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ภาพรวม 
 การดูงานทางด้าน Essential ultrasound มีจุดประสงค์เพ่ือให้แพทย์/นักศึกษาแพทย์ทีม่า elective ได้เรียนรู้และ
เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่จ าเป็นในด้านการตรวจและการแปลผล ultrasound รวมถึงมีโอกาสได้สัมผัสการ
ท างานของแพทย์ประจ าบ้านรังสีวิทยา และรังสีแพทย์  

ภาควิชาขอยืนยันว่าการศึกษาดูงาน elective ดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อกระบวนการรบัสมัครแพทยป์ระจ าบ้านของ
ภาควิชาแต่อย่างใด 

รายงานตัว 

ในวันแรกของการ elective ให้แพทย/์นักศึกษาแพทย์ elective มารายงานตัวเพ่ือลงนาม แจ้งรายละเอียดการ

ติดต่อ รับบัตรประจ าตัว และเอกสารแนะน า กับเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการศึกษา ที่ส านักงานภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 

โทรศัพท์ 02-201-1212 

ห้องตรวจ Ultrasound 

 ภาควิชารังสีวิทยาเปิดบริการการตรวจ ultrasound ทั้งหมด ดังน้ี 

●  ห้อง ultrasound เบอร์ 1-5 ให้บริการตรวจ ultrasound ทั่วไป และ ultrasound เด็กทั้งผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 
●  ห้อง ultrasound เบอร์ 9 ให้บริการการตรวจ Doppler ultrasound ทั้งผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 
●  ห้อง ultrasound หน่วยภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 ให้บริการการตรวจ ultrasound ผู้ป่วย

นอก/ผู้ป่วยในทั้งหมดทีร่ักษาตัวในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
●  ห้อง ultrasound เต้านมที่อาคารจงจินต์ ชั้น 1 ให้บริการการตรวจ ultrasound เต้านมทั้งผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 

 การตรวจ ultrasound บางชนิดจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัวผู้ป่วยล่วงหน้า เช่น กลั้นปัสสาวะ หรืองดน้ างดอาหาร 
เพ่ือให้ได้ผลการตรวจที่มีคุณภาพและสามารถแปลผลได้  แพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective สามารถศึกษาข้อบ่งชี้และการ
เตรียมตัวผูป้่วยเพ่ิมเติมได้ที่ http://bit.ly/2PFb1Gr  

 หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาระหว่างการดูงานห้อง ultrasound สามารถสอบถามแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ า
บ้านต่อยอด หรือ เทคนิเชี่ยนประจ าห้อง ultrasound ได้ตลอดเวลา 

ตารางปฏิบัติงาน 

 แพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective จะได้รบัตารางปฏิบัติงานรายสัปดาห์ โดยมีอาจารย์ประจ า period ที่รับผิดชอบ

หมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน ทั้งน้ี แพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective สามารถเข้า attend การตรวจ ultrasound ได้ทุกห้อง

ตรวจตามแต่ความสนใจ โดยไม่จ าเป็นต้องตามอาจารย์ที่มีชื่อรับผิดชอบในวันน้ันๆ เพียงแต่ขอความร่วมมือแนะน าตัวให้

อาจารย์ที่ก าลังท าการตรวจได้รับทราบ และงดถ่ายภาพหรือพูดคุยระหว่างการตรวจ หากมีข้อสงสัยเรื่องตารางปฏิบัติงาน

สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการศึกษา 

 

 

http://bit.ly/2PFb1Gr
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

การเรียนการสอน Morning activity และ Noon activity ของภาควิชาจะจัดเป็นประจ าทุกวัน เวลา 7.30-8.30 น. 

และ 12.30-13.30 น. ที่ห้องประชุมทวี บุญโชติ ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรืองดการเรยีน

การสอน จะมีการแจ้งเป็นครั้งคราวไป แพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective สามารถสอบถามตารางล่าสุดได้จากแพทย์ประจ า

บ้านรังสีวิทยา 

ส าหรับกิจกรรมวิชาการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงาน เช่น Interdepartmental conference กับ

ภาควิชาต่างๆ แพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective สามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ แต่ควรแจ้งอาจารย์ทีม่ีชื่อรบัผิดชอบ

ประจ า period ให้รับทราบทุกครั้ง และเมื่อ conference เสร็จสิ้นลง ให้กลับเข้าปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงานทันที 

สามารถสอบถามตาราง conference ได้จากเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการศึกษา 

ระหว่างการปฏบิัติงานในแต่ละวัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

หรืออาจารย์ประจ า period ได้ทันท ี

โรงอาหาร 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีโรงอาหารที่เปิดใหบ้ริการด้งน้ี 

●  โรงอาหารคาเฟทีเรีย (อภร) ชั้น 2 

●  โรงอาหารอาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 

●  SDMC food plaza อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 

●  Rama pavillion  

นอกจากน้ี แพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective ยังสามารถใช้บริการโรงอาหารของสถานที่ข้างเคียงดังน้ี 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 สถาบันประสาทวทิยา 

 องค์การเภสัชกรรม 
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การประเมินผล 

ในกรณีที่ต้นสังกัดต้องการประเมินผล ให้แพทย/์นักศึกษาแพทย์ elective น าใบประเมินมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการใน

วันที่มารายงานตัวและแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการการประเมินผลด้วย 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละ period จะร่วมกันประเมินแพทย์/นักศึกษาแพทย์ elective ในแง่ของความสนใจ 

ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม และมนุษยสมัพันธ์ โดยผลการประเมินจะแจ้งกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

หลังจากหมดช่วงการ elective แล้ว  

การลา 

หากต้องการลากิจ ขอให้แจ้งธุรการภาควิชาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และส่งอีเมล์หนังสือลา มาที่อีเมล์ 
radiology.rama.cat@gmail.com ยกเว้นกรณีลาป่วย สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011212  

กรณีต้องการผลการประเมินการดูงาน จะต้องมีเวลาดูงานไม่น้อยกว่า 80% ของช่วงเวลาที่เลือกมาดูงาน 
อ่ืนๆ 

 ไม่อนุญาตให้ log in เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอรข์องโรงพยาบาล หรือเปิดดูข้อมูลเวชระเบียนหรือภาพทางรังสีวิทยา

ของผู้ป่วยโดยเด็ดขาด ตามนโยบายการรักษาความลับผู้ป่วยและความปลอดภยัทางสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

 


