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ค ำน ำ 

 

   เพื่อให้แพทย์ที่จบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยของภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถบรรลุผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ครอบคลุมประเด็นทุก

ด้านตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ก าหนด ภาควิชาฯ ได้จัดหลักสูตร เนื้อหาวิชา ประสบการณ์เรียนรู้ที่

เหมาะสม  ทันสมัย  สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมของทางราชวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลา 3 ปีของการ

ฝึกอบรม  โดยความร่วมมือร่วมใจจากอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาฯ  ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะ โดยการสอน  

แนะน า ติชม และเป็นแบบอย่างของรังสีแพทย์ที่ด ี

  การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านน้ัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ  ใฝ่ศึกษาวิจัย  

ซักถาม  สังเกต  ศึกษาเพิ่มเติม  รวมทั้งเสียสละ  และอดทนในการฝึกอบรม นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติ  

คือการให้บริการทางรังสีวิทยาแก่ผู้ป่วยที่มารับบรกิารเปน็ส าคัญแล้วยังต้องมีบทบาทในการร่วมสอนนักศึกษาแพทย์

และต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 ช้ินอีกด้วย 

  คู่มือแพทย์ประจ าบ้านฉบับนี้  ได้รวบรวมแนวทางการปฏิบัติงาน  การเรียนการสอนเพื่อให้

สามารถเรียนรู้  และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

        ผู้จัดท า 

ฝ่ายการศึกษา ภาควิชารังสีวิทยา 
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1. ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีควรทรำบ 
1.1  กฎระเบียบ ข้อบังคับของแพทยสภา , มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี และ 

               ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (เอกสารแนบในภาคผนวก) 
1.1.1 ค าประกาศสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วยที่ออกโดยแพทยสภา  (เอกสารแนบ 1) 
1.1.2 รับทราบและละเว้นการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณซึ่งเป็นการผิดวินัยร้ายแรง ที่ประกาศ

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารแนบ 2)  
1.1.3 ให้ความร่วมมือกับทางคณะฯ ในการรักษาความลับของผู้ป่วย (เอกสารแนบ 3) 
1.1.4 ปฎิบัติตามมาตรการการควบคุมการแต่งกายของแพทย์ประจ าบ้านที่ออกโดยคณะฯ (เอกสาร

แนบ 4) 
1.1.5 มีทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์

ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใน intranet  
ของคณะฯ (http://intra9.rama.mahidol.ac.th/articles/staff/17jan2018-1025) 

1.1.6 ปฎิบัติตามก าหนดระเบียบและข้อปฏิบัติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้านซึ่งศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Ramathibodi E-learning System ของงาน
การศึกษาหลังปริญญา (https://med.mahidol.ac.th/graded/th/) 

1.2 แพทย์ประจ าบ้านควรท าความรูจ้ัก และรับทราบข้อมูลพื้นฐานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีและคณะกรรมการบริหารคณะฯ ผ่านทางสื่อ online ในคณะฯ
(http://intra9.rama.mahidol.ac.th) ท าความคุ้นเคยกบับุคลากรภายในภาควิชา (ศึกษาได้จาก 
website ของทางภาควิชา http://med.mahidol.ac.th/radiology/) ให้เกียรติ และระมัดระวังใน
การท างานร่วมกบัผู้อื่น  ปฏิบัตงิานร่วมกบัผูอ้ื่นทั้งในสาขาวิชาชีพเดียวกันและต่างสาขาได้เป็นอย่างดี   

1.3 แพทย์ประจ าบ้านควรมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาแพทย์  นักฟิสิกส์รังสี  นักรังสีการแพทย์  
ในเรื่องของรังสีวิทยาพื้นฐาน  

1.4 แพทย์ประจ าบ้านควรมีรู้ระเบียบวิธีการท าวิจัย มีจริยธรรม และสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ
ด้วยตนเอง รวมถึงท าความเข้าใจและปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลพัธ์การฝกึอบรมที่พึงประสงค์ 
(intended learning outcome/milestones) ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยรังสี
แพทย์ก าหนด   

1.5   เพื่อให้การท างานในภาควิชาเป็นไปด้วยความราบรื่น ภาควิชาฯ ได้ก าหนดให้มีการเลือกหัวหน้าแพทย์
ประจ าบ้านเพื่อเป็นตัวแทนในการออกแบบ วางแผน ปรับปรุงแผนการฝึกอบรม และร่วมดูแลสุขภาพ 
สวัสดิภาพของและร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันกับอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจ าบ้าน ตามที่ก าหนดบทบาท
ไว้ในประกาศภาควิชาฯ  (เอกสารแนบ 5) 

 

 

http://intra9.rama.mahidol.ac.th/articles/staff/17jan2018-1025
https://med.mahidol.ac.th/graded/th/
http://intra9.rama.mahidol.ac.th/
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2. สิทธิและสวัสดิกำรของแพทย์ประจ ำบ้ำน   (เอกสำรแนบในภำคผนวก) 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Ramathibodi E-learning System ของงานการศึกษาหลงัปริญญา 
(https://med.mahidol.ac.th/graded/th/) 
2.1 แพทย์ประจ าบ้านที่ได้รบัการคัดเลือกมาแล้ว  มีสิทธ์ิทีจ่ะรับการฝกึอบรมจนครบ 3 ปี นอกจาก 

ผู้ที่ได้รบัโทษใหอ้อกจากการฝึกอบรม 
2.2 แพทย์ประจ าบ้านมีสทิธ์ิใช้วันลาประเภทต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในระเบียบการลาที่ 

ภาควิชาฯ ได้ประกาศไว้ (เอกสารแนบ 6)  
2.3 แพทย์ประจ าบ้านที่ไม่มีต้นสังกัดไดร้ับสิทธ์ิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลจาก คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี (เอกสารแนบ 7) 
2.4 แพทย์ประจ าบ้านมีสทิธ์ิเลือกเรียนวิชาเลอืก (elective) จากสถาบันสมทบอื่น ๆ ตามระยะเวลาและ

สถานที่ ที่เลือกหรือที่ถูกก าหนดโดยภาควิชาฯ 
2.5 เงินเดือน ตามแหลง่ต่างๆดงันี ้

  จากต้นสังกัด กรณีมีต้นสังกัด 

  จากคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  ในกรณีที่ไมม่ีต้นสังกัด  คณะฯ  จะบรรจ ุ
   เป็นลูกจ้างช่ัวคราว  และงานคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา    
   รามาธิบดี  

  ค่าอยู่เวรนอกเวลาราชการ  คณะฯ จ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้แพทยป์ระจ าบ้าน  
   ทั้งที่มีต้นสังกัด และไม่มีต้นสังกัด  โดยงานคลงัจะน าเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์     
   พร้อมกับสลปิเงินเดือนของทุกเดือน  (เอกสารแนบ 8) 

2.6 แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธ์ิได้รับการจัดสรรเข้าพักหอพักแพทย์ประจ าบ้านภายในคณะฯ หรือได้รับ

ค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าเช่าที่พักตามประกาศคณะฯ (เอกสารแนบ 9) 

2.7 แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธ์ิรับเงินสนับสนุนเพื่อน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ และ

ทุนสนับสนุนในการเดินทางฝึกอบรม ณ สถาบันต่างประเทศ ตามที่คณะฯ ได้ประกาศไว้  ส าหรับ

หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 (super chief) ภาควิชาฯ  ให้เงินสนับสนุนพิเศษในการเดินทางไป

ประชุมวิชาการ AIRP ณ ต่างประเทศ เป็นเงิน  30,000 บาท (เอกสารแนบ 10) 

2.8 ภาควิชาฯ มอบเงินสวัสดิการด้านอื่นๆ อาทิ เงินสนับสนุนส าหรับพิธีมงคลสมรส ดอกไม้ แจกันเยี่ยมไข้

หรือแสดงความยินดี งานฌาปนกิจของเจ้าหน้าที่หรือญาติสายตรง หรืออื่น ๆ ตามที่หัวหน้าภาคฯ 

เห็นสมควร (เอกสารแนบ 11) 

2.9 แพทย์ประจ าบ้านมีสิทธ์ิเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปีทีจ่ัดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

โดยไม่ถือเป็นวันลา 

 

https://med.mahidol.ac.th/graded/th/
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2.10 กรณีแพทยป์ระจ าบ้านมปีัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ทางภาควิชาฯ จัดให้มีช่องทางการ    

แจ้งปรึกษา หรือขอความช่วยเหลอื โดยสามารถเขียนแบบฟอร์มข้อร้องเรียน  สง่ถึงทมีอาจารย์ผู้ดูแล

แพทย์ประจ าบ้านเพื่อร่วมกันหาทางออก และให้ค าแนะน าทั้งในด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ  

(เอกสารแนบ 12 ) 

2.11 แพทย์ประจ าบ้านที่แจง้ความประสงค์ลาพักการฝึกอบรม  จะต้องปฏิบัติตามประกาศภาควิชารังสีวิทยา 

เรื่องการลาพักการฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบ้าน สาขารังสวิีทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา  

(เอกสารแนบ 13) 
 

3.   ควำมปลอดภัยและกำรดแูลตนเองของแพทย์ประจ ำบ้ำน (เอกสำรแนบในภำคผนวก) 

เนื่องจากแพทย์ประจ าบ้านต้องท างานกับเครื่องมือทางรังสี จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่อง

การใช้และส่งคืนแผ่นวัดปริมาณรังสีประจ าบุคคลที่ก าหนดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อควบคุมความ

ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือทางรังสี (เอกสารแนบ 14) นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้และทักษะการล้างมือที่ถูกต้อง มี

ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (เอกสารแนบ 15) 

และรับทราบแนวทางการปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากของมีคม หรือสารคัดหลั่งขณะปฎิบัติงาน (เอกสารแนบ 16) 

รวมถึงมีสิทธ์ิได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรภาคในคณะประจ าปี (เอกสารแนบ 17) นอกจากนี้แพทย์

ประจ าบ้านควรดูแลท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจ า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด โต๊ะท างาน เป็น

ต้น  เพื่อสุขอนามัยที่ดี   

4. กำรปฏิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำน  (เอกสำรแนบในภำคผนวก) 

4.1 แพทย์ประจ าบ้านทุกหน่วยต้องข้ึนปฏิบัตงิานและเรียนตัง้แต่ 7.30 น.จนถึงเวลา 16.30 น. หรือแล้วแต่

ทางแต่ละ Rotation (รายละเอียดตามเอกสารแนบคู่มือปฏิบัติงานของแตล่ะหน่วย (work instruction 

(WI))  (เอกสารแนบ 18) 

4.2 เตรียมตัวก่อนการปฏิบัติงานตามหน่วยต่าง ๆ โดยทบทวน anatomy และความรู้พื้นฐานด้านรังสี

วินิจฉัยในหน่วยต่างๆ 

4.3 การไปร่วมประชุมวิชาการนอกโรงพยาบาล อนุมัติให้แพทยป์ระจ าบ้านไปร่วมประชุมวิชาการ นอก

โรงพยาบาล หรือต่างสถาบันได้เฉพาะในสาขาวิชาที่สังกัดอยู่  โดยไม่ท าให้งานบกพร่อง ไม่เกินปลีะ 10 

วัน และต้องได้รับอนญุาตจากอาจารย์ประจ าหน่วยที่ตนปฏิบัติงานอยูห่รือมีผู้อื่นท างานแทน  และต้อง

แจ้งให้อาจารยป์ระจ าหน่วยทราบและอนญุาต    

4.4 ข้อควรระวังและบทลงโทษ  แพทย์ประจ าบ้านจะต้องรบัผิดชอบต่องาน ไม่ท าความผิดร้ายแรง เช่น การ

ขาดงาน การไม่อยู่เวร โดยไม่มเีหตุผลอันควร ในกรณีดังกลา่ว แพทย์ประจ าบ้านจะไดร้ับโทษโดยการ

ตักเตือน ให้ท างานเพิ่มเติม ให้ออกจากการฝึกอบรมหรือไมส่่งสอบวุฒบิัตร (ดรูะเบียบเพิ่มเติมจาก

เอกสารแนบเรือ่งเกณฑ์คะแนนพฤติกรรม (เอกสารแนบ 19)  
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4.5    ส าหรับการเรียนการสอนระบบ Online ให้แพทยป์ระจ าบ้านตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ 

electronics และระบบ Internet ก่อนเริม่กิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมให้ตรงเวลา ปฏิบัติตามค าแนะน า

ของอาจารย์ผูส้อนให้ความร่วมมือในการเปิดกล้องหากมกีารร้องขอ ร่วมกจิกรรมตอบค าถาม และมี

มารยาทในการใช้สื่อ Online อย่างสุภาพ ใหเ้กียรตผิู้สอน และผูร้่วมเรียน 

 

5. หลักสูตรและวิธีกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำรังสีวินิจฉัย   

5.1 การฝกึอบรมโดยภาควิชาฯเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ในเรื่อง skill and medical knowledge ของแต่

ละ rotation จะจัดให้มกีารหมุนเวียนเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ใน 3 ปี (36 เดือน)  

ตามเกณฑห์ลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขารงัสีวินจิฉัย ราชวิทยาลัยรงัสีแพทย์แหง่ประเทศไทย ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ 2560  

5.2 แพทย์ประจ าบ้านจะได้โอกาสการเรียนรูเ้กี่ยวกบัวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ ทีจ่ัดเสรมิ

หลักสูตรโดยทางราชวิทยาลัย ได้แก่ medical radiation physics, radiobiology, radiation safety 

และการบูรณาการทั่วไปทางการแพทย์ รวมถึงการบรบิาลทีม่ีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยค านึงถึงประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผูป้่วยเป็นหลัก และมีแนวทางการให้ข้อมูลทางเลือกในการรักษากบัผูป้่วย 

เพื่อใหผู้้ป่วยมอีิสระในการเลือกวิธีการรักษา 

5.3 แพทย์ประจ าบ้านจะได้โอกาสเรียนรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านความรู้พื้นฐานทีส่ าคัญในเวชปฏิบัติ

และการท าวิจัยทีจ่ัดข้ึนภายในคณะฯ และมีการปรบัเปลี่ยนในแต่ละปี อาทเีช่น Clinical 

epidemiology, Biostatistics, Evidence-Based Medicine, Research methodology, basic and 

advanced life support 

 

6. กำรท ำงำนวิจัย 
นอกจากมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับทางคณะฯที่สนับสนุนความรู้พื้นฐานของการท าวิจัย ทาง

ภาควิชาฯ มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้แพทย์ประจ าบ้านในภาควิชาฯ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใ นด้านการ
วิเคราะห์บทความทางวิชาการในเชิงสถิติสอดแทรกไปกับการเรียนรู้ในแต่ละ Rotation และยังมีการจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านงานวิจัย และจัดให้มีการน าเสนอแบบโครงร่างงานวิจัย ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 และบทความ
ฉบับสมบูรณ์ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 3 ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ เพื่อให้ได้บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการน าเสนอในงานประชุมวิชาการประจ าปีของ
ทางราชวิทยาลัย และเพื่อใช้ในการประเมินส าหรับการสอบวุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
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    7.  ประสบกำรณ์กำรเรียนรู ้

     ทางภาควิชาฯ การจัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้โดยการสบัเปลี่ยนหมุนเวียนในระยะเวลาการ

ฝึกอบรม 3 ปี การจัดฝกึอบรมจะมกีารหมุนเวียนตามระบบโดย 1 Rotation = 4 สัปดาห์ ดังนี ้

1. Chest Radiology1 (4)     4.  US1 (4)                    7.  Neuro1 (4) 
2. CVS1 (4)    5.  MSK1 (4)                  8.  ER1 (4)               
3. Abd1 (4)    6.  Ped1 (4)                   9.  Breast1 (4) 

                       
  

 
8. ตำรำงกิจกรรมรวมของภำควิชำส ำหรับแพทย์ประจ ำบ้ำน 

 

*  ชั้นปทีี่ 1 จะจัดให้มีการผ่านการปฏบิัตงิานในระบบหลักใหค้รบถ้วนใน 9 rotation แรกของ      

    การฝึกอบรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตาราง rotation 3 ปี ในภาคผนวก 
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9.  ตำรำงรวม interdepartment conferences ของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

ชื่อ Conference วัน เวลำ ห้องประชุม 

URO Conference  ทุกวันจันทร์  8.30- 9.30 น. ทวี บุญโชติ 

Vascular Conference วันจันทร์ ที่ 3      8.00-9.00 น. สุวัธนา นนทะสุต 

ENT Tumor Conference ทุกวันจันทร ์ 14.30-15.30 น. ENT  

Rheumato Conference   วันอังคาร ที่ 2,4 11.00-12.00 น. ทวี บุญโชติ 

ORP Conference ทุกวันอังคาร 13.00-14.00 น. Patho  

Neuro Conference ทุกวันอังคาร 8.00-9.00 น.  ทวี บุญโชติ 

Chest Conference วันอังคาร ที่ 1,2,4 13.30-15.00 น. ทวี บุญโชติ 

Chest Patho Conference วันอังคาร ที่ 3  13.30-15.00 น. ทวี บุญโชติ 

Tumor Conference ทุกวันพุธ   13.00-16.00 น. สุวัธนา นนทะสุต 

ENT Conference ทุกวันพุธ 8.00-9.00 น. ENT 

Surgical Teaching  พฤหัสบดีที่ 2, 4 8.00-9.00 น.  สุวัธนา นนทะสุต 

Cardiac Conference ทุกวันจันทร์  10.00-12.00 น. ใต้ดิน AIMC 

Pediatric Tumor Conference      วันศุกร์ สัปดาหท์ี่ 1 8.00-9.00 น. พวงทอง ไกรพิบลูย ์

Eye conference วันพฤหัสบดสีัปดาห์ที่ 1 8.00-9.00 น. ภ. จักษุ 

GI Conference      วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2,3,4,5 9.00-11.00 ทวี บุญโชติ 

Pediatric Radiology Conference   วันศุกร์สัปดาห์ที่ 4,5 8.00-9.00 น. ภ. กุมาร 

RS Conference ทุกวันศุกร ์ 8.00-9.00 น. พวงทอง ไกรพิบลูย ์

Liver transplant conference พุธ ทุก 1 เดือน  12.00-13.00 น. โครงการเปลี่ยนถ่าย

อวัยวะ 

HCC and CRC with Liver met  

conference 

ศุกร์ 1 และ 3 8.00-9.00 น.  ณัฐ ภมรประวัติ สลับ

กับอาคารเรียนรวม 
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10.  จ ำนวน case พ้ืนฐำนท่ีแพทย์ประจ ำบ้ำนควรได้รับขณะผ่ำนกำรฝึกอบรม (minimal requirement) 

แพทย์ประจ าบ้านควรศึกษาข้อมูลเกณฑ์การเรียนรูท้ี่ควรได้รับของแตล่ะการเรียนรู้ในแตล่ะ 

Rotation เพื่อให้ได้ตามเกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อวุฒบิัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารงัสีวินิจฉัย ราชวิทยาลัยรงัสีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ 2560 

ภาคผนวก 3 แพทย์ประจ าบ้าน  

 

11. กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร: หนังสือและเวชสำรสนเทศ 

นอกจากห้องสมุดของคณะฯ  ซึ่งมีต าราและวารสารทางการแพทย์อยู่หลากหลายแล้ว  ภาควิชาฯ  ยังได้มี
ต ารา และวารสาร ที่ช่วยส่งเสริมให้แพทย์ประจ าบ้านได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าความรู้ วิทยากรใหม่ ๆ ได้ด้วย
ตนเอง  รวมทัง้สามารถใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัย  ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอในทีป่ระชุมและการวิจัยได้
อย่างเหมาะสม 

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ภาควิชาฯ มีระบบฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ า
บ้านใช้บริการได้ตลอดเวลา คือ  

11.1 ต าราทางรังสีวิทยาในแต่ละสาขาเฉพาะโดยเน้นต าราทีท่ันสมัย และเหมาะสมกบัการศึกษาในระดับ
แพทย์ประจ าบ้าน  เพื่อให้แพทยป์ระจ าบ้านสามารถติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ได้ทันกบัความรู้ที่
เปลี่ยนแปลงในยุคปจัจบุัน โดยสามารถติดต่อขอยืมหนงัสอืได้ที่ห้องธุรการภาควิชา 

ช่ือ Conference วัน  เวลา ห้องประชุม 

HBP  Conference  ศุกร์สปัดาห์ที่ 1 ของเดอืน 8.00-9.00 น. ห้องบรรยาย 1 

Morning Imaging Round  จันทร์-ศุกร์   8.00-8.30 น.  ภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน  

Trauma Imaging Round  ทุกวันศุกร์   10.00-11.00 น. ภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน  

Breast conference  ทุกพฤหสั 8.00-9.00 น.  SDMC 

Lung cancer conference  อังคาร 1 และ 3 8.00-9.00 น.  ทวี บุญโชติ 

รามา-จุฬา-neurology conf ศุกร์ทุก 2 เดือน  9.00-12.00 น. ภ.อายุรศาสตร ์

Sarcoma conference พฤหัส สปัดาหท์ี่ 4  12.00-13.00 น. ภ. กุมาร 

Stroke conference พฤหัส ทุก 2 เดือน 7.30-9.00 น. ตึกฉุกเฉิน 
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11.2 ห้องสมุดคณะฯ  แพทย์ประจ าบ้านสามารถยืมหนังสือและค้นหาวารสารทางการแพทย์ได้ โดย
ห้องสมุดของคณะฯต้ังอยู่ที่ ช้ัน 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาล 

11.3 ระบบเวชสารสนเทศ  ภาควิชาฯ ได้จัดเตรียมเครือ่งคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเช่ือมโยงเข้ากบัระบบ 
สารสนเทศของคณะฯ และ ระบบ Internet เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลความรู้และเข้าสู่ web site    
ที่น่าสนใจได้ทั่วโลก ไว้ที่ห้องอ่านฟลิ์มรวมและ ห้องพักแพทย์ประจ าบ้าน 

               E-learning material ท่ีสำมำรถค้นหำได้จำกระบบสำรสนเทศของโรงพยำบำลได้แก่ 

 E-learning ของภาควิชารังสีวิทยา  http://radiology.mahidol.ac.th/moodle 

 ห้องสมุดของโรงพยาบาลรามาธิบด ี  https://med.mahidol.ac.th/library/ 

 Website: STATDx    http://www.statdx.com/ 

 E-journal มหาวิทยาลัยมหิดล  https://med.mahidol.ac.th/library/e-journal 

 Link ฐานข้อมลูทางการแพทย์https://med.mahidol.ac.th/library/th/E_database_ 

 Link ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมในภาควิชา 
http://radiology.mahidol.ac.th/moodle/mod/page/view.php?id=2133 

11.4 แพทย์ประจ าบ้านสามารถติดต่อขอยืม ipad เพื่อใช้ส าหรบัการเรียนการสอน โดยติดต่อที่ภาควิชาฯ 
11.5 แพทย์ประจ าบ้านสามารถสมัครรบัทุนสนับสนุนในการเดินทางฝกึอบรม ณ สถาบันต่างประเทศ 

ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ สิทธิและสวัสดกิารของแพทย์ประจ าบา้น  
 

12.  กำรประเมินผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม: สอบประจ ำปี, ประเมินกำรปฏิบัติงำนในแต่ละหน่วย, กำรประเมิน 

       เพ่ืออนุมัติวุฒิบัตรจำกทำงรำชวิทยำลยัรังสแีพทย์ 

12.1 กำรสอบประจ ำปี 

ในระหว่างการฝึกอบรมในแตล่ะช้ันปี จะมีการจัดสอบภายในภาควิชาฯ ดังนี้  
ช้ันปีที่ 1: การสอบข้อเขียน ในส่วนของ Basic knowledge เช่น Imaging anatomy 
ช้ันปีที่ 2: การสอบข้อเขียน ในส่วนของ Advance knowledge 
ช้ันปีที่ 3: การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า (Oral) ครอบคลมุเนื้อหาทัง้หมด 

แพทย์ประจ าบ้านจะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในกรณีที่สอบไมผ่่าน จะตอ้งด าเนินการสอบซ่อมตาม
ประกาศของคณะกรรมการการศึกษาในปีนั้น 
 

12.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละหน่วย 
แพทย์ประจ าบ้านจะที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างปีตลอดการฝกึอบรม  

- มีการประเมินแพทย์ประจ าบ้านหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานในทุก Rotation และแจง้ผลการประเมิน
ให้แพทย์ประจ าบ้านทราบทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

http://radiology.mahidol.ac.th/moodle
https://med.mahidol.ac.th/library/
http://www.statdx.com/
https://med.mahidol.ac.th/library/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20e-journal
https://med.mahidol.ac.th/library/th/E_database_
http://radiology.mahidol.ac.th/moodle/mod/page/view.php?id=2133
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- หากผลการปฏิบัตงิานเป็นที่น่าพอใจ จึงจะมสีิทธิเข้าสอบและรับการประเมินข้ันสุดท้ายเพื่ออนุมัติ
วุฒิบัตรได ้

- หากผลการปฏิบัตงิานอยู่ในระดบัคาบเส้น การพิจารณาตัดสินจะอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯว่า
จะอนุมัติให้ปฏิบัตงิานเพิม่เติมหรอืให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรได้ 

- หากผลการปฏิบัตงิานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ภาควิชาฯ มีสิทธ์ิที่จะใหป้ฏิบัติงานซ้ าในช้ันปีนั้น หรอื
เสนอแพทยสภาเพื่อเพกิถอนการฝึกอบรมได้แล้วแต่กรณี 
 

          12.3  กำรประเมินผลจำกคะแนนควำมประพฤติ (รำยละเอียดเอกสำรแนบ 19) 
คิดเกณฑ์การตัดคะแนนโดย ให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ป ี

-   ถ้าถูกตัดคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน จะต้องมีการรายงานในคณะกรรมการ  
    การศึกษาเพื่อพจิารณาและด าเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแจง้ให้แพทยป์ระจ าบ้านผู้นั้น 
    รับทราบทางวาจาและทางลายลักษณ์อักษร 
-   ถ้าถูกตัดคะแนน 70 คะแนน ให้ซ้ าซั้น 
-   ถ้าถูกตัดคะแนน 80 คะแนน ไม่ส่งสอบบอร์ด 
-   ถ้าถูกตัดคะแนน 100 คะแนน ให้ออก 
 

12.4 เกณฑ์กำรเลื่อนชั้นปี 
แพทย์ประจ าบ้านจะได้รบัการเลื่อนช้ันเมือ่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด มผีลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่

พอใจ และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติมากกว่าหรอืเท่ากบั 70 คะแนน 
 

12.5 กำรประเมินเพ่ืออนุมัติวุฒิบัตรจำกทำงรำชวิทยำลัยรังสีแพทย์  
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารงัสีวินจิฉัย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แหง่ประเทศไทย ฉบับปรบัปรุง พ.ศ 2560 
โดย Textbooks ที่ใช้อ้างอิงในการสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารงัสีวิทยาวินิจฉัย 
ดังระบุไว้ (เอกสารแนบ 20) 
 

13.  กำรอยู่เวรนอกเวลำรำชกำร  

 แพทย์ประจ าบ้านมหีน้าที่อยูเ่วรตามที่ก าหนดในตารางตามประกาศของภาควิชาฯในเรื่องระเบียบการอยู่เวรของ

แพทย์ประจ าบ้าน และแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด (เอกสารแนบ 21) 
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14.   กำรติดต่อภำควิชำรังสีวิทยำ  
หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ าคัญ (ข้อมลูเพิ่มเติมดูได้จาก intranet คณะฯ) (http://intra9.rama.mahidol.ac.th) 

    14.1  โทรศัพท์กลำงภำควิชำรังสีวิทยำ 02-2012465-6 ต่อหมำยเลขภำยใน กด 0 หรือ  
      กดเบอร์ภำยใน 
●  ส านักงานธุรการภาควิชารังสีวิทยา    

  ฝ่ายการศึกษา Resident + Fellow 1212 
           ฝ่ายการศึกษา  นศพ.                           2465-6, 1259-60 ต่อ 107 
           ฝ่ายบุคคล      1243, 2241 
           ฝ่ายพัสดุ และการเงิน                          2353  
           งานวิจัย และ HA                               2465-6, 1259-60 ต่อ 110 
           Fax.                                              1297  

●  เคาน์เตอร์นัดผู้ป่วยของหน่วยรงัสีวินิจฉัยช้ัน 2  1247, 1340 

●  ห้องอ่านฟลิ์มรังสีวินิจฉัย     2469 

●  ห้องตรวจ Ultrasound     2240 

●  ห้องอ่านฟลิ์ม ER     0346 

●  เคาน์เตอร์นัดผู้ป่วย ER     0338 

●  หน่วยรังสีวินิจฉัยเต้านม     1272 
●  หน่วย Body intervention   2460, 2470 

●  หน่วย IT      2462 
 

14.2   ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้ำวหน้ำ (AIMC)   1251, 1252 ม ีoperator รับสาย แจ้งปลายทางที่ต้องการ 
         ติดต่อถึง เช่น ห้องCT (ช้ัน 1 หรือ ช้ัน 2), MRI (ช้ัน 1 หรือ ช้ัน 2), เคาน์เตอร์นัดผู้ป่วย  
         (ช้ัน 1 หรือ ช้ัน 2), ห้องอ่านฟิล์ม AIMC 
 
14.3   ภำควิชำรังสีวิทยำอำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์ เคาน์เตอร์นัดผู้ป่วย 3384, 3385 
 
 
 
 
 
 
 

http://intra9.rama.mahidol.ac.th/
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ภำคผนวก 
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16 

เอกสำรแนบ 1 
กลับหน้ำสำรบญั 
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เอกสำรแนบ 2 
กลับหน้ำสำรบัญ 
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เอกสำรแนบ 3 กลับหน้ำสำรบัญ 
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เอกสำรแนบ 4 กลับหน้ำสำรบัญ 
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กำรปฏิบตัิงำนในแต่ละหน่วย 
 Rotation Abdominal Imaging 

 
    เอกสารฉบบันี้ ใช้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการท างานของแพทย์ประจ าบ้าน (resident) ในหน่วย 
abdomen โดยเน้นเรือ่งการท างานเป็นทีม และแบ่งความรบัผิดชอบของ resident แต่ละช้ันปี บางกจิกรรมอาจจะ
ไม่ครอบคลุมหรือไม่ได้แจง้รายละเอียดไว้ หาก resident มข้ีอสงสัย ให้สอบถามได้จากอาจารย์ในหน่วย หรอื 
หัวหน้าหน่วยฯ  
Diagnostic abdominal rotation ประกอบด้วย 8 rotations ในระยะเวลา 3 ปี ดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง 
 

 
1. Resident duties 

 Abdomen 1 and abdomen 2 (Gen/CT) 

- General duties:  

Resident Rotation Activity Topic/Follow-up ท่ีรับผิดชอบ 
1 US1 US 4 weeks Topic 2 

 
Abdomen1 
(Gen/CT) Flu 2 weeks, CT 2 weeks Topic 1 

 
Abdomen2 
(Gen/CT) Flu 2 weeks, CT 2 weeks Topic 1 

2 US2 US 4 weeks Interesting cases1/practical point 

 
Abdomen3 
(OBGYN/CT) 

OBGYN 2 weeks ( ส ถ าบั น
เดียว) CT/MRI 2 weeks   

 
Abdomen4 
(CT/MR) CT/MRI 4 weeks Interesting cases1/practical point 

3 US3 US 4 weeks Interesting cases2/practical point 

 
Abdomen5 
(Gen/CT/MR) 

CT/ MRI 4 weeks, Flu 
ร่วมกับ R1 

Interesting cases2/practical point, 
Journal appraisal 

Fellow CT/MRI CT/MRI Fellow teaching 
   Flip classroom (ช่วยอาจารย์) 

 CT/MRI/US  
Topic presentations by residents (GI, GU) 
(ที่ปรึกษา) 
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o ควร  design protocol ส าหรับการตรวจ fluoroscope ทั้ ง  GI and GU systems ล่วงหน้า 
ร่วมกับอาจารย์ประจ า period ฝึกการตรวจ fluoroscopic examination การแปรผล และต้อง
พิมพ์ผล report ให้เสร็จภายในวันน้ัน  

o อ่าน plain film abdomen อย่างน้อย 20 accessions/period กับอาจารย์ประจ า period และ
พิมพ์ผล report ให้เสร็จภายในวันน้ัน ส าหรับวันอังคารอ่านส่ง Fellow CT/MRI  

o กรณีทราบล่วงหน้าว่าติดภารกิจไม่สามารถตรวจ fluoroscopic examination เช่นติดเรียน หรือ
สอบ ตามตารางได้ให้แจ้ง Abdomen 5 ล่วงหน้า และนัดหมายอาจารย์ส าหรับการ review และ 
อ่านส่ง plain abdominal radiographs 

- CT duties: 
o ร่วม design protocol ส าหรับการตรวจ CT ร่วมกับอาจารย์/fellow ประจ า period และมีส่วน

ในการอ่าน report CT ร่วมกับ resident Abdomen 3 and 4.  

 Abdomen 3 

o OB/Gyn เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ให้ติดต่อสถาบันที่สนใจจะไปขอศึกษาดูงานตั้งแต่เนิ่นๆ ควรจะไม่เกิน
ช่วงเดือน พฤศจิกายน หรือ ธันวาคม ของ Resident 1 โดยเลือกสถาบันเดียวต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ 

o CT/MRI เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยให้ปฏิบัติงาน CT/MRI duties เช่นเดียวกับ resident CT/MRI 
duties ต าแหน่งอื่นๆ  

 Abdomen 4 

- Resident ต้องรายงานและ design case กับอาจารย์ (หรือ fellow ในกรณีที่อาจารย์ติดภารกิจอื่น) ก่อน
เวลาตรวจ แนะน าว่าให้แล้วเสร็จในตอนเช้าของแต่ละวัน ทั้งนี้สามารถท าการรายงานทางโทรศัพท์ได้ 

- Resident และ fellow แบ่งสัดส่วนกันอ่านผล ทั้งเคส CT และ MRI จ านวนเท่ากัน หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยอาจารย์ประจ า period โดยแต่ละคนต้องรีวิวเคสที่ตนรับผิดชอบกับอาจารย์ และพิมพ์ 
report ส่งอาจารย์โดยตรง ไม่ต้องใส่ช่ือ resident หรือ fellow คนอื่น ทั้งนี้ควรจะกระจาย case ให้ 
resident และ fellow ทุกคนได้อ่าน case ของอาจารย์ในแต่ละ period ในปริมาณพอ ๆ กัน 

- Resident 3 หรือ fellow ให้ท า preliminary report เคส ward และ emergency  

- ในกรณีที่มี case ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน ให้ resident 3 หรือ fellow 
(ถ้ามี) เป็นผู้ก ากับดูแลทั้งการพิมพ์ผลอ่านและตรวจทานก่อนส่งให้อาจารย์ 

 Abdomen 5 (Resident 3, Chief หน่วย) 

- มีหน้าที่บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยฯ และการท างานของ resident ภายในหน่วยฯ ทุกคน 
เพื่อให้ ด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารการจัดช่ัวโมงการเรียนการสอน ให้ถูกต้องครบถ้วน  

- มีหน้าที่ supervision การตรวจ fluoroscopic examination ทั้ง GI and GU systems ของ resident 1, 
2 ทุกข้ันตอน ในผู้ป่วยทุกราย รวมถึงช่วยให้ค าแนะน าการเขียน report  ในวันนั้น พร้อมส่ง report ให้
เสร็จภายในวันน้ัน  
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- ท าหน้าที่ดูแลงานของ Abdomen 1 และ 2 ห้อง General (fluoroscopic examination) แทน ในกรณีที่ 
resident ต าแหน่ง  Abdomen 1 หรือ  2 ไม่สามารถอยู่ป ฏิบัติ ง านได้  หรือไม่มีคนปฏิบั ติ ง าน  
 

 US (Resident 1, 2 และ 3) 

- เริ่มปฏิบัติงานที่ห้อง ultrasound ให้ตรงเวลา 8:30 am และ 13:30 pm ในกรณีที่ไม่มีช่ัวโมงเรียน ควรมา
เริ่มงาน  8:00 am และ 13:00 pm 

- ให้ resident 3 (ultrasound 3) ท าหน้าที่เป็น chief ห้อง ultrasound ควบคุมดูแลการท างานงานของ
ห้อง ultrasound และดูแล resident รุ่นน้องและแพทย์ที่มาดูงานจากภายนอก (elective) ทั้งนี้ในกรณีที่
ม ีresident 3 มากกว่าหนึ่งคน ให้สลับกันเป็น chief ในแต่ละสัปดาห์ 

- ในกรณีที่มี case ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน, case ward, on ETT เป็นต้น 
ให้ chief (ultrasound 3 หรือ fellow (ถ้ามี) เป็นผู้ท าการตรวจผู้ป่วย และพิมพ์ผลอ่าน 

- Resident 3  (ultrasound 3) ร่วมช่วยสอน ultrasound hands-on นักศึกษาแพทย์ร่วมกับอาจารย์ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย (ตารางเดิมจะเป็นช่วงพุธบ่าย ของบางสัปดาห์) 

- ส าหรับ Ultrasound 1, 2, และ 3 จะต้องผ่านการประเมินทักษะการตรวจ ultrasound ส่วนช่องท้อง โดย
อาจารย์ในหน่วยฯ ก่อนจบ rotation โดยใหม้าแจ้งนัดหมายกับอาจารย์ตามรายช่ือที่ก าหนดไว้ พร้อมน า
เอกสารใบประเมินมาด้วยในวันประเมินทักษะฯ อาจมกีารปรับรูปแบบประเมินเป็นระบบ online ใน
อนาคต 
 
กำรจัดตำรำง Topic และ Teaching และอำจำรย์ท่ีปรึกษำแต่ละกิจกรรม (วำงใน drive M, 
abdominal imaging folder ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2563 เริ่มกรกฎำคม 2563 
 

1. Aj Teaching: ทุกวันจันทร์แรกของ rotation เวลา 7:30-8:30 น. เป็น topic teaching GI/GU จาก
อาจารย์ อาจารย์ผู้สอน resident/fellow เริ่มและเลิกกิจกรรมตรงเวลา 

2. Journal appraisal: ทุกวันศุกร์แรกของ rotation เวลา 7:30-8:30 น.Journal appraisal by Abd 5 
โดยเลือก journal ที่น่าสนใจ และปรึกษากับอาจารย์ moderator ล่วงหน้า พร้อมกับส่ง journal ที่เลือก
แล้วให้กับอาจารย์ในหน่วยก่อนถึงช่ัวโมงเรียน ทั้งนี้วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้มีประสบการณ์การเรียนรู้
ในด้านการฝึกวิเคราะห์ และวิพากษ์บทความทางรังสีวิทยาวินิจฉัยอย่างเป็นระบบ (Critical appraisal) 
เพื่อให้คุ้นเคยการการประยุกต์ใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และน ามาประยุกต์ใช้ความรู้ในการแปรผล
ภาพรังสีในชีวิตประจ าวัน และพัฒนางานวิจัยของตนเอง 

3. Fellow teaching: ทุกวันพฤหัส สัปดาห์ 2 ของ rotation เวลา 12:30-13:30 น น าเสนอโดย fellow 
CT/MRI ทุกคน โดยเลือกหัวข้อที่ทันสมัย น่าสนใจ อาจพิจารณาเลือกจาก Milestones ที่ก าหนดจากราช
วิทยาลัย ดัง list ในตาราง drive M 
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4. Flip classroom: ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ 3 เวลา 12:30-13:30 น. โดยด าเนินการ ก าหนดหัวข้อ และ 
learning resource จากอาจารย์ผู้ดูแล เพื่อให้ resident/fellow ศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน และอาจให้ 
approach เคส จริง และ discussion ในช่ัวโมงจริง อาจมี pre-test, post-test or HN ให้ ส าหรับ 
Fellow มีบทบาทช่วยประสานงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแล Activity ดังกล่าว 

5. Topic 1 โดย Resident US1: ทุกวันอังคารสัปดาห์ 3 เวลา 7:30-8:30 น. น าเสนอเนื้อหา Topic GU 
ตามหัวข้อที่ list ไว้ ซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์ที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัย โดยเน้นเป็น practical point โดยมี
เนื้อหา ประมาณ 30 นาที show related case 30 นาที ส าหรับ Fellow US เป็นผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเลอืก
เคส และให้ค าแนะน ากับแพทย์ประจ าบ้านในการน าเสนอ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ให้อาจารย์
ตรวจสอบให้ค าแนะน า PowerPoint ก่อนวันน าเสนอจริงอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

6. Topic 2 โดย Resident Abdomen 1 and 2: ทุกวันพฤหัส สัปดาห์ 3 เวลา 12:30-13:30 น. น าเสนอ
เนื้อหา topic GI ตามหัวข้อที่ list ไว้ ซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์ที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัย โดยเน้นเป็น practical 
point โดยมีเนื้อหา ประมาณ 30 นาที show related case 30 นาที ส าหรับ Fellow CT/MRI เป็นผู้ให้
ค าปรึกษาช่วยเลือกเคส และให้ค าแนะน ากับแพทย์ประจ าบ้านในการน าเสนอ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
ให้อาจารย์ตรวจสอบให้ค าแนะน า PowerPoint ก่อนวันน าเสนอจริงอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

7. Abdomen hot seat!!!: ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ 4 เวลา 12:30-13:30 น. อาจารย์เตรียมเคสสด ให้ 
resident/fellow approach เคส และร่วมกิจกรรมในช่ัวโมง  

8. Interesting case 1 โดย (Abd4, US2) ทุกวันพุธ สัปดาห์ 4 เวลา 7:30-8:30 น. โดยน าเสนอ (8-10 
cases/hr): เอา cases ที่ตนได้เรียนรู้เอง หรือเป็นเคสใหม่ที่พบ ภายใน 3-6 เดือน ก่อนหน้านี้ และไม่
จ าเป็นต้องอิง modality เคสนั้น ๆ ต้องมีประเด็นที่น่าสนใจในการเรียนรู้ โดยจะเป็นเพียงบางส่วนของเคส
หรือทั้งหมด เช่น เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจ ลักษณะ findings การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา 
หรือ clinic-radiologic-pathologic correlation เป็นต้น ทั้งนี้ไม่จ าเป็นว่าทุกเคส จะต้องได้ผลช้ินเนื้อ 
(pathology) หรือผลการตรวจห้องปฏิบัติการ (lab) ยืนยันเสมอไป ยกเว้นว่าผลช้ินเนื้อหรือผล lab ในเคส
ดังกล่าว มีความส าคัญกับประเด็นที่น าเคสนั้นมาท า Follow up/interesting cases  ส าหรับเนื้อหา ที่
น ามาประกอบในการน าเสนอเคส ควรท าให้สั้น กระชับตรงกับประเด็น เน้นเนื้อหาเฉพาะที่สอดคล้องหรือ
จ าเป็นในการอธิบายประเด็นของเคสนั้น ๆ เท่านั้น ไม่ควรน าเนื้อหาทั้งหมดของหัวข้อเรื่องนั้น ๆ มา
น าเสนอ และจะต้องรักษาเวลา 

9. Interesting case 2 โดย (Abd5, US3) ทุกวันพฤหัส สัปดาห์ 4 เวลา 12:30-13:30 น. โดยน าเสนอ (8-
10 cases/hr): เอา cases ที่ตนได้เรียนรู้เอง หรือเป็น เคสใหม่ที่พบ ภายใน 3-6 เดือน ก่อนหน้านี้ และไม่
จ าเป็นต้องอิง modality เคสนั้น ๆ ต้องมีประเด็นที่น่าสนใจในการเรียนรู้ โดยจะเป็นเพียงบางส่วนของเคส
หรือทั้งหมด เช่น เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจ ลักษณะ findings การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา 
หรือ clinic-radiologic-pathologic correlation เป็นต้น ทั้งนี้ไม่จ าเป็นว่าทุกเคส จะต้องได้ผลช้ินเนื้อ 
(pathology) หรือผลการตรวจห้องปฏิบัติการ (lab) ยืนยันเสมอไป ยกเว้นว่าผลช้ินเนื้อหรือผล lab ในเคส
ดังกล่าว มีความส าคัญกับประเด็นที่น าเคสนั้นมาท า Follow up/interesting cases  ส าหรับเนื้อหา ที่
น ามาประกอบในการน าเสนอเคส ควรท าให้สั้น กระชับตรงกับประเด็น เน้นเนื้อหาเฉพาะที่สอดคล้องหรือ
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จ าเป็นในการอธิบายประเด็นของเคสนั้น ๆ เท่านั้น ไม่ควรน าเนื้อหาทั้งหมดของหัวข้อเรื่องนั้น ๆ มา
น าเสนอ และจะต้องรักษาเวลา 

10. ส าหรับ Abdomen 3 (OB-GYN/CT) ไม่ได้ก าหนด งาน presentation เนื่องจากต้องสลับกัน OB-GYN 
นอกภาควิชา ส าหรับ OB-GYN มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Resident มีประสบการณ์ในการตรวจ Ultrasound 
ทางสูตินรีเวชให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยก าหนด 

11. Activity small group teaching (5 ครั้ ง / rotation)  เ ป็ นกิ จกรรมที่ จั ด ให้ แพทย์ประจ าบ้ านมี
ประสบการณ์การเรียนรู ้โดยให้แพทย์ประจ าบา้น (แต่ละคน) เป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ โดยให้สามารถเลือก
เรื่องที่ตนสนใจที่อยากจะเรียนรู้ สามารถอ้างอิงได้จาก milestones ในเล่มหลักสูตรฯ ที่ก าหนดโดยราช
วิทยาลัย และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ กับเคสจริง ภายใต้การดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
โดย Resident แจ้งหัวข้อ/เรื่องที่จะเข้า small group teaching กับ อาจารย์ที่คุม period ล่วงหน้า อย่าง
น้อย 3 วัน และเมื่อเสร็จกิจกรรม small group teaching ให้แพทย์ประจ าบ้านท า PPT หรือเอกสารใน
รูปแบบอื่น ๆ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้สั้น ๆ ไม่เกิน หัวข้อละ 4-5 slides จากนั้นให้ท าสรุปสั้นๆ แต่ละหัวข้อที่ได้
เรียนรู้ และลงบันทึกไว้ใน Drive M and log book 

12. Journal appraisal by fellow: มีการจัดข้ึนทุกวัน อังคารสัปดาห์ที่2 และ 4 ของทุกเดือนหมุนเวียนไป
ตามระบบต่างๆ ตามตารางแนบในคู่มือแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง  

13. เพิ่มเติมมารยาทในการเรียน online ให้เข้าเรียนตรงเวลา ปฎิบัติตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน ร่วมมือ
ในการเปิดกล้องหากมีการร้องขอ ร่วมมือตอบค าถาม และมีมารยาทในการใช้สื่อ online อย่างสุภาพ ให้
เกียรติผู้สอน และผู้ร่วมเรียน 

14. การประเมินผลส าหรับ resident 
a. จะมีการประเมิน Entrustable Professional Activity (EPA) เริ่มประเมินที่ Wk 3 of rotation 

ส าหรับ Resident  โดยให้ติดต่อกับอาจารย์ พร้อมเตรียมแบบประเมิน ดังนี้ 
- Fluoroscopy (Abd 1, 2): อ.เสาวณีย์ (แบบ form procedure EPA 6)  
- US1: อ.ศศิประภา (form procedure EPA 6) 
- US2: อ.ดวงกมล (form procedure EPA 6) 
- US3: อ.เพ็ญอ าไพ (form procedure EPA 6) 
- CT: (Abd 4) (form interpretation EPA 3) อ พรพรรณ  
- MRI: (Abd 5) (form interpretation EPA 3) อ. สิทธ์ิ  

b. ส่งงานน าเสนอ presentation ทุกช้ินลงบันทึกไว้ที่ drive M แยกตามกิจกรรมตาม folder ที่ระบุไว้  
    ให้ครบถ้วน  พร้อมระบุช่ือผู้น าเสนอ 

     c. มีการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ เมื่อสิ้นสุด Rotation โดยอาจารย์ ผ่าน ระบบการประเมิน  
                   online 

     d. มีการติดตาม log book ประเมินผลการเรียนรู้ว่ายังขาดในเรื่องใด โดยอ้างอิงจากเกณฑ์หลักสูตร  
    จากราชวิทยาลัยโดยการประเมิน log book ของตนเอง ร่วมกับการประเมินผ่านระบบอาจารย์ที่
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ปรึกษา และปรึกษาอาจารย์ในหน่วยที่จะต้องประเมิน EPA ด้วย เพื่อวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยเฉพาะในช่วงต้นหรือกลางของ rotation 

 

Interdepartment conferences  

 Urology conference (Monday 8:30-10:00 am)  

o ให้เตรียม review case กับอาจารย์หรือ fellow ในเช้าวันนั้น ประมาณ 7:00 am หรือวันศุกร์เย็น
แล้วแต่นัดหมายกับอาจารย์ผู้ดูแล 

o Resident 1 ใน Rotation CT (Abd 1 หรือ  2)  ให้มาเ ข้า  conference โดยมีหน้าที่ จดบันทึก
รายละเอียดของ case ลงสมุด 

o Abdomen 4-5 อ่านเคส MRI  

o ถ้ามี case เพิ่ม (case ใหม่) ให้ fellow อ่าน   

o Fellow review ด้วยทุก case และช่วยอ่านถ้าเป็น case ยาก  

o อ.ดวงกมล และ อ. พรพรรณ รับผิดชอบ 

 Tumor conference (Wednesday 1:00-3:00 pm)  
o Resident ช่วยประสานงาน เตรียม case ใส่ใน folder conference 
o Resident 3 และ Fellow ใน Rotation CT หรือ CT/MR แบ่งcaseกันอ่าน 
o ให้ review case ในช่วงเช้าวันพุธ 
o อ.ศศิประภา รับผิดชอบ 

 GI conference (Friday 9:00-10:30 am except 1st week)  

o Resident 1 (CT) ช่วยประสานงาน เตรียมอุปกรณ์ Load CD และจดบันทึกรายละเอียดของ case ลง
สมุด 

o Resident และ Fellow ควรนั่งรวมกันใกล้ ๆ อาจารย์เพื่อสะดวกในการประสานงาน 

o Resident 1 ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ดูแล conference เพื่อเลือก case ท า teaching file  

o อ.เสาวณีย์ รับผิดชอบ 

 Colorectal cancer with liver metastasis conference and HCC Multidisciplinary Team conference 
วันศุกร์ 8:00-9:00 น. เดือนละ 2 ครั้ง 

o Fellow หรือ chief หน่วย ช่วยประสานงาน เตรียม case ใส่ใน folder conference 

o อ. เพ็ญอ าไพรับผิดชอบ 
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 Surgical teaching (2nd and 4th Thursday 8:00-9:00 am) 
o Resident ช่วยประสานงาน เตรียม case ใส่ใน folder conference 
o รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบระบุไว้ใน Drive M 

Vacation  

 ห้าม resident vacation ตอน อยู่ rotation US หรือ CT/MR 
 Resident ที่อยู่ rotation เดียวกัน ห้าม vacation พร้อมกัน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากอาจารย์หน่วยฯ  

หมำยเหตุ Resident และ Fellow ทุกคนต้องเปิดดูและท าการศึกษารายงานผลฉบับสุดทา้ย (Finalized report) ที่
อาจารย์ท าการแก้ไขแล้วนั้น ทั้งในแง่เนื้อหาที่อาจารย์แก้ไข และรูปแบบของภาษาที่อาจารย์ปรบัปรุง โดยต้องสังเกต
แม้แต่จุดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เครื่องหมาย full stop (.) และน าไปปรับปรุงในการอ่าน report ฉบับถัดไป 

2. Fellow duties 

 Fellow body imaging  
o Fellow CT/MR 

- Supervise and coach resident  

- ควรจะต้องทราบรายละเอียดของเคสทุกเคส 

- ร่วม design study  กับอาจารย์  

- Review case CT/MR  

- รับผิดชอบ Case MR RT  

- Resident และ Fellow แบ่งสัดส่วนกันอ่านผล ทั้ง CT MRI เท่ากัน หรือตามที่ได้รับมอบหมายโดยอาจารย์
ประจ า period โดย fellow ควรอ่านเคสที่มีความยากและซับซ้อนมากกว่า resident  

- Fellow ให้ preliminary report case ward และ emergency 

- Fellow ควรร่วมอ่านเคส PET-CT ร่วมกับอาจาย์ประจ า period (ปัจจุบันมีเคสช่วงบ่ายวัน อังคาร ถึง 
ศุกร์) 

- รับผิดชอบ tumor conferences ของหน่วยฯ 

- อ่านฟิล์มด่วน (ฟิล์มแดง) 35 accessions ต่อ period ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย โดยให้แจ้ง อาจารย์
หน่วยฯทุกครั้ง 

- รับ consult case จากแผนกอื่นๆ 

- ท าหน้าที่แทนอาจารย์ ในกรณีที่ติดภารกิจ 

- Finalized abdominal radiographs ที่อ่านโดย Resident ทุกวันอังคาร 
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o Fellow US 

- เริ่มปฏิบัติงานที่ห้อง Ultrasound ให้ตรงเวลา 8:00 หรือ 8:30 am (ยกเว้นวันอังคารเช้าที่มี Journal 
activity ให้ไปเริ่มงานเวลา 8:30 หรือ 9:00) และส าหรับช่วงบ่ายให้เริ่ม 13:00 pm ยกเว้นวันที่มี fellow 
teaching หรือมี activity หน่วยฯ 

- Supervise and coach resident  

- ท าเคสที่ได้รับมอบหมาย และช่วยตรวจเคสของ resident ทั้ง case นัด และ case emergency 

- อ่านฟิล์มด่วน (ฟิล์มแดง) 35 accessions ต่อ period ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย (พุธบ่าย)  

- ห้ามลาพักร้อนในช่วงอยู่ ultrasound 
 

 Fellow abdominal imaging  

- ปฎิบัติงาน เช่นเดียวกับ Fellow body imaging ในขณะที่อยู่ CT/MR หรือ US 

- ท า Self-assessment learning module ของหน่วยฯ 

* การลาประชุม ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อเตรียมบริหารจัดการและปรับการนัดผู้ป่วย* 

 
หมำยเหตุ Resident และ Fellow ทุกคนต้องเปิดดูและท าการศึกษารายงานผลฉบับสุดทา้ย (Finalized report) ที่
อาจารย์ท าการแก้ไขแล้วนั้น ทั้งในแง่เนื้อหาที่อาจารย์แก้ไข และรูปแบบของภาษาที่อาจารย์ปรบัปรุง โดยต้องสังเกต
แม้แต่จุดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เครื่องหมาย full stop (.) และน าไปปรับปรุงในการอ่าน report ฉบับถัดไป 

 กำรประเมินผลส ำหรับ Fellow  
o จะมีการประเมิน Entrustable Professional Activity (EPA) ทางด้านภาพวินิจฉัยช้ันสูง เริ่มประเมิน

ที่ Wk 3 ของเดือน ในหัวข้อต่อไปนี้ 
i. Fellow CT-MRI (แบบ form interpretation EPA 3)  
ii. Fellow ultrasound (form procedure EPA 6) 

o ส่งงานน าเสนอ presentation ลงบันทึกไว้ที่ drive M แยกตามกิจกรรมตาม folder ที่ระบุไว้ให้
ครบถ้วนพร้อมระบุช่ือผู้น าเสนอ 

o มีการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ เมื่อสิ้นสุด Rotation โดยอาจารย์ ผ่าน ระบบการประเมิน 
online 

o การประเมินแพทย์ประจ าบ้านเรื่อง Multi-disciplinary Teamwork ในการด าเนิน conference ของ
แพทย์ประจ าบ้าน หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานใน Rotation โดยอาจารย์แพทย์ประจ าหน่วย  

o การประเมินแพทย์ประจ าบ้านแบบรอบด้านโดย แพทย์ประจาบ้าน ( resident), อาจารย์แพทย์, 
technician และ พยาบาล ทุก 6 เดือน  

o การประเมินแพทย์ประจ าบ้านในเรื่องการดาเนินการ Morbidity and Mortality (MM) conference 
ของแพทย์ประจ าบ้านโดยอาจารย์แพทย์ ปีละ 1 ครั้ง  
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o  มีการติดตาม log book ประเมินผลการเรียนรู้ว่ายังขาดในเรื่องใด โดยอ้างอิงจากเกณฑ์หลักสูตร 
จากราชวิทยาลัยโดยการประเมิน log book ของตนเอง หรือผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และปรึกษา
อาจารย์ในหน่วยที่จะต้องประเมิน EPA ด้วย เพื่อวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 

o รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือ และหลักสูตรของแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ
วินิจฉัยช้ันสูง 

Final schedule เริ่มใช้ rotation ท่ี 2 

Wk/Rotation จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 
Wk1 
7.30-8.30 

1 AJ teaching 
GI/GU 

   2 Journal 
appraisal 
(Abd5/AJ) 

12.30-13.30       
Wk2 
7.30-8.30 

     

12.30-13.30    3 Fellow 
Teaching (all 
fellows/Aj) 

 

Wk3 
7.30-8.30 

 5 Topic 2 
( US1/ fellow 
US/AJ) 

   

12.30-13.30 4 Flip 
classroom 
(AJ/fellow2) 

  6 Topic 2 
(Abd1,2/fellow1/
AJ) 

 

W4 
7.30-8.30 

  8 Interesting 
case 1 
(Abd4,US2/AJ) 

  

12.30-13.30 7 Hot seat!! 
(Aj 
moderator) 

   9 Interesting 
case 2 
(Abd5, US3/AJ) 

  

 

*หมายเหตุ: ให้ลงบันทึกงาน presentation ไว้ใน drive M and Log book ทุกครั้ง 
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 Rotation Cardiovascular (CVS) Imaging 
 
เอกสารฉบบันี้ ใช้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการท างานของ Resident ในหน่วย CVS โดยเน้นเรื่องการท างานเป็นทมี 
และแบ่งความรับผิดชอบของ Resident แต่ละช้ันปี บางกจิกรรมอาจจะไม่ครอบคลุมหรือไม่ได้แจง้ไว้ ทั้งนี้หากมีข้อ
สงสัยใหส้อบถามไดจ้ากอาจารย์ประจ าหน่วยฯ 
 
Cardiovascular (CVS) Imaging Rotation ประกอบด้วย 

- First year resident: ระยะปฏิบัติงาน 4 สัปดาห์ โดยเป็นแบ่งปฏิบัตงิาน CVS 2 สัปดาห์ และ Doppler 
ultrasound 2 สปัดาห ์

- Second year resident: ปฏิบัติงาน CVS 4 สัปดาห ์
- Third year resident: ระยะปฏิบัติงาน 4 สัปดาห์ โดยเป็นแบ่งปฏิบัตงิาน CVS 2 สัปดาห์ และ Doppler 

ultrasound 2 สปัดาห ์
 
Resident duties 
Resident 1: 
ปฏิบัตงิาน CVS 2 สัปดาห ์

- Plain film cardiovascular คนละ 75 ราย จาก OPD CVT surgery, cardiology medicine, Critical 
care unit (CCU) โดย review และอ่านส่งอาจารย ์

- Case CTA:  

- resident รายงาน case และdesign study กบัอาจารย์ประจ า period ในตอนเช้าหรือก่อนผูป้่วยเข้า

ตรวจ 

- resident อธิบายวิธีการตรวจ, ซักประวัติและดูแลผูป้่วยระหว่างการตรวจ  

- review case กับอาจารย์ประจ า period และพิมพผ์ล report สง่อาจารย์ประจ า period 

- Review plain film จาก case cardiac conference กับอาจารย์และน าเสนอ case ภายใน conference  

- กรณีที่มี emergency case ให้ resident รายงาน case และ design study กบัอาจารย์ประจ า period 

และด าเนินการใหผู้้ป่วยมาตรวจ กรณีทีม่ี emergency finding ให้ resident โทรรายงานผลกบัแพทย์

เจ้าของไข้และ preliminary report ภายหลังการตรวจ  

- น าเสนอ CVS topic ตามหัวข้อที่ก าหนด 

ปฏิบัตงิาน Doppler US 2 สัปดาห ์
- ศึกษาหาความรู้ใน case ที่ตนเองต้องตรวจ Doppler ultrasound ปฏิบัตงิานตรวจผู้ป่วย case นัดใน

period และพิมพผ์ล report สง่อาจารย์ประจ าperiod 
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- กรณีที่มี emergency case ให้ resident รายงาน case กบัอาจารย์ประจ า period ก่อนจึงรับผู้ป่วยมา
ตรวจ Doppler ultrasound กรณีทีม่ี emergency finding ให้ resident โทรรายงานผลกับแพทย์
เจ้าของไข้และpreliminary report ภายหลงัการตรวจ 

- Review หรือฟัง review plain film และ CTA จาก case cardiac conference และเข้าร่วม 

conference ยกเว้นมี emergency Doppler US case   

 
Resident 2: 

- Case CTA:  

- resident รายงาน case และdesign study กบัอาจารย์ประจ า period ในตอนเช้าหรือก่อนผูป้่วยเข้า

ตรวจ 

- resident อธิบายวิธีการตรวจ, ซักประวัติและดูแลผูป้่วยระหว่างการตรวจ  

- review case กับอาจารย์ประจ า period และพิมพผ์ล report สง่อาจารย์ประจ า period 

- กรณีที่มี emergency case ให้ resident รายงาน case และ design study กบัอาจารย์ประจ า period 

และด าเนินการใหผู้้ป่วยมาตรวจ กรณีทีม่ี emergency finding ให้ resident โทรรายงานผลกบัแพทย์

เจ้าของไข้และ preliminary report ภายหลังการตรวจ  

- Review plain film และ CTA จาก case cardiac conference กับอาจารย์และน าเสนอ case ภายใน 

conference 

- ในกรณีที่ไม่มี resident3 ในrotate มอบหมายให้ resident2 ท าหน้าที่ Chief หน่วย บรหิารจัดการงานที่

เกี่ยวข้องกบัหน่วยฯ และการท างานของ resident ทุกคน เพื่อให้งานด าเนินไปได้ด้วยดี  

Resident 3: 
ปฏิบัตงิาน CVS 2 สัปดาห ์

- ท าหน้าที่ Chief หน่วย บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับหนว่ยฯ และการท างานของ resident ทุกคน 

เพื่อใหง้านด าเนินไปได้ด้วยดี 

- Case CTA and MRI/MRA:  

- resident รายงาน case และdesign study กบัอาจารย์ประจ า period ในตอนเช้าหรือก่อนผูป้่วยเข้า

ตรวจ 

- resident อธิบายวิธีการตรวจและซักประวัติกับผู้ป่วย  

- review case กับอาจารย์ประจ า period และพิมพผ์ล report สง่อาจารย์ประจ า period 
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- กรณีที่มี emergency case ให้ resident รายงาน case และ design study กบัอาจารย์ประจ า period 

และด าเนินการใหผู้้ป่วยมาตรวจ กรณีทีม่ี emergency finding ให้ resident โทรรายงานผลกบัแพทย์

เจ้าของไข้และ preliminary report  

- Review MRA or CTA จาก case cardiac conference กบัอาจารย์และน าเสนอ case ภายใน 

conference  

- Review MRA or CTA จาก case vascular conference กับอาจารย์และน าเสนอ case ภายใน 

conference  

- Review CTA จาก case liver transplantation กับอาจารย์และน าเสนอ case ภายใน conference  

ปฏิบัตงิาน Doppler US 2 สัปดาห ์
- ศึกษาหาความรู้ใน case ที่ตนเองต้องตรวจ Doppler ultrasound ปฏิบัตงิานตรวจผู้ป่วย case นัด ใน

period และพิมพผ์ล report สง่อาจารย์ประจ า period 
- กรณีที่มี emergency case ให้ resident รายงาน case กบัอาจารย์ประจ า period ก่อนจึงรับผู้ป่วยมา

ตรวจ Doppler ultrasound กรณีทีม่ี emergency finding ให้ resident โทรรายงานผลกับแพทย์
เจ้าของไข้และpreliminary report  

- Review หรือฟัง review plain film และ CTA จาก case cardiac conference และเข้าร่วม 

conference ยกเว้นมี emergency Doppler US case  

 
ตำรำงกำรหมุนเวียน 

- ตารางการหมุนเวียนภายในหน่วย CVS ข้ึนกับจ านวน resident ที่หมุนเวียนภายใน rotation 
- Resident 3 เป็นผู้รบัผิดชอบจัดinternal rotation น าเสนออาจารยห์ัวหน้าหน่วยเพื่อพจิารณา 1 สัปดาห์

ก่อนresident ข้ึนปฏิบัตงิานจริง 
- ในกรณีที่ไม่มี resident 3 ให้ resident 2 เป็นผูร้ับผิดชอบจัดinternal rotation แทน 

 
CVS rotation activities 

- CVS topic 
- จันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ พุธ สัปดาหท์ี่ 3 ของ rotation (12.30-13.30 น.) โดย resident 1 ท าการ

เตรียมเนื้อหาตามที่ได้รบัมอบหมายและน าเสนอ 

- Doppler teaching 

- พุธ สัปดาห์ที่ 2 ของ rotation (12.30-13.30 น.) โดยอาจารย์ Teaching ตามหัวข้อที่ก าหนด 
- Activity small group quiz and feedback 
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- ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-10.00 น. โดยอาจารย์หรือresident จะเตรียมcaseที่น่าสนใจเพือ่ quiz
และdiscuss กับ residentภายในrotation รับฟงัความคิดเห็นและปัญหาในการท างานของresident
ภายในrotation 

- Cardiac conference (ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-12.00 น.) 
- Review plain film และ CTA กับอาจารย์ วันจันทร์เวลา 8.30 น.  

- Vascular conference (วันจันทร์ที่3 ของเดือน เวลา 8.00-9.00 น.) 
- Resident3 review case กับอาจารย์ วันพฤหสับดีของสปัดาห์ก่อนน าเสนอ conference เวลา 

13.30 น.  

- Liver transplantation conference (วันพุธที่3 ของเดือน เวลา 12.00-13.00 น.) 
- Resident3 review case กับอาจารย์ วันอังคาร เวลา 13.30 หรือตามอาจารยผ์ู้ดูแล conference

แจ้งกบัresident 

Miscellaneous 

- หาก resident มปีัญหาในการปฏิบัติงานและด้านอื่นๆ resident สามารถแจ้งกบัอาจารย์ในหน่วยได้

โดยตรง 
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 ภำพรวมกำรปฏิบัติงำน Rotation Musculoskeletal 
              เอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการท างานของ resident /fellow ในหน่วย MSK Update 
ล่าสุด 03 มิถุนายน 2563  ก่อน resident / fellow ข้ึนปฏิบัติงาน จะได้รบั  

1. ตาราง period  MR, CT, US, plain film ของ อาจารย์ประจ าหน่วย MSK 

2. ตารางเวรรับ consult emergency ของ Staff 

3. ตารางอาจารยผ์ู้ดูแล small group teaching MSK  

4. เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์หน่วย MSK 

ให้ resident และ fellow ประจ า rotation ปฏิบัตงิานตามตาราง period  MR, CT, US, plain film ของ อาจารย์

ประจ าหน่วย MSK  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

Plain film 

Resident 1, 2 และ 3 ทุกคนเป็นคนเลือก film เองจ านวนคนละ 8 cases ต่อ period plain film โดยให้ดู film 
มาก่อน แล้วอ่านสง่อาจารย์ประจ า period ต่อไป 
หมายเหตุ     ไม่ให้น าเคส  คลินิคพิเศษ  นอกเวลา หรือ โครงการพรเีมี่ยม  มา review 
Ultrasound 
ให้กระจายเคส ให้ได้ท ากันอย่างทั่งถึงทั้ง Resident และ Fellow 
กรณีมี Emergency ultrasound (ในเวลาราชการ)  ให้ Resident 2 เป็น priority แรกในการรับเคส หาก 
Rotation ไหนไมม่ี Resident 2 ให้ล าดับต่อไปดังนี้  Resident 3 >> Resident 1 >> Fellow 1 >> Fellow 2 
เป็นคนรบัเคสแทน 
CT / MRI (ดูท้ัง AIMC ชั้น 1 และ ชั้น 2, MRI ท่ีหน่วย RT และ MRI ท่ี CNMI) 
ให้ Resident 3 เป็น priority หลัก ในการ Design case และ โทร หาอาจารย์เพือ่เชค study  ถ้า rotation ไหน
ไม่มี Resident 3 ให้ล าดับถัดไปเป็นคนด าเนินการ  
Resident 3 >> Resident 2 >> fellow 2 >> fellow 1 >> Resident 1 
ส่วนการอ่าน case ใหเ้รียงล าดับการอ่านเคส CT/MRI  (นับรวมไปเลย) ดังต่อไปนี ้
R3 >> Fellow 1 >> Fellow 2 >> Resident 2 >> (Resident 1)   ให้นับต่อไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เริม่ Rotation  
จนจบ Rotation 
โดย Resident 1 จะเริ่มอ่าน case CT/MRI เมื่ออยู่ week 4 ของ Rotation ถ้าจะเริ่มอ่านเร็วกว่าน้ันให้ข้ึนกับ
ดุลพินิจของอาจารย์ประจ า period 
กรณีมี Emergency CT/MRI (ในเวลาราชการ)  ให้ Resident 2 เป็น priority แรกในการรับเคส แล้วโทรแจง้

อาจารย์ทีร่บั consult emergency วันน้ันๆ หาก Rotation ไหนไม่มี Resident 2 ให้ล าดับต่อไปดังนี้  Resident 

3 >> Resident 1 >> Fellow 1 >> Fellow 2 เป็นคนรับเคส  

(คนรับ case กับ คนอ่าน report ไม่จ าเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน) 
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แนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับกำรท ำตรวจ MR/CT Arthrogram 

-   ผู้ป่วยต้องงด ASA และ Warfarin โดยโทรแจ้งแพทย์เจ้าของไข้เพื่อปรึกษาเรื่องการ off ยา 
-   check ตาราง AIMC แล้วแจ้งอาจารย์ประจ า period และเจ้าหน้าที่ที่หอ้ง ultrasound และพยาบาลห้อง flu    

  ล่วงหน้า 1-2 วัน  
-   วันที่ท าการตรวจให้เตรียม Gd และ/หรือ iodinated contrast จากที่ AIMC ข้ึนมาที่แผนก X-ray ช้ัน2 ตาม  

  ตารางข้างล่าง 
 

กำรเรียนกำรสอนรวม 

Activity วัน-เวลำ ผู้รับผิดชอบหลัก 
Staff teaching วันพฤหัสบดี week 1 เวลา 07:30-08:30 Staff 
Topic วันศุกร์ week 2 เวลา 07:30-08:30 Resident 1  
Follow-up วันศุกร์ week 4 เวลา 07:30-08:30 Resident 2 และ 3 
MM ตามตาราง MM Resident 2, 3 และ Fellow 

1,2 
 

Small group teaching   มี 3 ครั้ง/สัปดาห ์

1. Interesting cases กับ อ.สุภนีวรรณ ในวันอังคารเช้า 
-  สัปดาห์ที่ 1-3 ของ rotation เลือกเคสที่น่าสนใจมาเรียนโดยเปิดจาก PACS ไม่ต้องท า file 
-  ในสัปดาห์ที่ 4 ของ rotation ท าเป็น “one dent one case” ลง power point พร้อมเนื้อหาสั้นๆ ไมเ่กิน 5     
   slides และให้น าไปเกบ็ไว้ใน Drive M --> folder MSK activity --> ODOC 

Study Technique  ส่วนผสม ปริมาตร (ml) 
MR Arthrography US guide Normal saline (NSS) 15 

Gadolinium contrast 0.1 
1% Xylocaine without Adrenaline 5 

Fluoroscopic guide Normal saline (NSS) 5 
Gadolinium contrast 0.1 
Iodinated contrast ชนิด Non-ionic   10 
1% Xylocaine without Adrenaline 5 

CT Arthrography US guide / 
Fluoroscopic guide 

Normal saline (NSS) 5 
Iodinated contrast ชนิด Non-ionic   10 
1% Xylocaine without Adrenaline
  

5 
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2. Normal anatomy review เลือก anatomy part ที่สนใจ หาเคส MRI ที่ค่อนข้างปกติ เพือ่มาเรียน imaging     
    anatomy อ.ผู้ดูแลตามตารางในแต่ละ rotation นัดเวลากับอ.ผู้ดูแลเป็นครัง้ๆ 
3. Imaging technique อ.ที่ดูแลตามตารางในแต่ละrotation นัดเวลากับอ.ผู้ดูแลเป็นครัง้ๆ 

-  R1 ให้เลือก technique/position ในการตรวจ plain film 1 technique/position ต่อคน 
-  R2 และ R3 เลือก technique/sequence/position ในการตรวจ plain film CT หรือ MRI 1  
   technique/sequence/position ต่อคน 
-  ท าเป็น power point ไม่เกิน 3 slide/คน อธิบายถึงวิธีการตรวจและประโยชน์ fileให้น าไปเกบ็ไว้ใน  
   Drive M MSK activity  Imaging techniques ช่ือ file ตั้งตาม technique/sequence/position  
   นั้นๆ  

 

กำรประเมิน / feedback ก่อนลงกอง  

ให้นัดหมายวัน-เวลา กับอาจารย์ผู้ดูแล small group teaching ใน rotation  นั้นๆ  

Conferences 

Rheumato conference 

- ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 11.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมทวี บุญโชต ิ

- เป็น conference ระหว่าง X-ray (MSK), med (AIR), PED (rheumato) 

- ให้ Resident 1 โทรไปถาม case กบั fellow rhemoto MED และ PED ในวันจันทร์ (ถ้าติดวันหยุดให้
โทรตดิต่อกอ่นวันจันทร์) โดยข้อมลูที่ต้องถาม ได้แก่ 
 1. ช่ือและ HN ของผู้ป่วย 
 2. ประวัติ 
 3. สิ่งที่ต้องการปรกึษา 
 4. ต้องการ review ฟลิ์มอะไร ของวันไหน 

- ส่งcase พร้อมประวัติ ให้ Residents, Fellows และอาจารย์ทุกท่านภายในวันเย็นวันจันทร ์

- Resident 1 ท า file ใน synapse .ใส่ folder conference rheumato  create new folder (ช่ือ 
folder คือวันที่มี conference) 

- ในวันวันที่มี conference ให้ Resident 1 เป็นคนดูแลห้องประชุมและความเรียบพร้อมของหอ้งประชุม 

- ถ้า rotation ไหนไม่มี resident 1 ให้ Resident 2 >> Resident 3 เป็นด าเนินการ 
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Radio-Ortho-Patho (ROP) conference 
-  ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-14.00 ที่ห้องประชุมช้ัน 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา ให้เข้าหลงัเรียนช่วง  
   12-30-13.30 น.  เสร็จแล้ว  
-  เป็น conference ระหว่าง X-ray (MSK), ortho (สาย tumor), patho  
-  Resident และ fellow สามารถขอรายละเอียด case ได้ที่เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชารังสี ไม่ต้องเตรียม   
   ประวัติ 
-  ให้ Fellow พูด conference อย่างน้อย คนละ 1 ครั้งต่อ 1 rotation  

 
Tumor conference   
ทุกวันพุธ เวลา 13.00น . ห้องประชุมสุวัธนา 

- ถ้ามีเคส MSK เข้า conference ให้ Fellow 2 น าเคสมา review กับอาจารย์หน่วย MSK ท่านใดก็ได้ ที่มี 
activity ร่วมด้วยในวันอังคารบ่าย หรอืวันพุธเช้า  ถ้าไม่มี activity ในเวลาดังกล่าวใหโ้ทร ปรึกษาอาจารย์ 
ที่รับ consult case emergency วันน้ันๆ  

- ถ้า Rotation ไหนไม่มี Fellow 2 ให้  เรียงล าดับความรับผดิชอบดังนี้  
           Fellow 2 >> Fellow 1 >> Resident 3 >> Resident 2 >> Resident 1 
 
Sarcoma conference 

- เดือนละ 1 ครั้ง วันและสถานที่ทีจ่ัดตามในจดหมายเวียนในแต่ละเดือน เวลา 12.00-13.00  
- เป็น conference ระหว่าง X-ray (หลายหน่วย), ortho, ped, surg ped ถ้าไม่มีเรียนสามารถเข้าฟังได้ ถ้ามี
เรียนใหเ้ข้าเรียนไม่ต้องเข้า conference 

 
กำรรับ Case consult /รับ Review case จำกต่ำงแผนก 
คนที่รับโทรศัพท์/รบัแจ้ง case consult  มาแจ้งให้ Fellow (Fellow 2 >> Fellow 1 ) ทราบ  ถ้า Fellow 
สามารถให้ค าตอบได้  สามารถตอบค าถามไปได้เลย แต่ถ้าไม่มั่นใจสามารถ consult อาจารย์ทีเ่จอใน period นั้นๆ 
ได้   ถ้าไม่ได้เจออาจารย์ ให้ consult อาจารย์ ทีร่ับ consult case emergency วันน้ันๆ  
(ยกเว้นที่ เจ้าของไข้ ระบุช่ือาจารยท์ี่ ต้องการ consult ) 
ถ้า Rotation ไหน ไม่มี Fellow ให้  Resident (3 >> 2 >> 1) รับเรื่องแล้ว consult อาจารย์ที่เจอใน period 
นั้นๆ ได้   ถ้าไม่ได้เจออาจารย์ ให้ consult อาจารย์ ทีร่ับ consult case emergency นั้นๆ  
 
กำรรับเคส Emergency  

-  Case emergency CT ในเวลาราชการ ให้ resident ประจ า rotation ปรึกษาอาจารย์ตามตารางเวรรับ  
   emergency 
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- Case emergency CT นอกเวลาราชการ สามารถรับท าเคสได้เลย (ถ้าสงสัยเรือ่ง design เคส ใหป้รกึษา 
fellow เวรประจ า period) resident เวร อ่านผลแล้ว transfer case ให้อาจารย์ตามตารางเวรรบั 
emergency 

- Case emergency MRI ในเวลาราชการ ให้ resident ประจ า rotation ปรึกษาอาจารย์ตามตารางเวรรับ 
emergency 

- Case emergency MRI นอกเวลาราชการ ให้ resident เวร โทรปรึกษาอาจารย์ตามตารางเวรรบั 
emergency ให้ resident prelim ไปกอ่นแล้ว transfer case ให้อาจารย์เลย 

- Case emergency US ในเวลาใหป้รึกษาอาจารยท์ี่มี period US ในช่วงนั้น แต่ถ้าไม่มีอาจารย์ที่มpีeriod US 
ช่วงนั้นให้ปรึกษาอาจารย์ตามตารางเวรรับ emergency 

- Case emergency US นอกเวลา ใหท้ าตาม flow เหมือน case US abdomen 
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 Rotation Pediatric Radiology 

 การปฏิบัตงิานหน่วยรงัสีวิทยาเด็ก ประกอบด้วยประเภทการตรวจ และกิจกรรม ดังนี ้

ประเภทการตรวจ กิจกรรม 
Plain film Internal rotation activity: small group teaching period 
Ultrasound Intradepartment activity: Topic, Follow-up 
Fluoroscopy Interdepartment conference: Liver transplant conf (Ped2), Ped-Surg-Xray conf (Ped3), 

Sarcoma conf, (Ped2+3) Chest conf (staff) Newborn conf (staff), GI conf (staff) 
CT and MRI  

คาดหวังว่าแพทย์จะมปีระสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการตรวจผูป้่วยเด็ก ตามชนิด modality 

ต่างๆ โดยมีการจัดตารางภายใน Rotation ตามจ านวน period ดังนี ้

 Plain film (period) Ultrasound Flu CT/MRI 
Ped1 8-10 2-4 2-4 2-4 
Ped2 6-8 4-6 2-4 4-6 
Ped3 2-4 4-6 2-4 8-10 

ทั้งนี้การจัดตารางหมุนเวียนภายใน ขึ้นกับความเหมาะสมของจ านวนผู้ปฏิบัติงานภายใน rotation นั้นๆ 

ตารางปฏิบัตงิาน จะแบง่ตามชนิดการตรวจ-อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะ update ใน drive M) 

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
US เช้า มยุรีวรรณ ธิติพร - - - สุวด ี

บ่าย - - นิชนันท ์ รัตนพร - - 
Flu เช้า - อาจารย์ในหนว่ย - - - 

CT/MR เช้า มยุรีวรรณ อาจารย์ในหนว่ย - ธิติพร สุวด ี
บ่าย ธิติพร อาจารย์ในหนว่ย - สุวด ี นิชนันท ์

Plain film เช้า สุวด ี นิชนันท ์ อาจารย์ในหนว่ย รัตนพร ธิติพร สุวด ี ธิติพร 
บ่าย สุวด ี อาจารย์ในหนว่ย สุวด ี ธิติพร นิชนันท ์ ธิติพร 

Emer US/Flu เช้า ธิติพร อาจารย์ในหนว่ย รัตนพร ธิติพร สุวด ี
บ่าย ธิติพร อาจารย์ในหนว่ย นิชนันท ์ อาจารย์ในหนว่ย นิชนันท ์

Emer CT/MR เช้า มยุรีวรรณ อาจารย์ในหนว่ย ธิติพร ธิติพร สุวด ี
บ่าย ธิติพร อาจารย์ในหนว่ย สุวด ี สุวด ี นิชนันท ์

Academic   ธิติพร (บ่าย) นิชนันท์ (เช้า) สุวดี (เช้า) ธิติพร (บ่าย) นิชนันท์(เช้า) สุวดี(บ่าย) 
Teaching  ธิติพร นิชนันท ์ รัตนพร สุวด ี  
บริหาร  นิชนันท์ (บ่าย)   นิชนันท์(เช้า)  

Conferences  1st week: Teaching 
ped 12.30-13.30 
2nd week: - 
3rd week: Follow 
up ped 7.30-8.30 
4th week: - 

1st week: 
2nd week: 
Topic ped 
7.30-8.30 
3rd week: - 
4th week: - 

1st week: - 
2nd week: - 
3rd week: - 
4th week: - 
NB conference 11.30-12.30 
(staff) 

Sarcoma conf 
12.00-13.00 
(Ped2+3) 
Pediatric GI conf  
(staff)14.30-15.30 

Ped Sx cof 8.00- 
9.00(Ped3) 
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ในการตรวจทุก modality แพทยป์ระจ าบ้านควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติคนไข้ ผลการตรวจที่ส าคัญ 

โรคที่จะท าการตรวจ และอ่านหนงัสอืเกี่ยวกบัวิธีท าการตรวจมาก่อน โดยไม่ต้องพิมพเ์ป็นเอกสารใดๆเพื่อส่งอาจารย์ 

ในการตรวจที่ต้องลงมือปฏิบัต ิเช่น ultrasound และ fluoroscope ให้ท าการตรวจคนไข้ทันทีโดยไม่ต้องรอ

อาจารย์ จากนั้นอาจารย์จงึท าการตรวจซ้ า หลงัจากท าการตรวจคนไข้ทุกคนเสรจ็แล้วจงึพิมพผ์ล และ transfer ส่ง

อาจารย ์โดยการตรวจ 1 study อ่านผลด้วยแพทย์ประจ าบา้นคนเดียวเท่านั้น 

1. Plain film: จ านวน 30 ใบ/period/อาจารย์ 1 ท่าน  

Resident ท าการอ่านฟลิ์มก่อน (วิธีการใช้ envision ในการหาฟลิ์ม ดังภาพ) แล้วนัดหมายอาจารย์เพื่อท า

การ review แล้วจงึกลับไปแก้ไขผล แล้ว transfer ใหก้ับอาจารย ์

ใน

บางกรณี Resident อาจไมส่ามารถอ่านฟิลม์ได้หมดตาราง เนื่องจากเหตุบางอย่าง แพทยป์ระจ าบ้านที่ผ่าน Ped 1 

ควรอ่านได้อย่างน้อย 10 ใบ, แพทย์ประจ าบ้านที่ผ่าน ped 2 และ 3 ควรอ่านได้อย่างน้อย 15 ใบ  

2. Ultrasound: 15-18/period ควรได้ท าเองอย่างน้อย 3/period และ Fluoroscopy  

มาให้ตรงเวลา หากมาช้าอาจารย์จะท าการตรวจกอ่นโดยไมร่อ ส าหรับ Fluoroscopy เนื่องจากมจี านวน

การตรวจไม่มาก จงึให้แพทยป์ระจ าบ้านที่ยังว่างในช่วงนั้น เข้าท าการ observe การตรวจได ้

3. CT/MRI  

ให้เช็คตารางที่ envision: patient schedule แนวทางการออกแบบการตรวจอยู่ใน drive M 

ในการท าการตรวจ ถ้าเป็นไปได้ resident ควรไปดูคนไข้ และวิธีการตรวจที่หน้าเครื่อง หลังจาก scan แล้ว

ให้ดูภาพด้วยตัวเองก่อนท าการรีวิวภาพกับอาจารย์ มารีวิวกบัอาจารย์แล้วพิมพ์ผลสง่อาจารย ์

 Internal academic activity: small group teaching   

 ให้ resident ที่อยู่คู่กับอาจารย์ในวันน้ัน บอกหัวข้อเรื่องทีส่นใจเรียนรู้ใหก้ับอาจารยล์่วงหน้า แล้วศึกษาหา

ความรู้โดยวิธีของตนเอง เช่นสรปุเนื้อหา ท า power-point เป็นต้น แล้วมาพูดให้อาจารย์ฟงั และหาเคสที่

สอดคล้องกบัเนื้อหาเพือ่มาทบทวนความรู้ร่วมกัน 

 Interdepartment conference 

 แพทย์ประจ าบ้านท าหน้าที่รบัผิดชอบตามตารางปฏิบัติงาน โดยท า slide power-point แล้วมา review 

กับอาจารย์ทีเ่ป็นผู้อ่านเคสนั้นๆ 

หมายเหต:ุ หากมีจ านวนเคสเยอะ สามารถแบ่งงานข้าม Ped 1 2 3 ตามความเหมาะสมได้ 

010312 อ.นิชนันท ์

011062 อ.ธิติพร 

019868 อ.สุวดี 

000660 อ.รตันพร 
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 Rotation ER 

● ER Handbook ให้ศึกษาโดยละเอียด โดยเฉพาะการเลือก CT protocol, premedication (contrast 

hypersensitivity, renal impairment), NPO guidelines, US techniques, การใช้ oral/rectal 

contrast และ workflow อื่นๆ เช่นการตรวจ Flank pain protocol, appendicitis เป็นต้น  

● กำรรับเคส ต่างๆ ขอให้กระชับรวดเร็ว จดเคสโดยใช้ Screening sheet ที่มีให้ แจ้งเทคฯ ทราบโดยเร็ว 

ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้เทคฯ ตามเราตอนไหน  

● Screening sheet ที่เติมแล้วให้น าสง่ให้ reception เพื่อสแกนเข้า Envision 

● กำรขอควำมยินยอม (Informed consent) รับหน้าที่ขอความยินยอมในการตรวจ การใช้สารทึบรังสีแก่

ผู้ป่วยและญาติ และเซ็นต์ใบยินยอม ทั้งฟอร์มยินยอมตรวจ และการใช้สารทบึรงัสี ท าให้เสรจ็ในเวรของ

ตนเอง 

● ตั้ง ER filter ในระบบ Envision ของตัวเองด้วย จะได้สามารถเห็นเคสทั้งหมดในแต่ละวัน รวมถึง x-ray 

● เคสนัดจากวอร์ด CT ให้ท าวันรุ่งข้ึน ส่วน US ให้ท าวันท าการถัดไป ยกเว้นในกรณีทีเ่ป็นวันหยุดติดกันตั้งแต่ 

3 วันข้ึนไป การตรวจ US นัดจะท าการนัดเหมือนวันท าการปกติยกเว้นวันเสาร์/อาทิตย์ 

● Doppler venous mapping และ “native” renal artery เราไม่ตรวจที่ ER 

● Report template ให้ส่วนกลางของ ER ทุกการตรวจ ซึ่งจะข้ึนด้วย “ER (Modality) ..”  

● เคสทีเ่รง่ด่วนสุดควรได้ตรวจกอ่น ล าดับความรบีคือ acute stroke fast track และ acute trauma ใน

หลายๆ เคสควรแนะน าเทคฯ ในการจัดล าดับการตรวจด้วย 

● การรายงานผลการตรวจ ทีร่ีบสุดคือ stroke fast track ใหอ้อก short prelim ภายใน 20 นาที โดยรวม

แล้ว CT ควรออก preliminary ไม่ช้าไปกว่า 6 ช่ัวโมงหลังจากภาพเข้าในระบบ PACS 

● รู้ว่าอะไรคือ urgent (critical) findings ที่ต้องรีบรายงานผลให้เจ้าของไข้ทราบ และบันทึกลงใน report 

รู้วิธีการบันทกึทีเ่หมาะสม 

● ช่วยเพ่ือนก่อนเวรเรำด้วย ให้เขาได้กลับบ้าน/หอพัก เวลาเราอยู่เวรอื่นๆ เพื่อนจะช่วยเรา 

● บันทึกรายละเอียดเคสทีท่ า (ไม่ว่าจะเป็นใน ER, ward, MRI) ในแต่ละเวร ลงใน database ER All Cases  

● ตรวจสอบช่ัวโมงเรียนของหน่วยใน Google Calendar (Link: http://tinyurl.com/zk4qal8, 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=bimdndp924n7biu43pcliojh6c%40group

.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok)  

● กำรลำ (ไม่ว่าจะเป็น ลาป่วย ลากิจ ลาพักผอ่น ลาประชุมวิชาการ และอื่นๆ) ต้องแจ้ง อ.ในหน่วยอย่ำง

เป็นทำงกำรผ่ำน RamaERad@gmail.com และปฏิบัติตำมกระบวนกำรของภำควิชำฯ กรณีลาไป

ประชุมวิชาการนอกเหนือไปจากประชุมราชวิทยาลัยรงัสีและรังสีวิทยาสมาคมฯ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกัน  

http://tinyurl.com/zk4qal8
mailto:RamaERad@gmail.com
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ส ำหรับ Day shift 

● ปฏิบัติงานตาม roster ที่ได้รับมอบหมาย กรณีการตรวจจาก OER ไม่ว่าจะเป็นเคส Stat หรือ Urgent, US 

ท่ีตรวจแล้วมีรังสแีพทย์เช็กภำพให้ และ CT ท่ีได้รับกำรรวิีวแล้ว ให้ออกรำยงำนผลแบบ Prelim(T) 

โดยไม่ขึ้นกับว่ำเรำเป็น ER1, ER2 หรือ ER3  

○ ไม่ควรออกผลเป็น Draft, Draft(T) เนือ่งจากแพทยเ์จ้าของไข้จะไม่เห็นรายงานผลในระบบ PACS 

ท าให้เสมือนว่าการตรวจนั้นยงัไม่ถูกแปลผล 

○ แพทย์ ER1 ให้สิทธ์ิเทียบเท่า ER2,3 เนื่องจากเป็นการตรวจที่รีวิวเรียบร้อยแล้ว 

○ ในเคสนัดจากวอร์ด รังสีแพทยอ์าจบอกแพทย์ ER1,2 ให้ท าการ Draft(T) ได้ เนื่องจากเป็นเคสนัด 

ความเร่งด่วนของผลตรวจต่างจากเคส OER 

● ควรแปลผล x-ray อย่ำงน้อยวันละ 10 เคส อาจพิมพ์ report รอไว้ 4-5 เคสแล้วตามอาจารย์ไปรีวิวได้ 

ไม่ต่างจากการรีวิวเคส CT 

○ ER1 ให้ draft 

○ ER2 ER3 ให้ preliminary 

● จัดตารางงานแยกไว้ คนที่ in-charge คือถือ PCT จะเป็นเด้นท์ ER CT (ไม่ให้คนอยู่ US ถือเพราะไม่

อยากให้รบัโทรศัพท์ขณะตรวจคนไข้) ไม่ขึ้นกับว่าเป็น resident หรือ fellow 

● เวลา 12.00-13.30 หำกมี fellow ให้ fellow เป็น in-charge แทน resident 

● การตรวจ CT ใช้ protocol กลำง สง่อาจารย์ได้ทุกคน ปรกึษาเคสก่อนตามสมควร ส่งเคสดูตาราง

อาจารย ์ถ้าเป็นเคสที่รีวิวด้วยกันแล้ว/ตรวจด้วยกัน ให้ Prelim+Transfer อย่า draft 

● บ่ายของบางวันอาจมี resident/fellow น้อยลงเนือ่งจาก fellow ติดงานฟิล์มแดง หรือ resident ติดเรียน 

(เช่น ฟิสิกส์ วิชาของคณะฯ เป็นต้น) ให้คนที่เหลอือยู่จัดสรรงานโดยควบ CT body+neuro และอีกคนเป็น 

US  

ส ำหรับ Night shift 

● ปฏิบัติงานรบัปรึกษา แปรผล เคส emergency x-ray, US, CT นอกเวลาราชการ โดยออกรายงานผล

แบบ Prelim 

● เทคฯ จะ assign x-ray ให้ระหว่างเวลา 22.00-02.00 เพื่อให้แปลผล โดยหมุนเวียนเท่าๆ กัน หากมเีวลา

ว่างจะแปลผล x-ray อื่นเพิ่มเตมิได้ตามสะดวก 

● ขอให้ช่วยกันท างาน พักผอ่นมาเยอะๆ ในระหว่างวันจะได้ท างานได้เต็มที่ 
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DSL (directed self learning) 

● ส าหรับ ER3 

● จ านวน 1-2 ครั้งต่อ rotation ข้ึนกบัจ านวน resident/fellow ในขณะนั้น 

● ช่วงเช้าให้มาเรียนกับ Teaching attending (ถ้าม)ี ช่วงบ่ายเป็น self learning 

● แนะน าให้ดูไฟล์ Case Collection เปิดดูเคสจริงได้บน PACS 

● Study Cases ของหน่วย  

● Study Guides ของหน่วย  

● บทความที่ตีพิมพ์โดยอาจารย์ประจ าหน่วย  

● บทความทั่วไปแนะน าให้อ่าน 

Competency-based Curriculum 

● ศึกษา internal curriculum ของหน่วย โดยเฉพาะส่วนของ milestones ที่ตรงกับจ านวนครั้งทีผ่่านมา

อยู่ rotation ER (ER 1, 2, 3)  

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

● ตารางกจิกรรมสามารถเข้าดูได้ทาง Google Calendar link นี้ หรือเติมเข้าไปใน Apple iCal link นี้ 

(ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ตรวจสอบตาม google calendar นี้) 

● 7.00-7.30 อาจารย์เวรเช้ารีวิวเคสกลางคืนกับ night shift 

● 8.00-8.30 อาจารย์เวรเช้าร่วม ER Morning Imaging Round 

● 8.30-9.00 ดูตารางกิจกรรมได้ใน Calendar 

● ทุกศุกร์ 10.00-11.00 Trauma Imaging Round 

● ทุกอังคารที่สาม 12.00-13.00 ERad-EM Conference 

● ทุกพุธที่สอง 7.30-8.30 ER Teaching (English presentation) 

● ทุกศุกรท์ี่สาม 7.30-8.30 ER Teaching (อ.สอน/เตรียมเคส) 

 

ER Teaching: Interesting Cases (English language) 

● รูปแบบเป็น Case Approach ที่น าเสนอโดยแพทย์ประจ าบ้านในลักษณะของ unknown cases ประมาณ 

7-8 cases ต่อครั้ง (1 ช่ัวโมง) 

● แพทย์ประจ าบ้านจะได้รบั unknown cases จากเพื่อนรุ่นก่อน ให้เตรียม slide มาน าเสนอให้ อ.ในหน่วย

ได้ช่วยวิจารณ์ใน morning session: Case Review1-2 for ER Interesting Cases 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8jnbRsZtcyFfkstcTdiZ2dteTh4MXo0Qm41X0xpUFhBLTFXUUNOMGRBWlMyS0RZTzhqSVU&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B8jnbRsZtcyFNmpDdVRQLVhOOHc
https://drive.google.com/folderview?id=0B8jnbRsZtcyFfmExN0hsUDhQeDEwUU9BN1dIYkNCLVJ4dDhnRGF5dHM1cW5vSFFvWmlvQ3c&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8jnbRsZtcyFfjY3NjdzckhnRGJuWTJKdFZYZVIwdG41cXNzbzdlS2h1M3M1Y3RlMEtXR1U&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B8jnbRsZtcyFfmpQc0w4T3p0cTBBMXJIRUtqNExjTDMxa1lPbDV5UDNDdzAzNUtXRE1GV2c&authuser=0
https://www.google.com/calendar/embed?src=bimdndp924n7biu43pcliojh6c%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok
https://www.google.com/calendar/ical/bimdndp924n7biu43pcliojh6c%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
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● ค าแนะน าส าหรบัผู้ไดร้ับเคส 

○ เมื่อได้รบัเคส สามารถปรกึษาเพื่อน พี่ อาจารย์ได้ แต่ไม่พยายามไปหา HN เพื่อดรูายงานผล 

เนื่องจากถือว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง นอกจากนั้นการทราบเคสยังท าให้เกิดความล าเอียง ไม่คิดแบบ

ตรงไปตรงมา 

○ ท าสไลด์ให้กระชับ เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ 

○ ควรมีสไลดท์ี่แสดงวิธีคิดตามล าดับของเรา ว่าท าไมถึงน่าจะเป็น ไม่น่าจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ 

○ เนื้อหาของโรค มีได้ แต่ไม่เน้น  

○ จ านวนสไลด์ไม่ควรเกิน 20 สไลด์ (เวลาพูดประมาณ 7-8 นาทีต่อเคส) 

● การเลือกเคสส่งให้เพื่อนรุ่นถัดไป 

○ เคสทีเ่ลือกมาควรจะเป็น acute conditions แต่อาจมาที่ ER หรืออยู่วอร์ดก็ได้ (ไมจ่ าเป็นต้องเป็น

เคสที่ตึก ER) 

○ ลักษณะเคส อาจเป็น classic ส าหรบัโรคนั้นๆ, หรอื challenging, หรือมีความเหมาะสมกับการ

ท า imaging approach, หรอื rare case ที่น่าสนใจ 

○ สามารถใช้เคสจาก conference อื่นได้ แต่ควรรอใหผ้่านไปอย่างน้อย 2-3 rotations ก่อน  

○ เจ้าของเคสควรอยูเ่ฉลยในช่ัวโมงด้วย (เฉลยควรระบุ diagnosis, operation, pathology, หรือ 

labs ที่เกี่ยวข้อง) ถ้าติดภารกิจใหฝ้ากเพือ่นได้ 

○ เลือกสง่เคสที่เหมาะสมกบัระดับการเรียนรู้ของผูร้ับ โดยองิตามความยากของเคส ไม่ใช่ imaging 

modality เคส MRI บางเคสแปลผลง่ายกว่า plain film ก็เป็นไปได ้

Emergency Imaging Infographic 

● ส าหรับ ER2 ER3 

● เลือกหนึ่งในสองเคสของตัวเองที่จะน าเสนอในช่ัวโมง ER Interesting Case ท าเป็น Infographics โดยสง่ 

draft หาอาจารย์ในหน่วยผ่านทางอเีมล RamaERad@gmail.com ภำยในสัปดำห์ท่ี 3 ของ rotation 

เพื่อพจิารณาก่อนน าลง Facebook Page 

● ก่อนท า Infographics  กรุณาอ่านค ำแนะน ำและศึกษาตัวอย่างใน folder นี้ 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8jnbRsZtcyFZlh1VDdIRHM3amc&usp=sharing 

หากต้องการใช้ software อื่นๆ ในการท าก็ได้ ไม่ได้จ ากัดเฉพาะบน PowerPoint ตัวอย่างทีน่่าสนใจคือ 

picktochart.com  

 

mailto:RamaERad@gmail.com
https://drive.google.com/folderview?id=0B8jnbRsZtcyFZlh1VDdIRHM3amc&usp=sharing
http://picktochart.com/


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

86 
 

คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวิทยาวนิิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี  ฉบบัปรับปรุง 2563 

Case Studies: Imaging 3.0-Practice of Radiology  

● ช่ัวโมงเช้า 8.30-9.00 วันศุกร์ที่ 4 ของ rotation 

● ส าหรับ ER2 และ ER3 

● เลือก case study 1 เรื่องจากลิง้ก์นี้ 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8jnbRsZtcyFfnQ1dWlrVGZtY0R1WFRzVHFSNXJkVl

85d1FHUUJsc0gyVVpqMjQySFRMRHc&usp=gmail (1 เรื่อง/กลุ่ม ทกุคนอ่านเรื่องเดียวกัน, เลอืกจาก 

folder ที่ตรงกบั rotation ของตนเอง) น ามาเล่าปากเปล่าในช่ัวโมงและอภิปราย 

● แนะน า Discussion 

○ เขาท าอะไรกันบ้างในเรื่องที่ว่า 

○ มีข้อดีอะไร 

○ เรื่องดังกล่าว ที่เรามีแบบนั้นไหม ควรจะมีไหม  

○ ถ้ามีอยู่แล้ว ดีเท่านั้นหรือดีกว่าหรือปรบัปรุงได้  

○ ถ้ายังไม่มี ประยกุต์ใช้กับทีเ่ราได้ไหม น่าจะมีไหม จะท าได้อย่างไร  

○ สรปุสั้นๆ 

● Imaging 3.0 คืออะไร 

○ ดู infographic ของ American College of Radiology  

○ ยุคเปลี่ยนแปลงบทบาทของรงัสีแพทย์จากการท างานแค่แปลผลภาพวินิจฉัย เข้าสู่การดูแลผู้ป่วย

แบบเป็นทีมร่วมกบัแพทยเ์จ้าของไข้และบุคลากรอื่นๆ อย่างเป็นระบบ 

○ จุดประสงค์ คือ วางตัวรังสีแพทยเ์ป็น expert consultant ให้กับแพทย์เจ้าของไข้และระบบ

สาธารณสุข, เช่ือมโยงงานบรกิาร เทคโนโลยีต่างๆ ใหส้นับสนุนงานการแปลผลภาพและรบัปรึกษา

ภาพวินิจฉัย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาการวางระบบสาธารณสุข, ให้ความรู้แก่แพทยเ์จ้าของไข้และคนไข้

เพื่อใหก้ารวินิจฉัย ดูแลรักษา มีประสทิธิภาพ, และเพือ่ปรับตัวเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายที่ไม่ได้อิงกับ

จ านวนการตรวจ แต่เป็นคุณภาพของการวินิจฉัยและดูแลรกัษา 

Case Studies: Speaking of Language (เริ่ม พ.ค.59) 

● ช่ัวโมงเช้า 8.30-9.00 วันอังคารที่สองของ rotation 

● ศึกษารายละเอียดและท า Pre-activity Quiz ตามลิ้งก์นี้ https://

docs.google.com/document/d/1X7QMaVJAY1LKdFP7-

vHqTsF5tA1tz_FhBA8f4f8pq0U/edit?usp=sharing อย่างน้อย 3-4 วันก่อน group discussion 

เนื่องจาก assignment มีเงื่อนเวลา 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8jnbRsZtcyFfnQ1dWlrVGZtY0R1WFRzVHFSNXJkVl85d1FHUUJsc0gyVVpqMjQySFRMRHc&usp=gmail
https://drive.google.com/folderview?id=0B8jnbRsZtcyFfnQ1dWlrVGZtY0R1WFRzVHFSNXJkVl85d1FHUUJsc0gyVVpqMjQySFRMRHc&usp=gmail
http://www.acr.org/~/media/ACR/Documents/PDF/Economics/Imaging3/IMAGING3_HANDOUT.pdf
https://docs.google.com/document/d/1X7QMaVJAY1LKdFP7-vHqTsF5tA1tz_FhBA8f4f8pq0U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X7QMaVJAY1LKdFP7-vHqTsF5tA1tz_FhBA8f4f8pq0U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X7QMaVJAY1LKdFP7-vHqTsF5tA1tz_FhBA8f4f8pq0U/edit?usp=sharing
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● เนื่องจากจ านวนบทควำมให้อ่ำนค่อนข้ำงมำก กรุณำเตรียมตัวแต่เน่ินๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สงูสุด 

Case Studies: Professionalism 

● ช่ัวโมงเช้า 8.30-9.00 วันศุกร์ที่สองของ rotation  

● ส าหรับ ER1 ER2 ER3 

● ศึกษารายละเอียดและท า Pre-activity Quiz ตามลิ้งก์นี้ 

https://docs.google.com/document/d/16sj6qhUA6ZA_8znla5NR3MAQNdIusH3o88uTPMiSu

WI/edit  

● อย่าลืมท า Quiz ให้เสรจ็ก่อนเริม่ activity 

 

Case Studies: Vetting and Protocoling ER CT (เริ่ม พ.ย.59) 

● ช่ัวโมงเช้า 8.30-9.00 วันจันทร์ทีห่นึ่งของ rotation 

● ส าหรับ ER1 ER2 ER3 

● ศึกษารายละเอียดและท า Pre-activity Quiz ตามลิ้งก์นี ้

https://docs.google.com/document/d/1VZIzgd0Xx4oM4slV2tQsQocIzveO7RwRKcF8qjDzZjE

/edit?usp=sharing 

● อย่าลืมท า Quiz ให้เสรจ็ก่อนเริม่ activity 

Mini Quality Improvement (MiniQI)  

● ส าหรับ ER3 

● ขอให้อ่านรายละเอียดในลิ้งก์นี้ 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8jnbRsZtcyFfmZncE1iOXBhMnBmdjNfcF9wRnMw

Q2ZDVGY1Z3RqOXdVTnZOUzFSU0FUUWc&usp=drive_web โดยเปิดไฟล์ “รายละเอียดของ 

MiniQI assignment”  

● หากไม่เข้าใจตรงจุดใดขอใหส้อบถามอ.ประจ าหน่วย และรบัค าแนะน าพร้อมติดตำมผลทุกปลำยสัปดำห์ 

ก าหนดสง่งานคือกอ่นลง rotation นี ้

บทควำมท่ีเป็น minimum readings 

● บท chest และ abdomen ใน Emergency Radiology Case Studies 

● บท abdomen CT, extremity trauma ใน Emergency Radiology: The Requisites 

● Emergency CT of the Head ทั้งเลม่ 

https://docs.google.com/document/d/16sj6qhUA6ZA_8znla5NR3MAQNdIusH3o88uTPMiSuWI/edit
https://docs.google.com/document/d/16sj6qhUA6ZA_8znla5NR3MAQNdIusH3o88uTPMiSuWI/edit
https://docs.google.com/document/d/1VZIzgd0Xx4oM4slV2tQsQocIzveO7RwRKcF8qjDzZjE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VZIzgd0Xx4oM4slV2tQsQocIzveO7RwRKcF8qjDzZjE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8jnbRsZtcyFfmZncE1iOXBhMnBmdjNfcF9wRnMwQ2ZDVGY1Z3RqOXdVTnZOUzFSU0FUUWc&usp=drive_web
https://drive.google.com/folderview?id=0B8jnbRsZtcyFfmZncE1iOXBhMnBmdjNfcF9wRnMwQ2ZDVGY1Z3RqOXdVTnZOUzFSU0FUUWc&usp=drive_web
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● บท peripheral veins, aorta, IVC, transplant, scrotum ใน Clinical Doppler Ultrasound 

● บทความที่ตีพิมพ์โดยอาจารย์หน่วยภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน สามารถเข้าไปอ่าน/ดาวน์โหลดได ้

กำรประเมินผล 

● อิงตาม Curriculum ที่เป็น competency-based  

● Pre-rotation, post-rotation tests มีคะแนน คาดว่าจะดข้ึีน 30-50% 

● นับจ านวนเคสที่แปลผลทกุ modality มี minimum requirements ที่ต้องผ่าน 

● เข้าร่วมกจิกรรม discussion ต่างๆ ในช่วงเช้านอกเหนือจากการดูเคส  

● มีผลงาน infographic (ER2, ER3), miniQI (ER3) 

● ประเมินทกัษะ เจตคติ ความรับผิดชอบ โดยอาจารย์ เทค พยาบาล ฝ่ายต้อนรับ  

เรื่องท่ัวไป 

● รักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของห้อง 

● หนังสือในห้องแปลผลภาพเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของอาจารย ์ห้ามน าออกนอกบริเวณหน่วยฯ 

● หาก workstation มีปญัหา กรุณาแจ้ง IT ได้ตลอดเวลา อย่ารอช้าหรอืนิ่งดูดาย 

Appendix 

● ตารางกจิกรรมสามารถเข้าดูได้ทาง link นี้ 

https://www.google.com/calendar/embed?src=bimdndp924n7biu43pcliojh6c%40group.cal

endar.google.com&ctz=Asia/Bangkok  

● หรือเติมเข้าไปใน iCal ตาม link นี้ 

https://www.google.com/calendar/ical/bimdndp924n7biu43pcliojh6c%40group.calendar.g

oogle.com/public/basic.ics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B8jnbRsZtcyFfnF0X2pRV2kxbU9HaE5QVF9EcFVncXRJVWJ6Q08tcGVsWUdjcjhqaEdkRkE
https://www.google.com/calendar/embed?src=bimdndp924n7biu43pcliojh6c%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok
https://www.google.com/calendar/embed?src=bimdndp924n7biu43pcliojh6c%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok
https://www.google.com/calendar/ical/bimdndp924n7biu43pcliojh6c%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
https://www.google.com/calendar/ical/bimdndp924n7biu43pcliojh6c%40group.calendar.google.com/public/basic.ics


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

89 
 

คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวิทยาวนิิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี  ฉบบัปรับปรุง 2563 

 Breast rotation 

เอกสารฉบบันี้ ใช้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการท างานของแพทย์ประจ าบ้าน (resident) ในหน่วย breast 

โดยเน้นการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและเป็นทมีของแพทยป์ระจ าบ้าน บางกิจกรรมหรือการเรียนรู้อาจไม่

ครอบคลมุหรือไม่ได้แจง้รายละเอียดไว้ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้จากอาจารยผ์ู้ดูแล 

Breast rotation ประกอบด้วย 2 rotations ในระยะเวลา 3 ปี 
1. Resident duties 
1st rotation 

- ศึกษาฟิล์ม case teaching 

- เรียนรู้การอ่านและแปลผลภาพแมมโมแกรม 

- ฝึกปฏิบัตกิารตรวจ breast ultrasound ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ า period 

- ฝึกรายงานผลแมมโมแกรมและ breast ultrasound โดยสง่รายงายผลให้กบัอาจารย์ผู้ดูแลภายในวันน้ัน  

- ตามดูรายงานผลฉบับสุด (finalized repot) ของผูป้่วยที่ตนเองรับผิดชอบและรบั feedback จากอาจารย์
ผู้ดูแล 

- เตรียมเคสส าหรับการเรียน case teaching ในวันอังคาร, วันพุธ และวันพฤหัสบดี ซึง่เป็นเคสที่น่าสนใจ
หรืออยากเรียนรู้ วันละอย่างน้อย 3 เคส  แล้วรวบรวมเคสไว้ในสมุด case teaching (และอาจเป็นผู้ฝกึ
อ่านเคสนั้นๆ ตามความเหมาะสม) 

- สังเกตการณ์ท าหัตการ (US-guided core needle biopsy, US-guided aspiration, stereotactic core 
needle biopsy, MRI-guided core needle biopsy) 

2nd rotation 

- ช่วยดูแลแพทย์ประจ าบ้านที่เพิง่ผ่าน breast rotation เป็นครั้งแรกเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานเบื้องต้น (ถ้ามี) 

- ฝึกปฏิบัตกิารตรวจ breast ultrasound ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ า period 

- ฝึกรายงานผลแมมโมแกรมและ breast ultrasound โดยสง่รายงายผลให้กบัอาจารย์ผู้ดูแลภายในวันน้ัน  

- ตามดูรายงานผลฉบับสุด (finalized repot) ของผูป้่วยที่ตนเองรับผิดชอบและรบั feedback จากอาจารย์
ผู้ดูแล 

- สังเกตการณ์ท าหัตการ (US-guided core needle biopsy, US-guided aspiration and stereotactic 
core needle biopsy 

- หัดอ่าน case teaching ในวันอังคารและวันพุธ 
Vacation: 

- ห้ามแพทยป์ระจ าบ้านลาหยุดพักรอ้นพรอ้มกัน ยกเว้นได้รบัอนุญาตจากอาจารย์ภายในหน่วย 
หมายเหตุ: ช่วงเช้าเริม่ปฏิบัตงิานหลังจากคาบเรียนเช้าเลกิ (8.30 หรือ 9.00 น.) 
    ช่วงบ่ายเริ่มงานหลังเรียนช่วงกลางวันเสรจ็ (13.30 น.) 
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 Rotation Neuroradiology 
I Pre-requisite knowledge  

ก่อนจะข้ึนหน่วย Neuro ให้เตรียมความรู้ anatomy + เนือ้หำมาก่อนโดย  

1 ดู VDO เรื่อง Neuroanatomy for resident ใน e-learning ซึ่งมีอยู่ 7 เรือ่ง คือ           
          1.1 Imaging of the PNS 

1.2  Spinal Imaging 
1.3  Normal Brain Anatomy with Function Correlation 
1.4  Anatomy of the skull base and radiographic correlation 
1.5  Imaging anatomy of the temporal bone 
1.6  Imaging of the orbits 
1.7  Basic Knowledge in Imaging Anatomy of the Head and Neck Spaces 

2. ศึกษาจาก Power point หน่วยใน folder neuro anatomy  

 

II แนวทำงกำรปฎิบัติงำนของแพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีท่ี 1, 2, 3 

1. Routine work (กำรปฏิบัติงำนและกำรดแูลผู้ป่วย) 

 CT, MRI: แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปจีะผ่าน CT และ MRI ทกุคน โดยผ่าน CT 2 อาทิตย์ และ MRI 2 
อาทิตย์ โดยมีแพทย์ประจ าบ้านทีผ่่าน CT หรือ MRI จะมีภาระงานที่ตอ้งรบัผิดชอบดังนี ้

1. Check schedule and design imaging study ใน envision โดยจะท าล่วงหน้า 1 วันหรืออย่างช้าในเช้า
วันเดียวกันเพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านได้เรียนรูเ้คสและศึกษาโรคที่คนไข้เป็นก่อนจะมารับการตรวจ CT หรือ 
MRI 

2.  Check imaging study ขณะที่คนไข้ตรวจ MRI หรือ CT แพทย์ประจ าบ้านจะได้รบัแจง้จาก technician
ให้ตรวจสอบภาพ CT หรือ MRI ว่าตัดได้ครบถ้วนและต้องการ sequence ใดเพิ่มเติม หรือคนไข้
จ าเป็นต้องได้รบั contrast หรอืไม ่

3. Review study: แพทย์ประจ าบ้านศึกษาเคสด้วยตนเอง สามารถพิมพเ์คสล่วงหน้าได ้ก่อนทีจ่ะน ามา 
review กับอาจารยผ์ู้ดูแลประจ าวัน 

4. Report study: แพทยป์ระจ าบ้านท าการพิมพ์/แก้ไข report ให้ผูป้่วยจากนั้นส่งให้อาจารย์ผู้ดูแล
ตรวจสอบภายในวันเดียวกัน 

- โดยเรียงล าดับความส าคัญของ case: Emergency or Ward ต้องรีบออกผล 
- case emergency: (เป็น first priority) การรับ case ควรถามประวัตผิู้ป่วยให้ชัด หลงัคนไข้ได้รับ

การตรวจแล้ว แพทย์ประจ าบ้านควรสามารถระบุภาวะเร่งดว่นในผู้ป่วยและรีบแจง้แพทยเ์จ้าของไข้ 
จากนั้น ควรรีบมา review กับอาจารยผ์ู้ดูแล และ ออกผลตรวจ 
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 GNR: แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปจีะผ่าน GNR ในช่วงบ่ายของแต่ละวันอย่างน้อย 1 อาทิตย์ โดยแพทย์
ประจ าบ้านจะมหีน้าที่ในการอ่าน plain film ส าหรับ PNS, head and neck, skull, spine และทุกเคสที่
อ่านจะได้รบัการ review โดย fellow ที่มีหน้าทีร่ับผิดชอบ 

 Myelography/ sialography แพทยป์ระจ าบ้านที่ประจ า GNR จะมีหน้าที่รบัผิดชอบตรวจและออกผล
ผู้ป่วยที่มาตรวจ myelography/ sialography ในทุกวันพฤหัสโดย review กับอาจารยผ์ู้ดูแล 

 

2. Resident teaching (กำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง) 

ให้ถือว่า Resident teaching ตอนเช้าเป็นพเีรียดการท างานโดยแพทย์ประจ าบ้านที่เรียน Resident teaching 

คาบเช้าไม่ต้องรบัผิดชอบเคส CT/MRI ของช่วงเช้า 

การเตรียมตัวของแพทย์ประจ าบ้าน 

 ก่อนคาบเรียน 
1. ช่วงอาทิตย์สุดท้ายก่อนเปลี่ยน rotate ให้แพทยป์ระจ าบา้นกลุ่มทีจ่ะข้ึนถัดไปจัดตารางผู้เรียนพร้อมทัง้ระบุ

เรื่องที่แต่ละคนต้องการเรียนลงตาราง การจัดตารางใหจ้ัดลงในเช้าวัน จันทร์ - ศุกร์ โดยมีผูเ้รียนวันละ 1 คน 

และเฉลี่ยให้แพทยป์ระจ าบ้านแต่ละคนได้มีคาบเรียนเท่าๆกนั เมื่อจัดเสร็จให้สง่ตารางให้อาจารย์ ในอาทิตย์

ก่อนที่จะข้ึน rotate ภายในวันพุธ 

2. การเลอืกเรื่องที่จะเรียนใหเ้ลือกตามความสนใจของผู้เรียนและสามารถซ้ ากบั rotate ก่อนหน้าได้ โดยเลือก

จาก list “ตาราง topic” ที่มีใน drive N (folder 28), หนงัสือ “Brain and Spine imaging pattern”, หรือ

เรื่องอื่นๆที่สนใจเป็นพิเศษ 

3. แจ้งเรือ่งทีจ่ะเรียนกบัอาจารยผ์ู้สอนโดยตรงล่วงหน้าประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันเรียน 

4. ทบทวนเนื้อหาความรู้ทีเ่กี่ยวกับเรือ่งทีจ่ะเรียน และ หาเคสอย่างน้อย 5 เคสเพื่อมา discuss กบัอาจารย์

ผู้สอนในคาบเรียน 

 ขณะคาบเรียน 
1. เริ่มเรียน 9.30 น โดยประมาณ และ ไม่อนญุาตให้แพทยป์ระจ าบ้านคนอื่น หรือ elective จากสถาบันอื่น

เข้าร่วมฟัง 
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 หลงัคาบเรียน 
1. สรุป core knowledge ทีส่าคัญของเรื่องที่เรียนในวันน้ันเป็น Power point สั้นๆประมาณ 3-5 slides และ 

ใส่ไว้ใน drive N (folder 28) ทีจ่ัดเตรียมไว้ เพื่อง่ายต่อการอ่านทบทวน กรณีที่มีสรุปเนื้อหาเดิมแล้วให้เพิ่มเตมิ

เนื้อหาที่ไม่มีใน slide เดิมโดยไม่ต้องท าสไลด์ใหม่ซ้ าเนื้อหาเดิม 

2. เลือกเคสทีม่ี classic imaging 1 เคส แล้วแปะรูปเฉพาะที่คิดว่าเป็น key image ในการ diagnosis โรคสั้นๆ

ลง ใน Power point ส่ใน folder เดียวกัน 

3. ใส่ HN cases ที่เรียนใน file excel ที่จัดเตรียมไว้ใน folder “ตาราง collect case” Update 

3. Conferences and activities (กำรเรียนร่วมกันในห้องเรียน) 

1. กิจกรรมการเรียน การสอนของหน่วย neuroradiology ส าหรบัแพทย์ประจ าบ้านและแพทยป์ระจ าบ้าน
อนุสาขา ได้แก่ 
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2. ช่ัวโมงการสอนของอาจารยห์น่วย neuroimaging 
 

 

4. Resident-fellow-staff neuroimaging meeting 

เป็นช่องทางการฟังเสียงสะท้อนและรบัข้อมลูป้อนกลบัจากแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านอนสุาขาซึ่งจะ

จัดทุก rotation โดยจัดทุกวันจันทรส์ัปดาหท์ี่ 3 ของ rotation เวลา 11.30-12.30 เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ัน

ปีได้มีส่วนร่วมในการเสนอรูปแบบการท างานที่เหมาะสม, ตรวจสอบปริมาณและการกระจายเคสที่แพทย์ประจ าบ้าน

ได้รับ รวมถึงให้แพทย์ประจ าบ้านได้เสนอแนวคิด ปัญหาที่พบระหว่างท างานในหน่วย รวมถึงช่วยกันในทุกส่วนเพื่อ

หาแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่หมาะสม 

III Suggested Text Books 

 Osborn’s Brain (ดูได้ใน web http://ebooks.amirsys.com  username : neurorama, password: 
tobenumber1) 

 Diagnostic Imaging: Brain (by Osborn) 

 Diagnostic Imaging: Spine (by Ross) 

 Diagnostic Imaging: Head and Neck (Harnsberger)  

 Handbook of Head and Neck Imaging (Harnsberger) 

 Magnetic Resonance Imaging of the Brain and Spine (Scott Atlas) 

 Diagnostic Cerebral Angiography (Osborn) 
 

http://ebooks.amirsys.com/
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5. กำรประเมินผลและเกณฑ์กำรผ่ำน 

1. การประเมินแบบ formative evaluation มีการประเมินความรู้ ทักษะด้านต่างๆ และเจตคติหลังแพทย์
ประจ าบ้านผ่าน rotation ในแต่ละรอบกระท าโดยอาจารยผ์ู้สอนในหน่วยจากการสังเกตุการปฏิบัติงาน 
พฤติกรรม และทดสอบความรู้ด้วยการซักถามในระหว่าง rotation 

2. เกณการตัดสิน/การผ่าน การตัดสินแบบ summative evaluation เพือ่ข้ึนช้ันกระท าโดยการประเมินและ
การสะสมจ านวนเคสใน logbook/portfolio  เมือ่สิ้นสุดปกีารศึกษาตามเกณฑ์ที่ระบุในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยโดยภาควิชาฯ ฉบับปัจจุบัน 
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 Rotation INR (Interventional Neuroradiology) 
  เอกสารฉบบันี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการท างานของแพทย์ประจ าบ้านในหน่วยรงัสรี่วมรกัษา
ระบบประสาทโดยเน้นเรือ่งการท างานเป็นทีม และแบ่งความรับผิดชอบของแพทยป์ระจ าบ้าน/แพทยป์ระจ าบ้านต่อ
ยอด ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยใหส้อบถามจาก อาจารยห์ัวหน้าหน่วยรังสรี่วม รักษาระบบประสาท 
 
หน้าที่ของแพทย์ประจ าบ้าน 
1. ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก review imaging ร่วมกบัแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดและกบัอาจารย์ประจ า period 
2. รับปรึกษาจากแผนกต่างๆ ร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและอาจารย ์
3. Round ward, Fill chart และ Summary ร่วมกบัแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
4. พิมพ์ผลตรวจลงใน Envision ใหเ้สรจ็วันต่อวันและ Transferให้อาจารย์ Finalized report 
5. เข้าเคส Intervention (scrub in) ทุกเคส แต่ถ้าแพทย์ประจ าบ้านใน rotation นั้นมีสองคนใหส้ลบักันเข้า 
6. สามารถน าเสนอประวัติ ตรวจร่างกาย Findings ที่ส าคัญทางรังสีวิทยา และการวินิจฉัยโรคและ/หรือ 

วินิจฉัยแยกโรคของผู้ป่วยนอกใหม่ ได้อย่างถูกต้อง ต่ออาจารย์ประจ า period โดยตรง อย่างนอ้ย 3 ราย 
7. สามารถท าหัตถการ femoral arterial puncture และ cerebral angiography ได้ภายใต ้

supervision โดยต้องผ่านการท า femoral arterial puncture 5 ราย และ cerebral angiography 2 
รายเป็นอย่างน้อยตามประกาศหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ 

8. สามารถเช่ือมโยงอาการทางคลินกิกับภาพทางรงัสี การเลือกเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยเพิม่เติม และ มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ หัตถการ และข้อบง่ช้ีในการรักษา 

9. แพทย์ประจ าบ้านต้องทบทวนประวัติผูป้่วยที่ต้องท าการรักษาในสัปดาห์ถัดไปร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดและอาจารย์ประจ าหน่วยทุกวันศุกร์ 

10. แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการของหน่วยทกุเช้าวันพุธเวลา 8:15 น. 
11. แพทย์ประจ าบ้านต้องท า Infographic ที่สนใจ หรือ Interesting case และน าเสนอกอ่นลงกองในวันพุธ

สัปดาหท์ี่สี่  เมื่อน าเสนอและปรบัปรุงเรียบร้อยให้ Upload ข้ึน E-learning ของภาควิชาฯ 
12. หัตถการ thrombectomy เมือ่ติดต่อวิสัญญีแพทยห์ากไมใ่ช่กรณีต้อง general anesthesia ให้แจ้งว่า

ต้องการ MAC (Monitor anesthesia care) 
13. สามารถศึกษารายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมได้จากใบแนะน าของแพทย์ประจ าบ้านรงัสีวิทยา 
14. อื่นๆตามแต่ที่ได้รบัมอบหมาย 
15. หมายเลขโทรศัพท์ AIMC 6724 6725 
16. Log in และ passward file maker (บันทึกหัตถการ INR) คือ onn ทั้ง log in และ password 
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 Rotation Body intervention 
เอกสารฉบบันี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการท างานของแพทย์ประจ าบ้านในหน่วยรงัสรี่วมรกัษาระบบล าตัวโดย
เน้นเรือ่งการท างานเป็นทีม และแบ่งความรบัผิดชอบของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ทัง้นี้หากมีข้อ
สงสัยใหส้อบถามจากอาจารยห์น่วยรังสรี่วมรักษาระบบล าตัว 
 
หน้ำท่ีของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

1.     ตรวจรักษาผูป้่วยนอกร่วมกับแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและอาจารย์ประจ า period 
2. รับเคสปรึกษาจากแผนกต่างๆ ร่วมกับแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอดและอาจารย ์
3. สามารถน าเสนอประวัติ การตรวจร่างกาย Findings ทีส่ าคัญทางรังสีวิทยา และการวินิจฉัยโรคและ/

หรือ วินิจฉัยแยกโรคของผู้ป่วยนอกใหม่ได้อย่างถูกต้องต่ออาจารย์ประจ า period โดยตรง อย่างน้อย 3 
ราย 

4. ทบทวนประวัต ิข้อบ่งช้ีและข้อบ่งห้ามที่บันทกึในเวชระเบียน รวมทั้งทบทวนภาพทางรังสี ส าหรับเคสที่
นัดมาท าหัตถการในวันถัดไป หากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดหรืออาจารย์ได้ง 

5. Round ward, fill chart/procedural note และ summary ร่วมกับแพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด กรณ่ีที่
มีปัญหาหรือข้อสงสัยระหว่างปฏิบัติงานสามารถปรึกษาอาจารย์ประจ า period ได ้ 

6. สามารถ Inform consent หัตถการทาง interventionที่ท าบ่อย ๆ ได ้
7. เข้าช่วยเคส Intervention (scrub in) หรอืท าหัตถการด้วยตนเองภายใต้ supervision โดยอย่างนอ้ย

ต้องได้ท าหรือเข้าช่วยหัตถการ aortogram/ peripheral/ visceral arteriogram 3 ราย, 
abscess/collection drainage 3 ราย, และ percutaneous image-guided biopsy 3 รายตาม
ประกาศหลกัสูตรของราชวิทยาลัย ฯ ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560  

8. พิมพ์ผลตรวจลงในระบบ Envision ใหเ้สร็จวันต่อวันและ Transfer ให้อาจารย์ Finalized report 
9. สามารถเช่ือมโยงอาการทางคลินกิกับภาพทางรงัสี การเลือกเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยเพิม่เติม และ 

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ หัตถการ และข้อบ่งช้ีในการรกัษา 
10. แพทย์ประจ าบ้านต้องเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการของหน่วยวันอังคารสปัดาหท์ี่ 1 และ 4 ของ rotation 

เวลา 7:30-8:30 น. ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านต้องท าการน าเสนอ case follow-up ที่สนใจ และน าเสนอ
ก่อนลงกองในวันองัคารสปัดาหท์ี่ 4 เมื่อน าเสนอและปรับปรุงเรียบร้อยให้ใส่ไว้ใน folder self-learning 
ของหน่วย ฯ และเมื่อน าเสนอและปรบัปรุงความถูกต้องของเนื้อหาตามที่อาจารย์แนะน าแล้วให้ 
upload ข้ึน E-learning ของภาควิชา ฯ 

11. อื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย 
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ตำรำงกำรหมุนเวียนภำยในหน่วย body intervention ของแพทย์ประจ ำบ้ำน 

 Week 1 week 2 week 3 week 4 

R1_a ห้อง 14  
(Non-vas) 

ห้อง 14  
(Non-vas) 

ห้อง 12 ห้อง 10  
(CT-Angio) 

R1_b ห้อง 12 ห้อง 10  
(CT-Angio) 

ห้อง 14  
(Non-vas) 

ห้อง 14  
(Non-vas) 

R1_c ห้อง 14  
(Non-vas) 

ห้อง 12 ห้อง 10  
(CT-Angio) 

ห้อง 14  
(Non-vas) 

- Rotation ทีม่ี 2 คน คือ R1_a, R1_b 

- Rotation ทีม่ี 3 คน คือ R1_a, R1_b และ R1_c 

หมายเหตุ: ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดลุพินิจของอาจารยห์น่วยรังสีร่วมรักษาระบบล าตัว 
 

Conferences  

 Colorectal cancer with liver metastasis and HCC Multidisciplinary Team conference (วันศุกร์ 
สัปดาหท์ี่ 1 และ 3 ของเดือน, เวลา 8:00-9:00 น.) 

 Conference อื่น ๆ เป็นครั้งคราวกรณีมี case ทีเ่กี่ยวข้องกบัทางหน่วย 

หมำยเหตุ Resident ทกุคนต้องเปิดดูและท าการศึกษารายงานผลฉบับสุดท้าย (Finalized report) ที่อาจารยท์ า

การแก้ไขแล้ว ทั้งในแงเ่นื้อหาที่อาจารย์แก้ไข และรปูแบบของภาษาที่อาจารยป์รบัปรุง เพื่อน าไปปรับปรงุในการ

อ่าน report ฉบับถัดไป 
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 Rotation Chest 
THORACIC IMAGING ROTATION 

Handbook for Diagnostic Radiology Residency and Advanced Diagnostic Body Imaging 
fellowship: Academic Year 2020 

 
Outline: 

1. Introduction to thoracic imaging rotation  
 Introduction and goal of Training 
 Our staffs 
 July orientation 
 General schedule and activities 

2. Clinical rotation and responsibilities 
 Residents 1-3, elective RT and NM residents 
 Fellows 
 Elective 

3. Administrative issues  
 Emergency schedule  
 Case consult schedule 
 Ultrasound schedule 

4. Academic time/Teaching 
 Chest topics 
 Journal club (for fellow only) 
 Teaching files 

5. Conferences 
 Chest conferences and MDD for ILD 
 Chest-pathological conference 
 RLC conference  
 Tumor conferences 

6. Evaluation and feedback processes  
 Staff evaluation EPA 
 เกณฑ์กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  
 กำรซ่อมกรณีประเมินตก 
 Residents & fellow feedback in every rotation 



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

99 
 

คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวิทยาวนิิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี  ฉบบัปรับปรุง 2563 

7. Materials, reference textbooks and journal articles 
8. Appendix (ภำคผนวก) 

 ผลลัพธ์ของแผนกำรฝึกอบรม Thoracic Imaging Rotation ตำมเกณฑ์ WFME    
 Didactic lecture schedule of academic year 2019 
 หลักกำร record cases ใน tumor and RLC conferences 

……………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

1. Introduction to thoracic imaging rotation and July orientation 
 Introduction to thoracic imaging rotation 

On behalf of the Thoracic Imaging Section, we welcome you to Thoracic Imaging rotation. 
This is the 3 rotations/3 academic years rotations for residency curriculum and 3 months/2 
academic years for fellowship curriculum. We look forward to working with you throughout the 
years on the various clinical rotations and conferences.  

 แผนกำรฝึกอบรม เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของแผนกำรฝึกอบรม Thoracic Imaging Rotation ตำม
เกณฑ์ WFME (ดูภำคผนวก)  

Diagnostic Radiology Residency  
The goal of our resident training program is to acquire the knowledge, skills and efficiency 

to become radiologist; which require task completion according to resident’s year 
 Resident 1 (R1): CXR interpretation and technique, CT (basic anatomy, understanding 

regarding basic and essential technical requirement, format CT report, topic 
presentation, self-learning 

 Resident 2 (R2):  CXR/CT interpretation (must know diseases), conference 
presentation, self-learning 

 Resident 3 (R3):  CXR/CT interpretation (must and should know diseases), including 
consultation and teaching skill, self-learning 

Advanced Diagnostic Body Imaging Fellowship  
The goal of the Fellowship program is for fellows to acquire the knowledge, skills and 

efficiency to become outstanding body imaging radiologists. This includes basic and advanced 
thoracic imaging interpretation, conferences, teaching and consultation, life-long self-learning.  

 Our staffs 
TS: Asso. Prof. Thitiporn Suwatanapongched  

ช่องทำงติดต่อเบอร์ธุรกำร 1259 ต่อ 0 หรือ 1212  
Email: poomspongched@gmail.com  

mailto:poomspongched@gmail.com
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WS: Warawut Sukkasem  
 Email: dr.warawutsukkasem@gmail.com 
CN: Chayanin Nitiwarangkul 
 Email: chayanin.ntw@gmail.com 

 July orientation 
This will be covered during the first month department orientation/mini-course. The 

content includes clinical rotation and responsibilities, administrative schedules, Topic 
presentation and conferences.  
Primary instructor: CN and WS 

 
 Pre-rotation orientation 

Primary instructor: CN (Friday wk 0; prior to the rotation at 14.00-15.00 location: ห้องทวี) 
WS; if CN not available (Monday wk 1; at 8.30-9.30 location: ห้องทวี) 
 

 General schedules and activities  
(Table 1): General schedules and activities of Thoracic Imaging rotation 

 7.30-8.30 8.30-11.00 11.00-12.00 12.30-13.30 13.30-15.00 14.00-16.00 16.00-17.00 
Mon Department 

conference 
CT (TS) Department 

conference 
Review RLC 
conference  

(WS) 

SDL/film reading 

CXR (TS) 

Tue Department 
conference/  

RLC (wk 2 and 4 of 
mo) 

CXR CN   Department 
conference/Topic 

chest 

13.30-15.00  15.00-15.30  

Chest 
conference 

MDD 

Review CXR (TS) 

Wed Department 
conference 

CXR (WS)  
CXR (CN) 

Review 
CXR/tumor 
conference  
(WS or CN) 

Department 
conference 

Tumor con Review CXR and CT (TS) 

CT (TS) 
Thu Department 

conference/didactic 
lectures (WS/CN) 

CXR WS Review CXR 
(WS) 

Department 
conference 

 Film teaching 
Medical student   

(WS, CN, TS) 

 

CT CN  Review CT 
(CN) 

Fri Department 
conference 

 CT WS   Review CT 
(WS) 

ประชุมภำคฯ และ อื่นๆ Review RLC 
conference  

And small group 
discusssion 

(CN) 

 

Review red film (CN) 

Evaluation and feedback (CN, WS) 
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2. Clinical Rotation and responsibilities 
 Overview internal rotation for residents and fellows: 

Table 2: Overview internal rotation for residents and fellows: 
Wk R1a R1b R2a R2b R3a R3b F1 F2 

 CXR CXR CXR/CT CT 
(Mon) 

CXR/CT CT 
(Wed) 

CXR/CT CXR/CT CT CT CT 
(Wed ± 

Mon 
1 WS/TS CN/TS CN TS WS TS WS CN CN/WS CN/WS TS 
2 WS/TS CN/TS CN TS WS TS WS CN CN/WS CN/WS TS 
3 CN/TS WS/TS WS TS CN TS CN WS CN/WS CN/WS TS 
4 CN/TS WS/TS WS TS CN TS CN WS CN/WS CN/WS TS 

หมำยเหต ุ

- กรณีที่มี R1 และ R2 อย่ำงละ 1 คนใน rotation นั้น ให้ R1 นั้นเป็นทั้ง R1a และ R1b R1 และ R2 นั้นเปน็ทั้ง R2a และ R2b 

- กรณีที่ไม่มี R2 แต่มี R1 3 คน ให้ R1a และ R1b สำขำ Dx เป็นทั้ง R2a และ R2b ตำมล ำดบั 

- กรณีที่ไม่มี R2 แต่มี R1 2 คน ให้ R1a และ R1b เป็น R2a และ R2b ตำมล ำดบั 

- กรณีที่ activity มีควำมซ้ ำซ้อน โดยเฉพำะในวันพุธของสปัดำห์  

o R1a และ R1b ให้ถือ priority รีวิว CXR กับอำจำรย์สำยหลักคอื WS หรือ CN เป็นหลกั  

o R2a และ R2b ให้ถือ priority กำรตรวจ CT ของ อำจำรย์ TS เป็นหลัก 

****จ ำนวนเคสทีม่อบหมำยให้อ่ำนจะปรับตำมควำมเหมำะสมกบัศักยภำพแพทย์ประจ ำบำ้น**** 

 
Resident 1-3, including RT and NM residents 
Resident 1: CXR interpretation (check-up, preoperative evaluation, common diseases) and 
technique, CT (basic anatomy, understanding regarding basic and essential technical requirement, 
format CT report), topic presentation (+/- video)  
Work instruction of R1:  

 Responsible for TS-CXR 
 On Monday R1/CN, responsible for CT-TS  
 Divide into 2 subgroups follow WS and CN 
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Table 3: Weekly schedules for R1 activities, special leactures and interdepartmental 
conferences 
 Morning  Afternoon 
Mon R1(CN): TS-CT (basic interpretation) 

R1(WS): WS 
R1 all: film reading & preparation 

Tue RLC conference 
                                         R1a: WS 
                                         R1b: CN 

R1 all: TS-CXR 
 
                             Chest conference 

Wed R1a: WS 
R1b: CN 
 

R1 all: TS-CXR 
 
                              Tumor conference 

Thu R1a: WS 
R1b: CN 
R1 all: TS-CXR (on appointment) 

R1a: WS 
R1b: CN                          
                                   Basic sciences 

Fri R1a: WS 
R1b: CN 

R1a: WS 
R1b: CN 
               Radiobiology/Radiation physics 

*Detail in Table 2 
 
Work instruction of R2 and R3:  

 Divide to 2 subgroups follow WS and CN 
 R2a responsible for TS-CT on every Monday, R2b responsible for TS-CT on every 
Wednesday. 

 Responsible for CXR, US, CT and MRI (follow table: overview internal rotation) 
 Responsible for conferences (present): including tumor conference and RLC  
 *detail in Table 2* 

Work instruction of fellow: 
 Perform as a consultant for residents  
 Responsible for CT (TS’s CT as priority) and MRI, red film 
 Responsible for all conferences (present): including chest conference, tumor conference, 

RLC  
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Table 4: Weekly schedule for Fellow 

 Morning Afternoon 
Mon F1: WS/CN 

F2: TS-CT  
WS 

Tue RLC conference 
                                         WS/CN 

WS/CN 
                             Chest conference 

Wed F1: WS/CN 
F2: TS-CT 

WS/CN 
                              Tumor conference 

Thu WS/CN Red film 
Fri WS/CN CN 

 
3. Administrative issues  

 Emergency CT & MRI & Ultrasound Schedule   
 Morning 

(8.00-12.00) 
Afternoon 

(13.30-16.30) 
Monday WS 
Tuesday WS 

Wednesday CN 
Thursday CN 

Friday WS CN 

 
 Case consult period:  

 Morning 
(8.00-12.00) 

Afternoon 
(13.30-16.30) 

Monday TS* TS* 
Tuesday TS* TS* 

Wednesday TS* TS* 
Thursday WS CN 

Friday WS CN 
Remark *TS; แจ้ง ให้ R1/CN, R2/CN หรือ Fellow2 (ถ้ำมี) ให้รับเคสก่อน และ โทรนัด TS ผ่ำนทำง 2461  
** ส าหรับธุรการ ในกรณีที่ไม่มี R1/CN, R2/CN หรือ Fellow2; ให้แพทย์ผู้รับสาย แจ้งให้ผู้ consult สง่ใบ consult ผ่านทางธุรการ ได้ที่เบอร์ธุรการ 
1259 ต่อ 0 แล้วให้แจ้งให้แพทย์ที่จะปรึกษา เขียนใบ consult พร้อมประวัติทีส่ าคัญแฟกซ์ส่งมาที่ 1297 พร้อมแจ้งความเร่งด่วน เบอร์ติดต่อกลับ PCT 5 
ตัว หรือ เบอร์ภายใน (ไม่รับเบอร์มือถือ) และเวลาที่สามารถตดิต่อกลับได้ จากนั้นให้ธุรการโทรแจ้งรายละเอียดกับ อ. ฐิติพร โดยตรงว่ามี case consult 
 
 
 
 
 



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

104 
 

คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวิทยาวนิิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี  ฉบบัปรับปรุง 2563 

 Ultrasound of the chest or diaphragm:  
สามารถนัดลง period ของอาจารย์แต่ละท่านได้โดยพิจารณาตามวันนัดรับผล และรายงาน อจ. ทีจ่ะนัดลง

ก่อนท าการนัดทุกครัง้ 
 Morning 

(8 AM-12 PM) 
Afternoon 
(12-4 PM) 

Monday WS 
Tuesday WS 

Wednesday CN/TS 
Thursday WS 

Friday CN/TS 

 
 

4. Academic time/teaching 
 Didactic lectures: Thursday week 2 or week 4 of rotation 7.30-8.30 AM (see 
lecture schedule in ภำคผนวก) 
o Responsibility: CN and WS 
o Attendees: all residents and fellows 

 
 Chest topics: Tuesday week 2, Thursday week 4 of rotation 12.30-13.30 PM 

o Responsibility: resident 1   
o Advisors: Chest staffs (Topic listed in drive M @THORACIC IMAGING 

ROTATION>>CHEST TOPIC for R1) 
o Attendees: all chest residents and fellows  

 
 Journal clubs: Tuesday week 3 of the month 7.45-8.45 AM 

o Responsibility: fellow   
o Advisors: chest staffs (TS priority) 
o Attendees: all fellows  

 
 Teaching files (SDL cases listed in drive M @THORACIC IMAGING 
ROTATION>interesting cases) 
o Responsibility: all chest residents   
o Create file use file name: Icase-year-month of rotation >> Icase-2019-july 
o Advisors: chest staffs 
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5. Interdepartmental conferences 

 Chest conferences and MDD for ILD: Tuesday every week 13.00-15.30 PM 
o Responsibility 

 Chest staffs 
 Fellow: read cases  
 R1: record cases in book conference  

 
 Chest-pathological conference: Tuesday every week 13.00-15.30 PM 

o Responsibility 
 Chest staffs 
 R2: review/prepared cases with WS and CN and read cases in conferences  
 R1: record cases in book conference  

 
 RLC conference (Tuesday week 2 and 4 of month 8.00-9.00) 

o Responsibility 
 Chest staffs 
 R3 or fellow (R2 if there is no R3 or fellow): review/prepared cases with 

WS (wk 1, 3) and CN (2, 4) and read cases in conferences  
 R1: record cases in book conference   

Note: wk 5 WS สลบักบั CN 
 Attendee: all chest residents, fellow and chest staffs  
 

 Tumor conferences (Wednesday every week 13.00-15.00) 
o Responsibility 

 Chest staffs 
 R3 or fellow (R2 if there is no R3 or fellow): review/prepared cases with 

WS (wk 1, 3) and CN (2, 4) and read cases in conferences  
 R1: record cases in book conference   

Note: wk 5 WS สลบักบั CN 
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 Small group discussion  
o Responsibility 

 CN 
 All residents and fellows (optional): Interesting cases discussion 
 Every Friday, 11-12 AM 

 
6. Evaluation and feedback processes  

 Staff evaluation EPA 
o Log book (follow envision feedback structure)  
o Shared interesting cases learning experience 
o During rotation evaluation; responsibility, competency (follow WFME 

competency in appendix) and team work. 
o Post rotation evaluation (by CN and WS: Friday, end of rotation 8.30-9.30 ห้อง

ทวี) 
 R1: Basic chest anatomy (CXR and CT) 
 R2: Lymph node station/ lung cancer staging system 
 R3: Case quiz 

 
 เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ  

o ประเมินจากคะแนนรวม       100%   
Log book feedback      40%  
During rotation evaluation     40% 
Post rotation evaluation & shared interesting cases  20% 

o เกณฑ์การผ่าน 60%  
 

 การซ่อมกรณีประเมินตก 
o สามารถใช้ระยะเวลาช่วง free elective, Red film rotation หรือช่วง vacation เพือ่มา

ปฏิบัติงานซ้ าที่หน่วย โดยจะต้องมรีะยะเวลารวมกับครบ 4 weeks และต้องผ่านระบบการ
ประเมินซ้ าอีกครัง้ 
 

 Residents & fellow feedback in every rotation 
Primary responsibility: CN (Friday 8.30-9.30 ห้องทวี) 
Secondary responsibility (if CN not available): WS (Friday 8.30-9.30 ห้องทวี) 
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7. Materials, reference text books and journal articles 

 Essential reference books and articles:  
o Web WR. Thoracic Imaging 3rd edition  
o Hansell DM, et al. HRCT of the lungs 
o Hansell DM, et al. Fleischner Society: Glossary of Terms for Thoracic Imaging. 

Radiology 2008 
o Al-Sherief AH, et al. International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) 

Lymph Node Map: Radiologic Review with CT Illustration. Radiographics 2014 
o เอกสารค าสอน เรื่องโรคปอดอุดกั้นเรือ้รงั โดย นพ.วราวุฒิ สุขเกษม แหล่งค้นหา e-learning 

ภาควิชารังสีวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบด ี
o ต าราประกอบการเรียนการสอน บท CT Imaging of the Thoracic Lymph Nodes, CT 

Imaging of the Trachea and Bronchi, Radiological Investigation of the Chest ใน 
Diagnostic Bronchoscopy From Basic To Advanced. 1st ed. โครงการต ารารามาธิบด ี

o ต าราประกอบการเรียนการสอน บท Emergency Thoracic Ultrasonography of The Chest 
ในหนังสอื Emergency Ultrasonography ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบด ี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ภำคผนวก 

ผลลัพธ์ของแผนกำรฝึกอบรม Thoracic Imaging Rotation ตำมเกณฑ์ WFME    
1. Patient care 

 ทักษะในการให้ค าปรกึษาและแนะน า (Consultation and recommendation) เกี่ยวกับการ
ตรวจด้วยทางภาพ การท าหัตถการ และการรักษาทางรงัสีวิทยาวินิจฉัย ในภาวะหรือโรคที่
หลากหลาย ให้แก่แพทยส์าขาอื่นได้อย่างเหมาะสมกบัข้อบง่ช้ีของโรค โดยยึดถือผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม พิจารณาและค านึงถึงมีประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย ความเสี่ยงและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

 มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (Obtaining informed consent) ในกรณีทีท่ าการตรวจ
ด้วยทางภาพทางรงัสีวิทยาวินิจฉัยที่มีการใช้ contrast agent การท าหัตถการ และวิธีการรักษา
ทางรงัสีวิทยาวินิจฉัย  

 มีทักษะในการเตรียมและดูแลผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย การท าหัตถการ และวิธีการรักษาทาง
รังสีวิทยาวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสม 

 มีทักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนทีเ่กิดข้ึนระหว่างการตรวจวินิจฉัย การท าหัตถการ และ
วิธีการรักษาทางรังสีวิทยาวินิจฉัย และสามารถให้การดูแลรกัษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม 
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2. Medical knowledge and technical skill 

 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่สามารถประยกุต์ใช้กับการอ่าน วิเคราะห์ และ
รายงานผลภาพวินิจฉัยทางรงัส ี

3. กำรเรียนรู้ เพ่ิมประสบกำรณ์ และกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองจำกกำรปฏิบัติ (Practice-based 
learning and improvement) 

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และกำรสื่อสำร (Interpersonal and communication skills) 

 สื่อสารให้ข้อมูลแกผู่้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการตัดสินใจและศักดิ
ศรีของความเป็นมนุษย์ได้แก่ 

 การสือ่สารเกี่ยวกบัวิธีการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 
 การขอใบแสดงความยินยอม 
 การสือ่สารเกี่ยวกบัข้อผิดพลาด ภาวะแทรกซ้อน หรอืเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   

 สื่อสารให้ข้อมูลแกโ่ดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือด้วยวาจา กับทีมดูแล
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 

 เป็นทีป่รกึษาและให้ค าแนะน าทางรงัสีวิทยาวินจิฉัยแก่แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ และบุคลากร
อื่น 

 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
5. มีพฤติกรรมแห่งวิชำชีพและควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม

แห่งวิชำชีพท่ีดีของแพทย์ดังน้ี  

 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 

 มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องได้เหมาะสม 

 มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ตอ่เนื่องตลอดชีวิต (continuing 
professional development) 

 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติที่จะใช้วิชารังสีวิทยาวินจิฉัยให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศ 

 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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หลักกำร record cases ใน tumor and RLC conferences:  
การ record นี้ มีจุดมุ่งหมายเพือ่ให้ residents/fellows ได้รับความรู้ ฝึกดู images เข้าใจถึงการรักษา

ผู้ป่วยแบบ Multidisciplinary team และรูจ้ักการติดตามผลการวินจิฉัยผูป้่วยหลงัการให้ความเห็นทาง imaging 
เท่านั้น ดังนั้น 

o ควรสั้น กระชับ ได้ใจความ 
o ควรประกอบด้วย ประวัติที่ส าคัญ ได้แก ่

a) Clinical presentation 
b) Provisional clinical diagnosis 
c) Important CT findings 
d) Relevant laboratory tests or histopathological results 
e) Opinion หรือ diagnosis ที่ radiologists ให้ใน conferences  
f) Plan of management 

* ไม่ควรคัดลอกประวัติ ผล CT หรือ lab ที่ไม่เกี่ยวข้องกบัอาการครั้งนีล้งในสมุด 
* เพื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ในรายที่ยังไม่ทราบผลการวินจิฉัยหรือรักษา ให้ Resident rotation นั้นๆ มหีน้าที่
ติดตามผลและ record ก่อนลงจาก rotation และหากยงัไม่ทราบผลใหส้่งต่อไปยัง rotation ถัดไป  
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เอกสำรแนบ 19 
กลับหน้ำสำรบัญ 
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.................................................................................................................................................................................................... 

112 
 

คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นสาขารังสีวิทยาวนิิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี  ฉบบัปรับปรุง 2563 

เอกสำรแนะน ำในกำรศึกษำหลักสูตร 
TEXT BOOK 

 
1. General 
 1. Computed body tomography with MRI correlation: Lee EY, 2006 

2. Diagnostic ultrasound: Rumack CM, 2005 
2. Musculoskeletal system 
 1. Bone and joint imaging: Resnick D, Krandorf M, 2004 
 2. Essential of skeletal radiology: Yochum TR, Rowe LJ, 2005 
 3. Orthopedic imaging: a practical approach: Greenspan A, 2014 

4. Musculoskeletal MRI: Helms Ca, Major NM, Mark W, Anderson MD, Kaplan P, Dussautt R, 
2009 
5. Fundamental of musculoskeletal ultrasound: Jacobson JA, 2007 

3. Chest radiology  
 1. Imaging of diseases of the chest: Hansell D, 2010 
 2. Thoracic imaging pulmonary and cardiovascular radiology: Webb WR, Higgins CB,  
              2016 
 3. High resolution CT of the lungs: Webb WR, 2015 
4. Cardiovascular system 
 1. Abram’s angiography interventional radiology: Geschwind JH, Dake MD, 2013 
 2. Thoracic imaging pulmonary and cardiovascular radiology: Webb WR, Higgins CB,  
              2016 
 3. MRI and CT of the cardiovascular system: Higgins CB, Ross AD, 2013 
5. Abdominal imaging 

1. Meyers’ dynamic radiology of the abdomen: normal and pathologic anatomy: Meyers 
MA, 1988 

 2. Diagnostic GI radiology: Gore RM, Levine MS, 2008 
 3. Alimentary tract radiology: Margulis AR, Burhenne HJ, 1994 
 4. Diagnostic imaging: abdomen: Federly MP, Jeffrey RB, Anne VS, 2010  
           5. Clinical urography: Pollack HM, Mc Clennan BL, Dyer RB, Kenney PJ, 2000 
 6. Textbook of uroradiology: Dunnick NR, Sandler CM, Newhouse JH, Amis ES, 2007 
 7. Diagnosis of disease of the breast: Bassett LW, Jackson VP, FU KL, FU YS, 2005 
 
 

เอกสำรแนบ 20 
กลับหน้ำสำรบัญ 
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6. Emergency radiology 
 1. Emergency radiology: the requisites: Soto JA, Lucey BC, 2016 

2. Problem solving in emergency radiology. Mirvis SE, Kubal WS, Shanmuganathan K, Soto 
JA, Yu JS, 2015 

7. Journals 
 1. Radiology 
 2. AJR 
 3. The radiologic clinic of North America 
 4. Radiographics 
 5. ER 
 6. EJR 
 7. JTI 
 8. CHEST 
 9. Academic radiology 
 10. Insight imaging 
 11. Skeletal imaging 
 12. Seminars in musculoskeletal radiology 
 13. Emergency radiology 

 
Neuro Imaging 

     ต ำรำ 
 1.  Osborn, Ann G., Osborn’s Brain 2nd edition, Elsevier, 2017 
 2.  Som, Peter M. and Curtin, Hugh D. Head and Neck Imaging 5th edition, Mosby, 2011. 
 3.  Barkovich, A. James, Pediatric Neuroimaging 6th edition, LWW, 2018 
 4.  Atlas, Scott W. Magnetic Resonance Imaging of the Brain and Spine 5th edition, LWW,  
     2016 

 
      วำรสำร 

1.  American Journal of Neuroradiology 
2.  Radiographics 
3.  Radiology 
4.  American Journal of Roentgenology 
5.  Radiologic Clinics of North America 
6.  Neurographics 
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เอกสำรแนบ 21 กลับหน้ำสำรบัญ 
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ตำรำง Rotation 
 

 

เอกสำรแนบ 22 กลับหน้ำสำรบัญ 
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