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ภาพรวม 

 การดูงาน System-based Radiology มีจดุประสงค์เพ่ือให้แพทย์/นักศึกษา

แพทย์ที่มา elective ได้เรียนรูแ้ละเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้และประสบการณ์ด้านรังสี

วิทยาใน subspecialty ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และมีโอกาสไดส้ัมผัสถึงการ

ท างานของแพทย์ประจ าบ้านรังสีวทิยา และรังสีแพทย ์ 

ภาควชิาขอยืนยันวา่การศึกษาดูงาน elective ดังกล่าวไม่ได้มผีลตอ่

กระบวนการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านของภาควชิาแต่อย่างใด 

แนะน าภาควชิา 

ภาควชิารังสวีิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งออกเป็น 4 สาขาวชิา ไดแ้ก ่สาขารังสวีทิยาวินิจฉัย 

สาขาวชิารังสรี่วมรกัษาระบบประสาท สาขาวิชารังสีรกัษาและมะเร็งวิทยา และ

สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ โดยมีสถานที่ปฏิบัติงานหลักดังน้ี 

 สาขาวชิารังสวีิทยาวนิิจฉัย แบ่งออกเป็น 9 subspecialty ได้แก ่

o Neuroimaging สถานที่ปฏิบัติงานหลักอยูท่ี่ ศูนย ์AIMC อาคารสิริกติิ์

ชั้น 1 และขั้น 2 

o Chest imaging สถานที่ปฏิบัติงานหลักอยูท่ี่อาคาร 1 ชั้น 2 

o Pediatric imaging สถานที่ปฏิบัติงานหลกัอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 2 

o Breast imaging สถานที่ปฏิบัติงานหลักอยูท่ี่อาคารจงจินต์ ชั้น 1 

o Cardiovascular imaging สถานที่ปฏิบัติงานหลักอยู่ที่อาคาร 1 ชัน้ 2 

และศูนย์ AIMC อาคารสิรกิิติช์ั้น 2 

o Abdominal imaging สถานที่ปฏิบตัิงานหลกัอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 2 

o Emergency imaging สถานที่ปฏิบตัิงานหลักอยู่ที่อาคารอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน ชั้น 1 

o Musculoskeletal imaging สถานที่ปฏิบัติงานหลักอยูท่ี่อาคาร 1 ชั้น 2 

o Interventional radiology สถานที่ปฏิบัติงานหลักอยู่ที่อาคาร 1 ชัน้ 2 
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 สาขาวชิารังสรี่วมรกัษาระบบประสาท (Interventional neuroradiology) 

สถานที่ปฏิบัติงานหลกัอยู่ที่อาคารสมเด็จพระเทพรตัน์ ชั้น 3 

 สาขาวชิารังสรีักษาและมะเร็งวิทยาและสาขาวิชาเวชศาสตร์นวิเคลียร์ 

สถานทีป่ฏิบัติงานหลกัอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 1 

แพทย/์นักศึกษาแพทย์ elective สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ที่เว็บไซต์

ของภาควิชา  https://med.mahidol.ac.th/radiology/th/academicth/courseth-

th 

รายงานตวั 

ในวันแรกของการ elective ให้แพทย์/นักศกึษาแพทย์ elective มารายงาน

ตัวเพ่ือลงนาม แจ้งรายละเอียดการตดิต่อ รบับัตรประจ าตัว และเอกสารแนะน า กับ

เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายการศึกษา ที่ส านักงานภาควชิารังสวีิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 

โทรศัพท ์02-201-1212 

 

ตารางปฏบิตังิาน 

 แพทย/์นักศึกษาแพทย์ elective จะได้รับตารางปฏิบัติเป็นรายสัปดาห์ โดย

จะปฏิบตัิงานใน subspecialty ที่แสดงความจ านงมาดูงานเป็นหลกั และมีอาจารย์

ที่รับผดิชอบประจ า period ดังตาราง หากมขี้อสงสัยเรื่องตารางปฏิบัติงานสามารถ

สอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายการศึกษา 

 

https://med.mahidol.ac.th/radiology/th/academicth/courseth-th
https://med.mahidol.ac.th/radiology/th/academicth/courseth-th
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กจิกรรมการเรยีนการสอน 

การเรียนการสอน Morning activity และ Noon activity ของภาควิชาจะ

จัดเป็นประจ าทกุวัน เวลา 7.30-8.30 น. และ 12.30-13.30 น. ทีห้่องประชุมทวี 

บุญโชต ิภาควชิารังสวีิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 หากมีการเปลีย่นแปลงหรืองดการ

เรียนการสอน จะมกีารแจ้งเป็นครั้งคราวไป แพทย์/นกัศึกษาแพทย์ elective 

สามารถสอบถามตารางล่าสุดได้จากแพทย์ประจ าบ้านรังสีวิทยา 

ส าหรับกิจกรรมวชิาการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงาน เช่น 

Interdepartmental conference กับภาควชิาต่างๆ แพทย์/นกัศึกษาแพทย ์

elective สามารถเข้าร่วมไดต้ามความสมัครใจ แต่ควรขออนุญาตอาจารย์ที่

รับผิดชอบประจ า period ทุกครั้ง และเมื่อ conference เสร็จสิ้นลง ให้กลับเข้า

ปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงานทันที สามารถสอบถามตาราง conference ได้จาก

เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายการศึกษา 

ระหว่างการปฏิบตัิงานในแต่ละวัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามแพทย์

ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด หรืออาจารย์ประจ า period ได้ทันที 
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โรงอาหาร 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมีโรงอาหารที่เปิดให้บริการด้งน้ี 

● โรงอาหารคาเฟทีเรีย (อภร) ชั้น 2 

● โรงอาหารอาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 

● SDMC food plaza อาคารสมเด็จพระเทพรตัน์ ชั้น 1 

● Rama pavillion  

นอกจากนี ้แพทย/์นักศึกษาแพทย์ elective ยังสามารถใช้บริการโรงอาหารของ

สถานที่ข้างเคยีงดังนี ้

 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สถาบันมะเรง็แห่งชาต ิ

 สถาบันประสาทวิทยา 

 องค์การเภสัชกรรม 

การประเมนิผล 

 ในกรณทีี่ต้นสังกัดต้องการประเมินผล ให้แพทย์/นกัศึกษาแพทย ์elective 

น าใบประเมินมอบให้เจ้าหน้าท่ีธุรการในวันที่มารายงานตวัและแจ้งเจ้าหน้าท่ีว่า

ต้องการการประเมินผลด้วย 

 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบในแต่ละ period จะรว่มกันประเมินแพทย/์นกัศึกษา

แพทย์ elective ในแงข่องความสนใจ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา การมี

ส่วนร่วม และมนุษยสมัพันธ์ โดยผลการประเมินจะแจ้งกลับไปยังหน่วยงานต้น

สังกัดหลังจากหมดช่วงการ elective แล้ว  

การลา 

หากต้องการลากิจ ขอให้แจ้งธุรการภาควชิาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และ

ส่งอีเมล์หนังสือลา มาที่อีเมล์ radiology.rama.cat@gmail.com ยกเว้นกรณลีา

ป่วย สามารถตดิต่อไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท ์02-2011212  
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กรณีต้องการผลการประเมินการดูงาน จะต้องมีเวลาดูงานไม่น้อยกว่า 80% 

ของช่วงเวลาที่เลือกมาดูงาน 

อืน่ๆ 

 ไม่อนุญาตให้ log in เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล หรอืเปิดดู

ข้อมูลเวชระเบียนหรือภาพทางรังสีวิทยาของผู้ป่วยโดยเดด็ขาด ตามนโยบายการ

รักษาความลับผู้ปว่ยและความปลอดภยัทางสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 

 


