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ค ำน ำ 
 

กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำทถือเป็นกำรต่อยอดควำมรู้และ ควำม
เชี่ยวชำญในเชิงลึก ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องมีกระบวนกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เน้นกำรเรียนรู้ที่ผลักดันจำกตนเอง จึง
ต้องมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ  ใฝ่ศึกษำวิจัย ซักถำม สังเกต ศึกษำเพิ่มเติม มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย รวมทั้ง เสียสละ และ
อดทนในกำรฝึกอบรม นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติงำนตำมปกติคือกำรให้บริกำรทำงรังสีวิทยำแก่ผู้ป่วยที่มำรับบริกำร
เป็นส ำคัญแล้วยังต้องมีบทบำทในกำรร่วมสอนนักศึกษำแพทย์ แพทย์ประจ ำบ้ำน และต้องมีผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ
อย่ำงน้อย 1 ชิ้นอีกด้วย 

คู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำทฉบับนี้ ได้รวบรวมแนวทำงกำร ปฏิบัติงำน กำร
เรียนกำรสอนเพื่อให้สำมำรถเรียนรู้ และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ของกำรฝึกอบรม 

 
ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดีมีควำมมุ่งหวังว่ำผู้ฝึกอบรมสำมำรถ ผ่ำนกำร

ฝึกอบรมอย่ำงมีควำมสุขและบรรลุผลลัพธ์ของกำรฝึกอบรมที่พึงประสงค์ครอบคลุมประเด็นทุกด้ำนตำมเกณฑ์ที่รำช
วิทยำลัยรังสีแพทย์ก ำหนด โดยควำมร่วมมือร่วมใจจำกอำจำรย์ทุกท่ำนในภำควิชำฯ ในกำรถ่ำยทอด ควำมรู้ทักษะ 
โดยกำรสอน แนะน ำ ติชม เป็นก ำลังใจและเป็นแบบอย่ำงของรังสีแพทย์ และแพทย์รังสีร่วมรักษำระบบประสำทที่ดี
แก่ศิษย์ทุกคน 
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1. ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทรำบ 
1.1 กฎระเบียบ ข้อบังคบัของแพทยสภำ, มหำวิทยำลัยมหิดล คณะแพทยศำสตรร์ำมำธิบดี และภำควิชำรังสีวิทยำ 

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี (เอกสำรแนบในภำคผนวก)  
1.1.1 ค ำประกำศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยที่ออกโดยแพทยสภำ พ.ศ. 2558 (เอกสำรแนบ 1) 
1.1.2 รับทรำบและละเว้นกำรประพฤติผิดทำงจรรยำบรรณซงึ่ เป็นกำรผิดวินัยร้ำยแรง ที่ประกำศ โดย

มหำวิทยำลัยมหิดล (เอกสำรแนบ 2) 
  1.1.3 ให้ควำมร่วมมอืกับทำงคณะฯ ในกำรรักษำควำมลับของผูป่้วย (เอกสำรแนบ 3) 
  1.1.4 ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรควบคุมกำรแต่งกำยของบุคลำกรที่ออกโดยคณะฯ (เอกสำรแนบ 4) 

1.1.5 มีทักษะกำรใชส้ื่อสังคมออนไลน์ที่เหมำะสมตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้งำนสื่อสังคม ออนไลน์ของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพที่จัดท ำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ใน intranet ของคณะฯ 
(http://intra9.rama.mahidol.ac.th/articles/staff/17jan2018-1025) 

1.1.6 ปฏิบัติตำมก ำหนดระเบียบและข้อปฏิบัติคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดีมีส ำหรับ แพทย์
ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรังสีร่วมรกัษำระบบประสำทซึ่งศึกษำเพิ่มเติมได้ใน Ramathibodi E-learning 
System ของงำนกำรศึกษำหลังปรญิญำ (https://med.mahidol.ac.th/graded/th/) 

1.2 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯควรท ำควำมรู้จกั และรับทรำบข้อมูลพื้นฐำนของคณะแพทยศำสตรโรงพยำบำล
รำมำธิบดีและคณะกรรมกำรบริหำรคณะฯ ผ่ำนทำงสื่อ online ในคณะฯ 
(http://intra9.rama.mahidol.ac.th) ท ำควำมคุ้นเคยกับบุคลำกรภำยในภำควิชำ (ศึกษำได้จำก website 
http://med.mahidol.ac.th/radiology/) ให้เกียรต ิและระมัดระวังในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติงำน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในสำขำวิชำชีพเดียวกันและต่ำงสำขำได้เป็นอย่ำงดี 

1.3 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯควรมีบทบำทเปน็ที่ปรึกษำของแพทย์ประจ ำ บ้ำนรุ่นน้อง นักศึกษำแพทย์ นัก
ฟิสิกส์รังส ีนักรังสกีำรแพทย ์ในเรื่องของรังสรี่วมรักษำระบบประสำท 

1.4 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯควรรูร้ะเบียบวิธีกำรท ำวิจัย มีจริยธรรม และสำมำรถเรียนรอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ
ด้วยตนเอง รวมถึงท ำควำมเข้ำใจและปฏิบตัิตนให้เหมำะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์กำรฝกึอบรมที่พึงประสงค์ 
(intended learning outcome/milestone) ตำมเกณฑ์หลักสูตรกำรฝึกอบรมที่รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์
ก ำหนด 

1.5 เพื่อใหกำรท ำงำนในภำควิชำเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น ภำควิชำฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรเลือกหัวหน้ำแพทย์ประจ ำ
บ้ำนอนุสำขำฯ เพื่อเปนตัวแทนในกำรออกแบบ วำงแผนปรับปรุงแผนกำรฝึกอบรม และร่วมดูแลสุขภำพ สวัสดิ
ภำพ ร่วมแก้ไขปัญหำร่วมกนักับอำจำรย์ผู้ดูแล ตำมที่ก ำหนดบทบำทไว้ในประกำศภำควิชำฯ (เอกสำรแนบ 5) 

 
 
 



  

6 คู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 
 

2. สิทธิและสวัสดิกำรของแพทย์ประจ ำบ้ำน  
(ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Ramathibodi E-learning System ของงำนกำรศึกษำหลังปริญญำ) 
(https://med.mahidol.ac.th/graded/th/) 
2.1 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ที่ได้รับกำรคดัเลือกมำแล้ว มีสิทธิ์ที่จะรับกำรฝึกอบรมจนครบ 2 ป ีนอกจำก ผู้ที่

ได้รับโทษให้ออกจำกกำรฝึกอบรม 
2.2 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีสิทธิ์ใช้วันลำประเภทต่ำง ๆ ตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ในระเบียบกำรลำที่ ภำควิชำฯ 

ได้ประกำศไว้ (เอกสำรแนบ 6) 
2.3 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ที่ไม่มีต้นสังกัดได้รับสิทธิ์ประกันสังคมในกำรรักษำพยำบำลจำกคณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี (เอกสำรแนบ 7) 
2.4 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีสิทธิ์เลือกเรยีนวิชำเลือก (elective) จำกสถำบันอื่น ๆ ตำมระยะเวลำและ

สถำนที่ ที่เลือกหรือที่ถูกก ำหนดโดยภำควิชำฯ 
2.5 เงินเดือน ตำมแหล่งต่ำง ๆ ดงันี ้

• จำกต้นสังกัด กรณีมีต้นสังกดั 

• จำกคณะแพทยศำสตรโรงพยำบำลรำมำธิบดี ในกรณีที่ไม่มต้นสังกัด คณะฯจะบรรจุเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวและ
งำนคลังจะโอนเงินเข้ำบญัชีผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำรำมำธิบดี 

• ค่ำอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร คณะฯ จ่ำยค่ำตอบแทนนอกเวลำรำชกำรให้แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ทั้งที่มี
ต้นสังกัด และไม่มีต้นสงักัด โดยงำนคลังจะน ำเงินเข้ำบัญชผีำ่นธนำคำรไทยพำณิชย์พร้อมกับสลิปเงินเดือน
ของทุกเดือน (เอกสำรแนบ 8) 

2.6 คณะฯ ได้จัดเตรียมห้องพัก เพื่อส ำหรับให้บริกำรแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำ รำชกำร
โดยไม่เสียค่ำบริกำร (เอกสำรแนบ9) 

2.7 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนเพ่ือน ำเสนอผลงำนในงำนประชุมวิชำกำร ณ ต่ำงประเทศ 
(เอกสำรแนบ 10.1) และทุนสนับสนุนในกำรเดินทำงฝึกอบรม ณ สถำบนัต่ำงประเทศ (เอกสำรแนบ 10.2) 
รวมถึงเงินสนับสนุนกำรประชุมและอบรมภำยในประเทศ ตำมที่คณะฯ ได้ประกำศไว้ (เอกสำร แนบ 10.3) 

2.8 ภำควิชำฯ มอบเงินสวัสดิกำรด้ำนอื่น ๆ อำทิ เงินสนับสนนุส ำหรับพิธีมงคลสมรส ดอกไม้ แจกันเยี่ยมไข้ หรือ
แสดงควำมยินดี งำนฌำปนกิจของเจ้ำหน้ำที่หรือญำติสำยตรง หรืออื่น ๆ ตำมที่หัวหนำ้ภำคฯ เห็นสมควร 
(เอกสำรแนบ 11)  

2.9 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีสิทธิ์เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรประจ ำปีที่จัดโดยรำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศ 
ไทย โดยไม่ถือเป็นวันลำ 

2.10 กรณีแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีปัญหำและอุปสรรคในด้ำนต่ำง ๆ ทำง ภำควิชำฯ จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้ง
ปรึกษำ หรือขอควำมช่วยเหลือ โดยสำมำรถเขียนแบบฟอร์มข้อ ร้องเรียน ส่งถึงทีมอำจำรย์ผู้ดูแลแพทย์ประจ ำ
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บ้ำนอนุสำขำฯ เพื่อร่วมกันหำทำงออก และให้ค ำแนะน ำทั้งในด้ำน กำรศึกษำ และด้ำนอื่น ๆ (เอกสำรแนบ 12 
และ 13 ) 

3. ควำมปลอดภัยและกำรดูแลตนเองของแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรังสรี่วมรักษำระบบประสำท 
เนื่องจำกแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ต้องท ำงำนกับเครื่องมือทำงรังสี จึงจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเรื่อง 

กำรใช้และส่งคืนแผ่นวัดปริมำณรังสีประจ ำบุคคลที่ก ำหนดโดยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เพื่อควบคุมควำม ปลอดภัย
จำกกำรใช้เครื่องมือทำงรังสี (เอกสำรแนบ 14) นอกจำกนี้ยังต้องมีควำมรู้และทักษะกำรล้ำงมือที่ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ
ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล (เอกสำรแนบ 15) และรับทรำบ
แนวทำงกำรปโบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจำกของมีคม หรือสำรคัดหลั่งขณะปฏิบัติงำน (เอกสำรแนบ 16) รวมถึงมีสิทธิ์ได้รับ
กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของบุคลำกรภำคในคณะประจ ำปี (เอกสำรแนบ 17) นอกจำกนี้ แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ 
ควรดูแลท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ที่ใช้งำนเป็นประจ ำ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด โต๊ะท ำงำน เป็นต้น เพื่อ
สุขอนำมัยที่ด ี

 
4. กำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรงัสีร่วมรกัษำระบบประสำท 

4.1 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ต้องขึ้นปฏิบัติงำนในเวลำรำชกำรและเรียนตั้งแต่ 8.00 น.จนถึงเวลำ 16.30 น. 
(เอกสำรแนบ 18) 

4.2 เตรียมตัวก่อนกำรปฏิบัติงำน โดยทบทวน neuro anatomy และ neurovascular anatomy รวมไปถึงควำมรู้
พื้นฐำนด้ำนรังสีวินิจฉัยระบบประสำท ควบคู่ไปกับควำมรู้พื้นฐำนด้ำนรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 

4.3 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ต้องฝึกฝนตนเองและม ีบทบำทร่วมในกำรสอนแพทยป์ระจ ำบ้ำนในกำรท ำกำร
ตรวจ Angiography และท ำ interventional procedure ตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 

4.4 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีหน้ำที่วำงแผนกำรตรวจรักษำ ลงบันทึกเวชระเบียน และ/หรือ สรุปเวชระเบียน 
รวมทั้งมีหน้ำทีใ่ห้ควำมรู้และข้อมูลแก่ผู้ป่วย (informed consent)  ก่อนและหลังกำรตรวจ/รักษำตลอดจน
ดูแลผู้ป่วยใหท้ ำกำรตรวจได้อย่ำงรำบรื่น ร่วมไปกับกับอำจำรยท์ี่ออกตรวจในวันน้ัน ๆ 

4.5 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีหน้ำที่ รับปรึกษำผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับกำรตรวจ/รักษำ ดังกล่ำวมำแล้ว
ข้ำงต้น ภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์ 

4.6 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีหน้ำที่จัดท ำแฟ้มสะสมผลงำนของตนเอง (portfolio) เพื่อใช้ในกำรบันทึก
กิจกรรมกำรเรยีนรู้ต่ำง ๆ บันทึกข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำทุก 3 เดือน (feedback) บนัทึกกำร
ตั้งเป้ำหมำยกำรเรียนรู ้(goal/objective setting) และบนัทึกกำรสะท้อนควำมคิดของตนเองที่เกิดจำกกำร
เรียนรู้ในหน่วย (self-reflection) รวมไปถงึบันทึกหัตถกำรต่ำง ๆ ที่ตนเองได้ท ำ ได้ช่วย และได้ร่วมสังเกตกำร 

4.7 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ต้องติดตำมดูแลผู้ป่วยที่ได้รับกำรตรวจ/รักษำ  ทุกวันจนผู้ป่วยออกจำก
โรงพยำบำล และในกรณีที่ผูป้่วยมีปัญหำ เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ หรือภำวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น ให้รำยงำน
อำจำรย์แพทย์ผู้ดูแลโดยทันท ี
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4.8 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีหน้ำที่ช่วยแพทย์ประจ ำบ้ำนในหน่วยเตรียม Topic และ/หรือ journal เพื่อ 
present ในชัว่โมง เรียน/สอน 

4.9 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ต้องผลัดเปลี่ยนกับ รับ consult และเขำ้มำปฏิบัติงำน กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน 
นอกเวลำรำชกำร 

4.10 กำรไปร่วมประชุมวิชำกำรนอกโรงพยำบำล อนุมัติใหแ้พทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ไปร่วมประชุมวิชำกำรนอก
โรงพยำบำลหรือต่ำงสถำบันได้ไม่เกิน 10 วันท ำกำรต่อปี โดยต้องแจ้งให้ อำจำรย์ประจ ำหน่วยทรำบและ
อนุญำต 

4.11 ข้อควรระวังและบทลงโทษ แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ จะต้องรับผิดชอบต่องำน ไม่ท ำควำมผิดร้ำยแรง เช่น 
กำรขำดงำน กำรไม่อยู่เวร โดยไม่มีเหตุผลอนัควร ในกรณดีังกล่ำว แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ จะได้รับ โทษ
โดยกำรตักเตือน ให้ท ำงำนเพิ่มเติม ให้ออกจำกกำรฝึกอบรมหรือไม่ส่งสอบวุฒิบัตร (เอกสำรแนบ 19) 

 
5. หลักสูตรและวิธีกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 

5.1 กำรฝึกอบรมโดยภำควิชำฯเพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์ในเรื่อง skill and medical knowledge จะจัด ให้มีกำร
หมุนเวียนเพิ่มประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ใน 2 ปี (24 เดือน) ตำมเกณฑ์หลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน
อนุสำขำฯ เพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบ
ประสำท รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

5.2 เปิดโอกำสให้แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ เรียนรู้เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรทั่วไปทำงกำรแพทย์ที่จัดโดยทำงรำช
วิทยำลัย คณะฯ และภำควิชำฯ อำทิเช่น radiation safety กำรบรบิำลที่มีผู้ป่วยเป็นศนูย์กลำงโดยค ำนึงถึง
ประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก และแนวทำงกำรให้ข้อมูล ทำงเลือกในกำรรักษำกับผู้ป่วย 
เพื่อให้ผู้ป่วยมีอิสระในกำรเลอืกวิธีกำรรักษำ 

5.3 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ จะได้โอกำสเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติกำรใน ด้ำนควำมรู้พื้นฐำนที่ส ำคัญในเวช
ปฏิบัติและกำรท ำวิจัยที่จัดขึ้นภำยในคณะฯ อำทิเช่น basic and advanced life support 

 
6. กำรท ำงำนวิจยั 

คณะฯและ ภำควิชำฯ ส่งเสริมให้แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีควำมรู้พื้นฐำนของกำรท ำวิจัย มีนโยบำย
สนับสนุนให้ แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ได้ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในด้ำนกำรวิเครำะห์บทควำมทำง วิชำกำรในเชิง
สถิติสอดแทรกไปกับกำรเรียนรู้ มีกำรจัดอำจำรย์ที่ปรึกษำด้ำนงำนวิจัย จัดให้มีกำรน ำเสนอแบบ โครงร่ำงงำนวิจัย 
ส ำหรับแพทยป์ระจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ชั้นปีที่ 1 และบทควำมฉบับสมบูรณ ์สำหรับแพทยป์ระจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ชั้นปีที่ 2 
เพื่อรับฟงัข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์ ให้ได้บทควำมฉบับสมบูรณ์ทีม่ีคุณภำพ เพ่ือใช้ในกำรน ำเสนอในงำน
ประชุมวิชำกำรประจ ำปีของ ทำงรำชวิทยำลัย และใช้ในกำรประเมินสำหรับกำรสอบวุฒิบัตรฯ อนุสำขำรังสีร่วมรักษำ
ระบบประสำท 
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7. ประสบกำรณก์ำรเรียนรู ้

มีกำรจัดให้ผู้รบักำรฝึกอบรมได้มีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนให้บริกำรผู้ป่วยโดยครอบคลุมกำรใช้เครื่องมือและ 
หัตถกำรทำงรังสีวิทยำวินิจฉัยระบบประสำท และรังสีร่วมรักษำระบบประสำท ดังต่อไปนี้ Computed Tomography, 
Magnetic Resonance Imaging, Plain film, Carotid Doppler Ultrasound และ Digital Subtraction 
Angiography (DSA) รวมถึงมีกำรจัดให้ผู้รบักำรฝึกอบรมได้มีประสบกำรณ์เพ่ิมเติมในสถำบันอื่นในลักษณะของกิจกรรม
เลือก(elective)  

 
สถำนทีฝ่ึกอบรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

สถำนที่และโอกำสในกำรเรียนรู้ 

• ด้ำนธุรกำร 
- พื้นที่ส ำนักงำนสำขำวิชำฯ อยู่ที่อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 
- พื้นที่ส ำนักงำนภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี อำคำร 1 ชั้น 2 

• ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
- สถำนที่ในกำรฝึกอบรมทำงทฤษฎีในสำขำวิชำฯ 
 - ห้องประชุมทวี บุญโชติ อำคำร 1 ชั้น 2 
 - ห้องประชุมสุวัฒนำ อำคำร 1 ชั้น 2 
 - ห้องตรวจผู้ป่วยนอกรังสีร่วมรักษำระบบประสำท อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 
- สถำนที่ในกำรฝึกอบรมทำงปฏิบัติ 
 - ห้องฉีดสีหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง (Angiogram) อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์ ช้ัน 3 
 - ห้องฉีดสีหลอดเลือด (Angiogram) อำคำร 1 ชั้น 2 
 - Hybrid OR อำคำรศูนย์กำรแพทย์สิริกิติ ์ช้ัน 4 

- ห้องเอกซเรยค์อมพิวเตอร ์(Computerized tomography, CT) อำคำร 1 ชั้นใต้ดิน และ
อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์ ช้ัน 3 

 - ห้องอัลตรำซำวน์ อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์ ช้ัน 3 
- ห้องฉุกเฉิน อำคำรศูนย์อุบัติเหตุและเวชศำสตร์ฉุกเฉิน ชัน้ 1 
- หอผู้ป่วย โดยใช้เตียงผู้ป่วยของสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 

• ด้ำนบริกำร 
- คลินิกผู้ป่วยนอกรังสีร่วมรักษำระบบประสำทในเวลำรำชกำร 5 วันต่อสัปดำห์ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ที่
อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์ช้ัน 3 
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กิจกรรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกำรตรวจวนิิจฉัยและรักษำ 

• ห้องฉีดสีหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง (Angiogram) ที่มีไว้ท ำงำนเฉพำะส ำหรับรังสีร่วมรักษำระบบ
ประสำท และกำรเรียนกำรสอนทำงรังสีร่วมรักษำระบบประสำท รวมทั้งมีห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์(CT) 
และห้องอัลตรำซำวน์ซึ่งใช้ส ำหรับหัตถกำรทำงรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 

• มีแหล่งข้อมลูทำงวิชำกำรที่ทันสมัยและเพียงพอต่อกำรฝึกอบรม เช่น ห้องสมุดและบรกิำรด้ำน
วำรสำรวิชำกำร กำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลควำมรูแ้ละวำรสำรวิชำกำร electronic ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล เป็นต้น 

 
8.  ตำรำงกิจกรรมของภำควิชำส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 

ชื่อ Activity วัน เวลำ ห้องประชุม 
Topic conference 1st yr fellow INR ทุกพุธ สปัดำห์ที่ 1 ของเดือน 8.15-9.00 น OPD INR 
Journal club 2nd yr fellow INR ทุกพุธ สปัดำห์ที่ 2 ของเดือน 8.15-9.00 น OPD INR 
Biopsy Conference ทุกพุธ สปัดำห์ที่ 3 ของเดือน 8.15-9.00 น OPD INR 

Topic resident rotation INR 
ทุกพุธ สปัดำห์ที่ 4 ของ 

เดือน 
8.15-9.00 น OPD INR 

Lecture โดยอำจำรย์ในสำขำวิชำ 
วันจันทร์ สัปดำห์ท่ี 1 ของ

เดือน 
7.30-8.30 ห้องประชุม ทวีฯ 

RS conference (Sx, RT) 3 ครั้งตอ่เดือน 8.00-9.00 ห้องประชุม พวงทอง 
Neuro conference (Ped, Sx, Md) ทุกอังคำร 2 ครัง้ต่อเดือน 8.00-9.00 ห้องประชุม ทวีฯ 

Vascular conference (Vas Sx) 
จันทร์ เดือนละ 1 ครั้ง (มีบำง

เดือน) 
8.00-9.00 ห้องประชุมสุวัฒนำ 

Stroke conference (Med, ER) 1 ครั้งทุก 2 เดือน 7.30-9.00 ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกฉกุเฉิน 
Inter-hospital conference (SJ, CU, CMU, มอ, 
KKU) 

1 ครั้งทุก 2 เดือน 12.00-16.00 ศิริรำช, จุฬำ หรือ รำมำธบิด ี

ENT conference เดือนละ 1 ครั้ง (มีบำงเดือน) 8.00-9.00 ห้องประชุมภำค ENT 
Eye conference เดือนละ 1 ครั้ง (มีบำงเดือน) 8.00-9.00 ห้องประชุมภำค จักษุ 
INR-Neurosurgery conference เดือนละ 1 ครั้ง (มีบำงเดือน) 8.00-9.00 ห้องประชุมชั้น 9 อำคำร 1 
Attend Neuro image AIMC (เฉพำะ fellow ปี 1 
ศัลยกรรมประสำท หรือ อำยุรกรรมระบบประสำท) 

สัปดำห์ละ ½ วัน (1 เดือน
ตลอดหลกัสูตร) 

13.00-16.00 AIMC 

Attend Neuro image AIMC 1 เดือน (เฉพำะ 
fellow ปี 2 เฉพำะทำงรังสวีินิจฉัย) 

1 เดือน 8.00-16.00 AIMC 

Elective INR โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม ่ ½ เดือน  
คณะแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่
Elective ในประเทศ หรือ ตำ่งประเทศ 1½ เดือน   
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 จันทร ์ อังคำร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 

Week 
1 

Vascular conf 1 hour 
q 3 months (0.3 hr/1 

month) 
 Topic F1 45 min  

RS con 1 
hour 

Week 
2 

 
Neuro con 1 

hour 
Journal F2 45 min  

RS con 1 
hour 

Week 
3 

  Biopsy 45 min  
RS con 1 

hour 
Week 

4 
 

Neuro con 1 
hour 

Topic R 45 min 
Stroke con 1.5 
hour/2month 

 

Week 
5 

  

Eye conf 1 hour 
(q 3 months; 
0.3hr/month) 

Interhosp conf  
3 hour/2months 
(1.5 hr/1month) 

 
ENT conf 1 hour 

(q 3 months; 
0.3hr/month) 

 
รวม interdepartment/interhospital conference 8 hour/เดือน 
ไม่นับ: lecture อำจำรย,์ ชม. กำรเรียนกำรสอนในหน่วยพุธเช้ำ, attend AIMC ของ F1 และ F2 
*หมำยเหตุ: แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำทสำมำรถก ำหนดหัวข้อกำรเรียนรู้ในกำรท ำ Journal club และ Topic 
ด้วยตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหสำมำรถศึกษำค้นคว้ำในหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือประเมินแล้วว่ำตนเองยังขำดควำมรู้ด้ำนนั้น 



  

12 คู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 
 

ตำรำงเรียนของแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรงัสีร่วมรักษำระบบประสำท ร่วมกับแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพ
วินิจฉัยระบบประสำทและแพทย์ประจ ำบ้ำนรังสีวิทยำวนิิจฉัย 

 

ตำรำงเรียนรวม 

 
 

รำยละเอียดตำรำงเรียนด้ำนรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 

 

 
*ตำรำงกิจกรรมรวมและกำรเรียนกำรสอนจัดท ำในปีกำรศึกษำ 2562 

 INR lecture 
อ.หน่วย INR 
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9. จ ำนวนเคสพื้นฐำนที่แพทยป์ระจ ำบ้ำนอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำท ควรได้รับขณะผำ่นกำร
ฝึกอบรม (minimal requirement) 

แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ควรศึกษำข้อมูลเกณฑ์กำรเรียนรู้ที่ควรได้รับของแต่ละกำรตรวจ หัตถกำร
ทำงรังสีวิทยำระบบประสำท และหัตถกำรทำงรังสีร่วมรักษำระบบประสำท เพื่อให้ได้จ ำนวนเคสตำมเกณฑ์
หลักสูตรกำรฝกึอบรมแพทยป์ระจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ เพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพ
เวชกรรมอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำท รำชวิทยำลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2562 

10. กำรสนับสนนุทำงวิชำกำร: หนังสือและเวชสำรสนเทศ 
นอกจำกห้องสมุดของคณะฯซึ่งมีต ำรำและวำรสำรทำงกำรแพทย์อยู่หลำกหลำยแล้ว ภำควิชำฯยังมี

ต ำรำและ วำรสำรที่ช่วยส่งเสริมใหแ้พทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ได้มีโอกำสศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้และวิทยำกำร
ใหม่ ๆได้ด้วยตนเอง อีกทั้งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ยังสำมำรถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรจัดเตรียม
เอกสำรเพื่อน ำเสนอในที่ประชุมและใน กำรวิจัยอีกด้วย 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ภำควิชำฯ มีระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดโอกำสให้แพทย์
ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ใช้ บรกิำรได้ตลอดเวลำ คือ 

10.1 ต ำรำทำงรังสีวิทยำวินิจฉัยระบบประสำท และต ำรำรังสีร่วมรักษำระบบประสำท: แพทย์ประจ ำบ้ำน
อนุสำขำฯ สำมำรถติดต่อขอยืมต ำรำ ได้ที่ห้องธุรกำรรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 

10.2 ห้องสมุดคณะฯ: แพทยป์ระจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ สำมำรถยืมหนังสือและค้นหำวำรสำรทำงกำรแพทย์ได้ 
โดย ห้องสมุดของคณะฯต้ังอยู่ที่ ชั้น 2 อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวมด้ำนกำรแพทย์และโรงเรียน
พยำบำล 

10.3 ระบบเวชสำรสนเทศ: ภำควิชำฯไดจ้ัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงเข้ำกับระบบ 
สำรสนเทศของคณะฯ และระบบอินเทอร์เน็ตไว้ที่ห้องอ่ำนฟิล์มรวมและห้องพักแพทย์ประจ ำบ้ำน เพื่อ
แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ สำมำรถใชใ้นกำรค้นหำข้อมูลควำมรู้และเข้ำสู่เว็บไซต์ที่น่ำสนใจ 

E-learning material ที่สำมำรถค้นหำได้จำกระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำลได้แก ่
 - E-learning ของภำควิชำรังสีวิทยำ http://radiology.mahidol.ac.th/moodle 
 - ห้องสมุดของโรงพยำบำลรำมำธิบดี https://med.mahidol.ac.th/library/ 
 - Website STATDx http://www.statdx.com/ 
 - E-journal มหำวิทยำลัยมหิดล https://med.mahidol.ac.th/library/e-journal 
 - Link ฐำนขอ้มลูทำงกำรแพทย์ https://med.mahidol.ac.th/library/th/E_database_ 
 - Link ถ่ำยทอดสดจำกห้องประชุมในภำควิชำ 
   http://radiology.mahidol.ac.th/moodle/mod/page/view.php?id=2133 

10.4 แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ สำมำรถสมัครรับทุนสนับสนุนในกำรเดินทำงฝกึอบรม ณ สถำบันใน
ต่ำงประเทศ ดังที่กล่ำวไว้ในหัวข้อสิทธิและสวสัดิกำรของแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ  
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11. กำรประเมินผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม: กำรสอบปำกเปล่ำ, กำรสอบประจ ำปี, ประเมนิกำรปฏิบัตงิำนใน

แต่ละหน่วยและกำรประเมนิเพื่ออนุมัติวฒุิบัตรจำกทำงรำชวิทยำลัยรังสีแพทย ์
11.1 กำรสอบ 

• ชั้นปีที่ 1: กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์สมรรถนะ (EPA/ milestones) ตำมที่รำชวิทยำลัยก ำหนด 
และกำรกำรสอบข้อเขียน จัดสอบปีละ 1 ครั้ง ตอนปลำยปีกำรศึกษำ โดยเกณฑ์ผ่ำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

• ชั้นปีที่ 2: กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์สมรรถนะ (EPA/ milestones) ตำมที่รำชวิทยำลัยก ำหนด 
และกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบปำกเปล่ำ จัดสอบปีละ 1 ครั้ง ตอนปลำยปีกำรศึกษำ โดยเกณฑ์ผ่ำนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 70 

แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ จะต้องสอบผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ในกรณี ที่สอบไม่ผ่ำน จะต้อง
ด ำเนินกำรสอบซ่อมตำมเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและประเมินผล 

11.2 กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำน 
แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ จะได้รบักำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงปีตลอดกำรฝึกอบรม 

• มีกำรประเมินรวมไปถึงกำร feedback แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ทุก 3 เดือน ตำม EPA ที่รำชวิทยำลัย
รังสีแพทย์ก ำหนด 9 ข้อ (ระบุ ในหลักสูตรของกำรฝึกอบรม) และแจ้งผลกำรประเมินให้แพทย์ประจ ำบ้ำน
อนุสำขำฯ ทรำบทำงจดหมำยอิเลกทรอนิกส์และทำงวำจำ ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

• หำกผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ จึงจะมีสทิธิเข้ำสอบและรับกำรประเมินขั้นสุดท้ำยเพื่ออนุมัติวุฒิบัตรได้ 
• หำกผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับคำบเส้น กำรพิจำรณำตัดสินจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรหลักสูตร

ฯว่ำจะอนุมัติให้ปฏิบัติงำนเพิ่มเติมหรือใหเ้ขำ้สอบเพื่อวุฒิบัตรได้ 
• หำกผลกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ ภำควิชำฯ มีสิทธิ์ที่จะใหปฏิบัติงำนซ้ ำในชั้นปีน้ัน หรือเสนอแพทย

สภำเพ่ือเพิกถอนกำรฝึกอบรมได้แล้วแต่กรณ ี
 11.3 กำรประเมินผลจำกคะแนนควำมประพฤต ิ

คิดเกณฑ์กำรตัดคะแนนโดย ให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อระยะเวลำกำรฝึกอบรม 2 ปี 
• ถ้ำถูกตัดคะแนนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 30 คะแนน จะต้องมีกำรรำยงำนในคณะกรรมกำร กำรศึกษำเพ่ือ

พิจำรณำและด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งแจ้งให้แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ ผู้นั้น รับทรำบทำงวำจำและ
ทำงลำยลักษณ์อักษร 

• ถ้ำถูกตัดคะแนน 70 คะแนน ให้ซ้ ำซั้น 
• ถ้ำถูกตัดคะแนน 80 คะแนน ไม่ส่งสอบบอร์ด 
• ถ้ำถูกตัดคะแนน 100 คะแนน ให้ออก 
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11.4 เกณฑ์กำรเลื่อนช้ันป ี

แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ จะได้รบักำรเลื่อนชั้นเมื่อสอบผ่ำนตำมเกณฑ์ทีห่ลักสูตรก ำหนด มีผลกำร
ปฏบิัติงำนอยู่ในระดบัที่พอใจ และไมถู่กตัดคะแนนควำมประพฤติมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 70 คะแนน 

11.5 กำรประเมินเพื่ออนุมัติวุฒิบัตรจำกทำงรำชวิทยำลัยรังสีแพทย ์
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ เพื่อวฒิุบัตรแสดงควำมรู้
ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมอนสุำขำรงัสรี่วมรักษำระบบประสำท รำชวิทยำลัยรังสี
แพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรงุ พ.ศ 2562  

  
12. กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร 

ระเบยีบกำรอยู่เวร 

• กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำรของแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีหน้ำทีร่ับปรึกษำผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจำก
ตึกฉุกเฉินและผู้ป่วยในจำกแผนกต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจ Angiography และ 
interventional procedure ต่ำง ๆ นอกเวลำรำชกำรภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย ์โดยต้อง
สำมำรถติดต่อได้ภำยใน 10 นำที ทั้งนีก้ำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำรแบ่งออกเป็น 

- เวรวันธรรมดำ ตั้งแต่เวลำ 16.30-8.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
- เวรวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลำ 8.00-8.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

• แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ มีหน้ำที่วำงแผนกำรตรวจรักษำผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับอำจำรย์ และมี
หน้ำที่ให้ควำมรู้ และให้ข้อมลูแก่ผู้ป่วย (informed consent)  ทั้งก่อนและหลังกำรตรวจ/รักษำ
ตลอดจนดูแลผู้ป่วยให้ท ำกำรตรวจได้อย่ำงรำบรื่น 

• แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ เป็นผู้รับผิดชอบจัดตำรำงเวรให้ธุรกำรด ำเนินกำรส่งไปติด ตำม ward 
ต่ำง ๆ ER, Board ของภำควิชำ (ห้องอ่ำนฟิล์มใหญ่ และหอ้งผ้ำม่ำน) 

• กำรแลกเวร สำมำรถท ำได้โดยให้มำแก้ไขรำยชื่อที่ติดประกำศ แต่ถ้ำไม่มคีนมำรับเวร แพทย์ประจ ำ
บ้ำนอนุสำขำฯ ที่มีชื่ออยู่เวรตำมตำรำงที่ติดประกำศต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

• กำรขำดเวร พิจำรณำหักคะแนนตำมเกณฑ์กำรหักคะแนนพฤติกรรมของแพทย์ประจ ำบ้ำน และ
แพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำฯ แล้วแต่กรณ ี

• ในกรณีพบปัญหำ หรือกรณีทีม่ีควำมเสี่ยงสูง (กรณทีี่อำจเกิดกำรฟ้องร้องได้) ให้ปรึกษำหรือแจ้ง
อำจำรย์เวรอนุสำขำรังสีร่วมรกัษำระบบประสำท หรืออำจำรย์ที่เกี่ยวข้องได้ 

• กำรแต่งกำยและกำรปฏิบัติตัวระหว่ำงกำรอยู่เวร ให้อ้ำงอิงตำมประกำศคณะฯ 
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13. กำรติดต่อภำควิชำรังสีวิทยำ หมำยเลขโทรศัพท์ที่ส ำคญั (ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จำก intranet คณะฯ) 
(http://intra9.rama.mahidol.ac.th) 
13.1 โทรศัพทก์ลำงภำควิชำรังสีวิทยำ 02-2012465-6 ต่อหมำยเลขภำยใน กด 0 หรอื กดเบอร์ภำยใน 

• ส ำนักงำนธุรกำรภำควิชำรังสีวิทยำ 
ฝ่ำยกำรศึกษำ Resident + Fellow  1212 
ฝ่ำยกำรศึกษำ  นศพ.    2465-6, 1259-60 ต่อ 107 
ฝ่ำยบุคคล     1243, 2244 
ฝ่ำยพัสดุ และกำรเงิน    2353 
งำนวิจัย และ HA     2465-6, 1259-60 ต่อ 110 
Fax. ภำควิชำ     1297 

• ห้องตรวจผู้ป่วยนอกรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 3390 

• ธุรกำรหน่วยรังสีร่วมรักษำระบบประสำท  3391 

• Fax. หน่วยรังสีร่วมรักษำระบบประสำท  3392 

• เคำน์เตอร์นัดผู้ป่วยรังสีวินิจฉัยชั้น 2   1247, 1340 

• ห้องอ่ำนฟิล์มรังสีวินิจฉัย    2469 

• ห้องตรวจ Ultrasound    2240 

• ห้องอ่ำนฟิล์ม ER     0346 

• เคำน์เตอร์นัดผู้ป่วย ER    0338 

• หน่วยรังสีวินิจฉัยเต้ำนม    1272 

• หน่วย Body intervention    2460, 2470 

• หน่วย IT      2462 
13.2 ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้ำวหน้ำ (AIMC) 1251, 1252 มี operator รบัสำย แจ้งปลำยทำงที่ต้องกำรติดต่อถึง 

เช่น ห้องCT (ชั้น 1 หรือ ชั้น 2), MRI (ชั้น 1 หรือ ชั้น 2), เคำน์เตอร์นัดผู้ป่วย (ชั้น 1 หรือ ชั้น 2), หอ้ง
อ่ำนฟิล์ม AIMC 

13.3 ภำควิชำรังสีวิทยำอำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์ เคำน์เตอร์นัดผู้ป่วย 3384, 3385 
13.4 รำยช่ืออำจำรย์รังสีวิทยำ สำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำท และ email (เอกสำรแนบ 20) 
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 61 คู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 

 

 

ตำรำงกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบำ้นอนุสำขำรังสีร่วมรักษำระบบประสำท 

มีกำรแบ่งกำรท ำงำนในหน่วยรังสีร่วมรักษำระบบประสำทเป็น 4 งำน ดังตำรำง 
 

งำนด้ำนรังสีร่วมรกัษำระบบประสำท 
Angiogram และ Interventional procedure อื่น ๆ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของอำจำรย์ 
แปลผลและจัดท ำ operative note ของกำรตรวจ Angiogram, embolization และ Interventional procedure อื่น ๆ ร่วมกับอำจำรย์ 
ตรวจผู้ป่วยนอกหน่วยรังสีร่วมรักษำระบบประสำทร่วมกับอำจำรย์ 
Round ward คนไข้หน่วยรังสีร่วมรักษำระบบประสำทร่วมกับแพทย์ประจ ำบ้ำน 
 

กิจกรรม รพ.รำมำธิบดี เกณฑ์รำชวิทยำลัย(ต่อกำรฝึกอบรม 2 ป)ี 
 ระยะเวลำ ระยะเวลำ 

Radiobiology and basic radiation physic ส ำหรับแพทย์ 
ศัลกรรมระบบประสำท และ อำยุรกรรมระบบประสำท 
หัตถกำร 
- Diagnostic cerebral angiography 
- Diagnostic spinal angiography 
- Pre-operative tumor embolization  
- Balloon occlusion test 
- Simple coiling aneurysm 
- Device assisted coiling aneurysm 
- Flow diverting stent 
- Intra-arterial treatment for cerebral vasospasm 
- Arteriovenous malformation embolization 
- Dural arteriovenous fistula embolization 
- Mechanical thrombectomy for acute stroke treatment 
- Carotid angioplasty and stenting 
- Traumatic AVF including CCF treatment 
- Vascular closure device 
- Pediatric vascular intervention 
- Percutaneous head and neck malformation 
- Vertebroplasty 
- Percutaneous spine biopsy 
- Intracranial atherosclerotic stenosis treatment 

21 เดือน 
20 เดือน 

วิจัย 1 เดือน 
Rotate Neuroimaging 1 เดือน 1 เดือน 
Elective ในประเทศ โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ ½ เดือน 

2 เดือน 
Elective ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 1½ เดือน 
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1. ศำสตรำจำรย์ พญ. ศิรินธรำ สิงหรำ ณ อยุธยำ  sirintarapongpech2@hotmail.com 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นพ. ปกรณ์ เจียระคงมั่น  pj506@hotmail.com 
3. อำจำรย์นำยแพทย์ เอกฉตัร ฉันธนำภัค   potter_ra@hotmail.com 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นพ. ชัย กอบกิจสุขสกุล  ck_schwartz@yahoo.com 

6. อำจำรย์ นพ. กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล   articulator@gmail.com 

7. อำจำรย์ นพ. พีรพงศ์ เหลืองอำภำพงศ์   peerapong_ra37@yahoo.com 

5. อำจำรย์ นพ. มังกร อภิรักษ์กำนต์   apirakkan_m@hotmail.com 

7. อำจำรย์ พญ.สุรวรรณ ์บุญญะกำรกุล   surawan@boonyakarnkul.com 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 20 

mailto:sirintarapongpech2@hotmail.com
mailto:pj506@hotmail.com
mailto:potter_ra@hotmail.com
mailto:ck_schwartz@yahoo.com
mailto:articulator@gmail.com
mailto:peerapong_ra37@yahoo.com
mailto:surawan@boonyakarnkul.com
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