารยผูประเมิน (ตัวบรรจง)   

 (ลายเซ็น)   
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ภาคผนวก 11 

แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทยประจำบานอนุสาขาจากหลายแหลง 

(Multisource Feedback) 

อนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

แพทยประจำบานอนุสาขาผูถูกประเมิน ช่ือ   นามสกุล   

 แพทยประจำบานอนุสาขาช้ันปที ่  

หัวขอการประเมิน 

ต่ำ
กว

าม
าต

รฐ
าน

 

มา
ตร

ฐา
น 

ดี 

ดีม
าก

 

ไม
สา

มา
รถ

ปร
ะเ

มิน
ได

 

1 2 3 4 

ความรูความสามารถในเวชปฏิบัติ (Good Clinical Care) 

1. ความสามารถในการวินิจฉัยโรคหรืออาการของผูปวย      

2. ความสามารถในการใหขอมลูและคำแนะนำแกผูปวยและญาติ      

3. ความสามารถในการดูแลรกัษาผูปวย      

4. ความสามารถดานการทำหัตถการตางๆ (Technical Skills)      

5. ความสามารถในการรายงานผล (Report)      

6. ความรูดานการปองกันอันตรายจากรงัสี (Radiation Protection)      

7. ความสามารถในการดูแลดานภาวะจิตสงัคมของผูปวย 

(Psychosocial aspect) 

     

8. การตระหนักถึงขอจำกัดของตนเอง      

9. การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม (Cost consciousness medicine)      

การปฏิสัมพันธกับผูปวย (Relationship with Patients) 

1. การสือ่สารกับผูปวยและญาติ      

2. การใหเกียรติผูปวย      

ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

1. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย      

2. การตรงตอเวลา      
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การทำงานรวมกันระหวางสหสาขาวิชาชีพ (Team Work) 

1. ความสามารถในการทำงานเปนทมีและความเปนผูนำ      

2. มีมนุษยสัมพันธ      

3. มีน้ำใจโอบออมอารีย      

4. ความสามารถในการจัดการเวลาที่เหมาะสม      

5. การสือ่สารดวยวาจา      

6. การสือ่สารดวยการเขียน      

7. การสือ่สารกับแพทยตางสาขา      

การเรียนการสอน (Teaching and Training) 

1. ความเต็มใจในการถายทอดความรูใหผูอื่น      

2. ความสามารถในการถายทอดความรู      

3. การพูดหรืออภิปรายในหองเรียนหรือที่ประชุม      

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา 

ขอดีของแพทยประจำบานอนุสาขา 

  

  

  

  

ขอเสนอแนะและโอกาสพัฒนาของแพทยประจำบานอนุสาขา 

  

  

  

  

 ลงช่ือ   (ผูประเมิน) 

  (   ) 

 วันที่   
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ภาคผนวก 12 

แบบประเมินการนำเสนอผลงานวิชาการของแพทยประจำบาน 

อนุสาขารังสีรวมรักษาของลำตัว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ประจำปการศึกษา 2562 

ชื่อแพทยประจำบานอนุสาขา   ชั้นปท่ี   

□ IR Journal Club  □ IR Topic 

วันท่ี   เร่ือง   

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 N/A 

การเตรียมตัวกอนนำเสนอ 

ทักษะการหาและคนควาขอมูล      

ความกระตือรือรนในการเตรียมตัวกอนนำเสนอ      

ความสนใจในการใฝหาความรูเพิ่มเติมกอนการนำเสนอ      

การนำเสนอผลงานวิชาการในวันท่ีกำหนด 

การตรงตอเวลา      

Slide ที่นำมาใชเสนอ      

บุคลิกภาพขณะนำเสนอ      

ความสามารถในการนำเสนอในที่ประชุม      

ความสามารถในการถายทอดขอมูลแกผูเขาฟงอยางมีระบบ      

การตอบหรืออธิบายคำถามจากผูเขารวมประชุม      

การวัดและประเมินผล  □ ผาน  □ ไมผาน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

 

  

 ชื่ออาจารยผูประเมิน (ตัวบรรจง)   

 (ลายเซ็น)   

 วันท่ี   
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ภาคผนวก 13 

คำสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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