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1. ช่ือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบ

ประสาท เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 

(ภาษาองักฤษ)  Fellowship Training in Diagnostic Neuroimaging 
 

2. ช่ือวุฒิบัตร 
 ช่ือเต็ม   

(ภาษาไทย) วุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ
สาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 

(ภาษาองักฤษ) Diploma, Thai Subspecialty Board of Diagnostic Neuroimaging 
 

 ช่ือย่อ 
(ภาษาไทย)  วว. อนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
(ภาษาองักฤษ)  Dip., Thai Subspecialty Board of Diagnostic Neuroimaging 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ท่ีตั้ง  อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
1. ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
2. สถาบนัภายนอก ในประเทศและต่างประเทศ ในการเรียนการสอนวิชาเลือก 
 

4. พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นเลิศในระดบัสากล 
พนัธกจิ (Mission) 
  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการผลิตแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบ

ประสาทท่ีมีคุณลกัษณะตามผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ มีความรู้ท่ีกวา้งขวาง มีความสามารถและทกัษะ
ในการปฏิบติังานและการให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัยภาพทางระบบประสาท ทั้งในการตรวจ 
วิ เคราะห์ อ่าน และรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้
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ความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานของแพทยส์าขาอ่ืน ชุมชนและสังคม และ
ระบบสุขภาพ ในการดูแลรักษาผู ้ป่วยได้อย่างเหมาะสม กอรปกับธ ารงไว้ซ่ึงมาตรฐานและ
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการอบรมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
พนัธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงถูกก าหนดขึ้นครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้าน
บริการวิชาการ และด้านการดูแลสุขภาพ  

1. สร้างหลักสูตรและการด าเนินการฝึกอบรมท่ีเป็นเลิศในด้านวิชาการ ทันสมัย 
ตอบสนองความตอ้งการของระบบสาธารณสุขระดบัชาติจนถึงระดบัชุมชน 

2. ผลิตรังสีแพทยอ์นุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทท่ีมีสมรรถนะรอบดา้น มีคุณลกัษณะ
ตามผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ พร้อมในการปฏิบัติงานจริงและพร้อมรับสถานการณ์ใน
สภาวะทัว่ไปและสภาวะฉุกเฉิน   

3. ส่งเสริมและสรรสร้างงานวิจยั รวมถึงผลิตรังสีแพทยอ์นุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท
ท่ีมีความสามารถในการวิจยั รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลงานวิจยัในงานวารสารเพื่อน า
ความรู้ไปสู่การแกปั้ญหาสาธารณสุขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. เป็นศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสาขารังสีอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทและเป็นผูน้ า
ด้านการบริการวิชาการในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการพฒันาตนเองของรังสีแพทย์ใน
ระบบสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 

5. บูรณาการกบัทุกภาคส่วนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพ มีความพร้อมในการร่วม
ก าหนดและสนองนโยบายระบบสุขภาพของประเทศเพื่อช้ีน าสังคมด้านสุขภาพและ
พฒันาสาธารณสุขของไทย  

6. ส่งเสริมและรักษาศิลปะวฒันธรรมอนัดีงาม ปลูกฝังจริยธรรม จิตส านึก วฒันธรรมไทย  
 

  ความส าคญั: ปัจจุบนัความรู้ดา้นรังสีวิทยา โดยเฉพาะอยา่งยิง่อนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบ

ประสาทไดมี้การพฒันาไปในเชิงลึก ดงันั้น การฝึกอบรมจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการจดัการ

ฝึกอบรมความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นภาพวินิจฉยัระบบประสาทท่ีกา้วหนา้ ทนัสมยั มีความเป็น

สากลโดยการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการอบรมจะอยูภ่ายใตก้ารช้ีแนะของอาจารย ์ผูผ้า่นการ

ฝึกอบรมจะมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบติังานตามหลกัวิชาการได้

ดว้ยตนเองในการตรวจแปลผล วินิจฉยัภาพ และรู้ขอ้ดี ขอ้จ ากดัของการตรวจแต่ละชนิด และ

สามารถใหค้ าแนะน าในการเลือกใชเ้คร่ืองมือการตรวจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ

ผูป่้วย แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรสามารถท าใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีสภาวะการท างานท่ี

เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดอ้ยา่งสมดุล ในอีกดา้นหน่ึง งานดา้น
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ภาพวินิจฉยัระบบประสาทเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ในเชิงกวา้งในการท างานร่วมกบัแพทยต์่าง

สาขาและสหวิชาชีพ การฝึกอบรมจึงมุ่งเนน้ใหผู้ฝึ้กอบรมมีความรู้และทกัษะในการท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้น (interpersonal & communication skills) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบติัใหผู้รั้บการ

ฝึกอบรมไดใ้ชค้วามรู้ (medical knowledge and technical skills) ควบคู่ไปกบัการฝึกทกัษะในดา้น

การดูแลผูป่้วย (patient care) แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ (professionalism) เพื่อน า

ประสบการณ์จากการปฏิบติัผนวกกบัการหาขอ้มูลเพิ่มเติมมาพฒันาตนเอง (practice-based 

learning) และมีศกัยภาพในการน าความรู้ในสาขาของตนเองไปบูรณาการเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

สุขภาพ (system-based practice)  

 จุดเด่นของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือมีการจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ทันสมัย มีวิชา
ครบถว้นตามเกณฑข์องราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ียงัไม่เพียงแต่มุ่งเนน้ดา้น
ความสามารถและความรู้ทางวิชาการ หากแต่ยงับูรณาการความความเขา้ใจในระบบสุขภาพของ
ประเทศ ความตอ้งการของสังคม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภยัเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริม
สุขภาพ โดยยึดถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีความตระหนักใน
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมอนัดี ธ ารงไวซ่ึ้งศิลปะวฒันธรรม เคารพนบนอบผูมี้อาวุโส จิตส านึกใน
การบริการอนัเป็นวฒันธรรมไทย ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงความทนัสมยัในการใชเ้ทคโนโลยีและ
การปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะและสถานการณ์รอบดา้นท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนความใฝ่
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยตนเองเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งไม่มีขีดจ ากดัในอนาคต 

 
ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

  หลกัสูตรไดมี้การจดัการฝึกอบรมอย่างสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีในทุกดา้น และมีการก าหนดพนัธกิจของหลกัสูตรไปในทิศทางเดียวกนั 
 

  พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี: จดัการศึกษา สร้างงานวิจยั ให้
การบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม 

  พนัธกจิ : ด้านการศึกษา 
จดัการศึกษาด้านการแพทย ์พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของประเทศ 
  พนัธกจิ : ด้านการวิจัย 
สร้างงานวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการน าไปประยกุตใ์ช้   
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 พนัธกจิ : ด้านบริการวิชาการ 
ใหค้วามรู้ หรือค าปรึกษาทางวิชาการดา้นการแพทย ์พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  พนัธกจิ : ด้านการดูแลสุขภาพ 
ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกนั รักษาพยาบาล แลฟ้ืนฟูสุขภาพ) ท่ีมีคุณภาพ 

เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน และการวิจยั 
 

5. ผลลพัธ์ที่พงึประสงค์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 หลักสูตรฯมีวตัถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ระบบประสาทใหมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางดา้นภาพระบบประสาท 
ตามผลลพัธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ กล่าวคือแพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางอนุ
สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทตอ้งสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีทกัษะ
ทางวิชาชีพท่ีเป็นท่ีไวว้างใจได ้(Entrustable professional activity, EPA) 9 ขอ้ ( ตารางท่ี 1) กอปร
ด้วยความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ (competency) หลกั 6 ด้าน โดยมีความสัมพนัธ์ระหว่าง 
EPA และ competency ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 1 : Entrustable professional activity (EPA) อนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
 

EPA 1  การส่ือสารกบัผูร่้วมงานในสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ (การเขียน
รายงานและการรายงานดว้ยวาจา)  
Effective communication with members of the health care team (written and oral) 
 

EPA 2 การเลือกโปรโตคอลและการเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ 
Protocol selection and optimization of images 

EPA 3 การแปลผลภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
Interpretation of neuroimaging 

EPA 4 การประยกุตค์วามรู้ประสาทวิทยาศาสตร์กบัรังสีวินิจฉยัระบบประสาท 
Application of neuroscience in neuroradiology 

EPA 5 ความสามารถในการตรวจและการท าหตัถการแบบท่ีไม่มีการผา่นหรือสอดใส่
เคร่ืองมือเขา้ไปในร่างกายผูป่้วย และแบบท่ีมีการผา่นหรือสอดใส่เคร่ืองมือเขา้ไปใน
ร่างกายผูป่้วย (ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย 2)  
Competence in invasive and non-invasive procedures 
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EPA 6 การเป็นท่ีปรึกษาในอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
Consultant in neuroradiology 

EPA 7 บุคลากร- มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ1 
ระบบ-มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ 2 
Professionalism 

EPA 8 ความปลอดภยัของผูป่้วย  
Patient safety 

EPA 9 การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
Self-directed learning – practice-based learning and improvement 

 
สมรรถนะ (competency)  6  ดา้นและคุณสมบติัท่ีพึงมีภายใตแ้ต่ละสมรรถนะ  ไดแ้ก่ 
1. การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care) 

ก. มีทกัษะในการใหค้  าปรึกษาและแนะน า (Consultation and recommendation) 

เก่ียวกบัการส่งตรวจทางรังสีบนพื้นฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence-

based imaging guidelines) การท าหตัถการ และการรักษาทางรังสีวิทยาวินิจฉยั

ระบบประสาท ในภาวะหรือโรคท่ีหลากหลายใหแ้ก่แพทยส์าขาอ่ืนไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัขอ้บ่งช้ีของโรค โดยยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานของ

การดูแลแบบองคร์วม พิจารณาและค านึงถึงการมีประสิทธิภาพ ความปลอดภยั 

ความคุม้ค่า ความเส่ียงและประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 

ข. มีทกัษะในการขอใบแสดงความยนิยอม (Obtaining informed consent) ใน

กรณีท่ีท าการตรวจดว้ยภาพทางรังสีวิทยาวินิจฉยัระบบประสาทท่ีมีการใช ้

contrast agent การท าหตัถการ และวิธีการรักษาทางรังสีวิทยาวินิจฉยัระบบ

ประสาท 

ค. มีทกัษะในการเตรียมและดูแลผูป่้วยท่ีมารับการตรวจวินิจฉยั การท าหตัถการ 

และวิธีการรักษาทางรังสีวิทยาวินิจฉยัระบบประสาทไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

คุณภาพ มีทกัษะการดูแลผูป่้วยใหไ้ดรั้บความปลอดภยัจากการรับการตรวจ

ดว้ยภาพวินิจฉยัระบบประสาท (patient safety) ท่ีหมายรวมถึง radiation 

safety, MRI safety และ conscious sedation safety 
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ง. มีทกัษะในการตรวจพบภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการตรวจวินิจฉยั การ

ท าหตัถการ และวิธีการรักษาทางรังสีวินิจฉยัระบบประสาท และสามารถให้

การดูแลรักษาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. มีความรู้และทักษะทางด้านรังสีวินิจฉัยระบบประสาท  (Medical Knowledge and 
Technical Skills) ทั้งในภาวะท่ีไม่รีบด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต  

ก. มีทกัษะในการวางแผนการตรวจทางภาพวินิจฉยัระบบประสาทท่ีเหมาะสม 
(Protocol selection and optimization of imaging) 

ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีทกัษะในการแปลผลภาพวินิจฉยัทาง
ระบบประสาท (Interpretation of examination) 

ค. มีความเขา้ใจในความรู้พื้นฐานดา้นประสาทวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้
มาประยกุตใ์ชใ้นการแปลผลภาพวินิจฉยัระบบประสาทไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(Application of neuroscience in radiology) 

 
3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 

improvement)  
ก. ตระหนักถึงความรู้ความสามารถและขีดจ ากัดของตนเองและเรียนรู้เพิ่ม (self-

directed learning) และมีความสามารถในการเสาะแสวงหาแนวทางการพฒันา
ตนเองอย่างมีประสิทธิผล และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต (life-long learning)  

ข. มีความสามารถวิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทย ์ 
ค. สามารถด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้  

 
4. ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

ก. ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ญาติ และผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยมี
เมตตาเคารพการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ไดแ้ก่ การส่ือสาร
เก่ียวกบัวิธีการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉยัระบบประสาท การขอใบแสดงความ
ยนิยอม และการส่ือสารเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาด ภาวะแทรกซอ้น หรือเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค ์

ข. ส่ือสารใหข้อ้มูลโดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือดว้ยวาจา 
 กบัทีมดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  ท างานกับ

ผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ    
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ค. น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย  ์
จ. เป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าทางรังสีวินิจฉัยระบบประสาทแก่แพทย ์นกัศึกษา

แพทยแ์ละบุคคลากรอ่ืน  
ฉ.  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
5. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน 
เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน 

ข. มีทกัษะด้านท่ีไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม  

ค. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ง. รักษาความลบัของผูป่้วย 
จ. ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูป่้วย และส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง     
ฉ. ยอมรับความแตกต่างของปัจเจกบุคคล 
ช. เคารพในกฎระเบียบ และกติกาขององคก์ร 
ซ.  มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติท่ีจะใชว้ิชารังสีวินิจฉยัภาพระบบประสาทให้

เป็นประโยชน์แก่ประเทศ 
 

6.  การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice)    
ก.  มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย (quality 

improvement) ทางรังสีวิทยาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ไดแ้ก่ กระบวนการใน
การก ากบัดูแลความปลอดภยัทางดา้นรังสี (radiation safety) ทั้งต่อผูป่้วยและ
บุคลากร การรายงานอุบติัการณ์ของความเส่ียง กระบวนการในการก ากบัดูแล
การใชเ้คร่ืองมือและระบบสารสนเทศทางดา้นรังสีวิทยาวินิจฉยัระบบประสาท  

ข. มีความรู้เก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) สามารถปรับเปล่ียนการ
ดูแลรักษาผูป่้วยให้เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ค.  มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย 
ง. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ 
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ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยให้เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง EPA และ competency 6 ดา้น 

 
Competency 
 

 
EPA 1 

 
EPA 2 

 
EPA 3 

 
EPA 4 

 
EPA 5 

 
EPA 6 

 
EPA 7 

 
EPA 8 

 
EPA 9 

 
Patient care 
 

๏ ๏  ๏ ๏ ๏  ๏  

 
Medical 
knowledge 
 

๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏   ๏ 

 
Practice-based 
learning and 
improvement 
 

  ๏ ๏ ๏ ๏  ๏ ๏ 

 
Interpersonal 
and 
communication 
skills 
 

๏   ๏ ๏ ๏    

 
Professionalism 
 

๏  ๏ ๏ ๏ ๏ ๏   

 
System-based 
practice 
 

    ๏ ๏  ๏  
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6. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
6.1 วิธีการฝึกอบรม 

  หลกัการจัดการการฝึกอบรม 
 ภาควิชาฯ ด าเนินการดา้นการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯตามเกณฑ์

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาฯเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562โดยยึด
หลกัการจดัการฝึกอบรมให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งและ
บรรลุผลลพัธ์ของแผนการฝึกอบรมท่ีก าหนดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั เนน้การฝึกอบรมโดยใช้การ
ปฏิบติัเป็นฐาน (practice-based training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบผูป่้วย ค านึงถึง
ศกัยภาพและการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (trainee-centered) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกบั
ภาคปฏิบติั บูรณาการการฝึกอบรมกบังานบริบาลผูป่้วยอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ท่ีราช
วิทยาลยัฯไดร้ะบุเป้าประสงคห์ลกัในแต่ละช่วงหรือชั้นปี (milestone) ระดบัสมรรถนะการเรียนรู้ 6 
ดา้น (competency) ของการฝึกอบรม และ Entrustable professional activity (EPA) ทางอนุสาขาภาพ
วินิจฉัยระบบประสาททั้ง 9 ขอ้ มีการติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแล (supervision) และให้ขอ้มูล
ป้อนกลับ (feedback) แก่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ (ภาคผนวก ง Milestone และ 
ภาคผนวก จ การประเมนิ)  
  รูปแบบและลกัษณะของหลกัสูตร 

1. รูปแบบ  
การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
2. ภาษาท่ีใช ้

                    ใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร 
3. การเขา้รับการฝึกอบรม 

เปิดรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดโดยสมคัรผา่นกระบวนการรับ
สมคัรของแพทยส์ภา ด าเนินการโดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย และการรับสมคัรผ่าน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

4. การใหวุ้ฒิการศึกษาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 
4.1 ใบประกาศนียบตัรผูส้ าเร็จการฝึกอบรมฯ โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 
4.2      วุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมอนุ

สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทด าเนินการโดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทย
สภา 
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  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2562   
วิธีให้การฝึกอบรม  ประกอบด้วย 
6.1.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม competency 

ในแต่ละปีการศึกษาหรือแต่ละระดบัชั้นปีมีการก าหนดให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมผ่าน
ประสบการณ์เรียนรู้ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติัตามระดบัชั้นปีตาม competency ทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 

1. ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care) 
มีการจดัตารางการฝึกอบรมและมอบหมายให้ผูรั้บการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบต่าง ๆ 

โดยมีอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งให้ครอบคลุมหัวขอ้หลกั และจดั
ระดบัความซับซ้อนให้เหมาะสม (ภาคผนวก ค เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร, ภาคผนวก ง 
Milestone และภาคผนวก จ การประเมนิ) ดงัต่อไปน้ี 

ก. ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
 i. มีการเรียนรู้และฝึกทักษะในการให้ค  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกับการ

ตรวจทางดา้นรังสีวิทยาวินิจฉยัระบบประสาท ในกลุ่มโรคท่ีพบบ่อย 
 ii. มีการเรียนรู้และเลือกใช ้contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ ภายใตก้าร

ก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
 iii. มีทกัษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการท าหัตถการทางรังสี

วิทยาวินิจฉยัระบบประสาท 
ข. ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (13-24 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
 i. มีทกัษะในดา้นการใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจทางดา้นรังสี

วิทยาวินิจฉยัระบบประสาท ในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้ในระดบัท่ีซบัซอ้น ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

 ii. ใหค้  าแนะน าการตรวจวินิจฉยัเพิ่มเติมทางรังสีวิทยาวินิจฉยัระบบประสาท 
ในกลุ่มโรคท่ีซบัซอ้น ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

 iii. ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นระหวา่งการตรวจ 
ทางรังสีวิทยาวินิจฉยัและสามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือ และ/หรือ ใหก้ารดูแล 
รักษาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ 
อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมหรือดว้ยตนเอง 

                      2. ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แกปั้ญหาของผูป่้วยและ
สังคมรอบดา้น (Medical knowledge and technical skills) 

ก. ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น  
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 i. น าความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับภาพวินิจฉัยทางระบบประสาทมา
ประยุกตใ์ช้ ไดแ้ก่ neuroanatomy, neuropathology, principles and physics of Medical Imaging in 
Neuroradiology, contrast media, MR safety and radiation safety และการบูรณาการทัว่ไปทาง
การแพทยม์าประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  

 ii. มีการเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาท 
ในดา้นต่างๆ ดงัต่อ ไปน้ี CNS disease, pediatric neuroradiology, head and neck imaging, spine 
imaging 

 iii. มีการเรียนรู้ ฝึกทกัษะ สามารถเลือก imaging protocol ควบคุมวิธีการ
ตรวจ ท าการตรวจ และรายงานผลภาพเอกซเรยท์ัว่ไป การตรวจอลัตราซาวด์ การตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์และเอม็อาร์ไอ ในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ข. ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (13-24 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
 i. มีทกัษะ สามารถเลือก imaging protocol, advanced imaging โดยควบคุม

วิธีการตรวจ และรายงานผลภาพเอกซเรยท์ัว่ไป การตรวจอลัตราซาวด์หลอดเลือดคอ และการตรวจ
เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ เอม็อาร์ไอ ในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้และควรรู้ท่ีส าคญั ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยตนเอง 
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

 ii. มีการเรียนรู้ ฝึกทกัษะ และมีส่วนช่วยในการตรวจและรายงานผลหตัถการ
ทางรังสีร่วมรักษา ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

 iii. สามารถใหค้  าแนะน า ปรึกษา แก่แพทยท์ัว่ไปหรือรังสีแพทยท์ัว่ไป ภายใต้
การก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี เขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
ทางวิชาการของสถาบนัฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ อาทิ lectures, topics, journal club, interesting 
cases,  interdepartmental conference,  clinicopathology and radiology conferences, 
morbidity/mortality conference เป็นตน้ 

3. การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
improvement) โดยไดจ้ดัให ้

ก. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี ได้รับการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัยของผู ้ป่วย 
(patient safety) เก่ียวกบั contrast agent, radiation safety, MR safety และ patient sedation 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดรั้บการพฒันาแผนการเรียนรู้ การประเมิน และ
การปรับปรุงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการสะทอ้นตนเองและการสะทอ้นกลบัจากหลกัสูตร 

ค. แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้ นปี ต้องท างานวิจัยท่ีได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง ใน
รูปแบบ original research ท่ีมีการเก็บขอ้มูลแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional 
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study ท่ีมีการกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วตัถุประสงค์ ระเบียบ วิธีการศึกษาวิจยั ผลงานวิจยั 
การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

4. ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) ไดจ้ดั
ให ้

ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร 
ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ฝึกทกัษะในการขอความยนิยอมในการตรวจทางรังสี

และการฉีด contrast agent จากผูป่้วยหรือญาติสายตรง 
ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ฝึกทกัษะการส่ือสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การ

แจง้ข่าวร้าย การจดัการเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด เป็นตน้ 
ง. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ปฏิบติังานสอนแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง 
จ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี น าเสนอขอ้มูลผูป่้วยและภาพวินิจฉัย แปลผลและ

วินิจฉยัแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ เช่น interdepartmental conferences, interesting cases เป็นตน้ 
ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี สามารถเขียนรายงานผลตรวจดว้ยภาษาองักฤษได้

อยา่งถูกตอ้ง 
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) จดัให ้
ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี เขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบนั

ฝึกอบรมกิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาต่อเน่ือง และกิจกรรมท่ีให้ความรู้ทางดา้นบูรณาการทัว่ไปทาง
การแพทย ์

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดพ้ฒันาให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบติังานดูแล
ผูป่้วยโดยเขา้อบรม counselling และ non-technical skills 

6. การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 
ก. จัดให้แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้ นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกับระบบ

คุณภาพทางรังสีวิทยา การรายงานอุบติัการณ์ของความเส่ียงทางรังสี การดูแลและการใชเ้คร่ืองมือ
ดา้นรังสีวิทยาวินิจฉยั และค่าตรวจทางรังสีท่ีพบบ่อย 
                       ข. จดัการเรียนรู้ระบบคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีครอบคลุมเร่ืองการชดเชยการ
รักษา และระบบสุขภาพแห่งชาติ 

6.1.2  การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน 
6.1.2.1 มีการจดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมไดมี้ประสบการณ์การปฏิบติังานใหบ้ริการผูป่้วยโดยครอบคลุม
การใชเ้คร่ืองมือและหตัถการทางภาพวินิจฉยัระบบประสาท ดงัต่อไปน้ี  
 (1)  Computed Tomography 
 (2)  Magnetic Resonance Imaging 
 (3)  Plain film  
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 (4)  Carotid Doppler Ultrasound 
 (5)  Digital Subtraction Angiography (DSA) 
 โดยหตัถการ  1-4  มีระยะเวลาการฝึกอบรมโดยรวมไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือน  
ในกรณีท่ีระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลกัสูตรไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรม 
จ าเป็นตอ้งปฏิบติังานเพิ่มเติมท่ีภาควิชาฯ ตามขอ้ก าหนดของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
อนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
6.1.2.2 มีการจดัใหผู้รั้บการฝึกอบรมไดมี้ประสบการณ์เพิ่มเติมในสถาบนัอ่ืนในลกัษณะของ
กิจกรรมเลือก (elective) เช่น สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท อาจเป็นสถาบนัในประเทศหรือต่างประเทศ นอกจากน้ี
ยงัเปิดโอกาสใหไ้ป elective ท่ีโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลตน้สังกดัได ้โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ และระบบการท างาน โดยผูอ้บรมสามารถไป elective ได้
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ภาคผนวก ฉ การปฏิบติังาน) 

การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบติังานภาคบงัคบัและวิชาเลือก 
ระบบการจดัการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบติังาน (rotation) จดัวนโดย 1 เดือนนบัเป็น 

1 rotation  ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดป้ระสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบติัครบถว้น
ในทุกกลุ่มความรู้ท่ีก าหนด  
 

เคร่ืองมือและหัตถการ ระยะเวลา หลกัสูตรฯร.พ.รามาธิบดี เกณฑโ์ดยราชวิทยาลยัฯ 
Computed Tomography 8 เดือน  

 
 

รวม 22 เดือน 

 
 
 

รวมไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือน 

Magnetic Resonance Imaging 8 เดือน 
INR (Carotid Doppler ultrasound 

and Digital Subtraction 
Angiography) 

1 เดือน 

Plain film 5 เดือน 
Elective 2 เดือน 2 เดือน ไม่เกิน 4 เดือน 

 
6.1.3 Milestone  
การก าหนดระดบัขั้นความกา้วหน้าในการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาต่างๆ

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ราชวิทยาลยัฯไดร้ะบุในแต่ละช่วงหรือชั้นปี  (ภาคผนวก ง) 
6.1.4 ข้อก าหนดอ่ืนท่ีส าคัญเกีย่วกบัการปฏิบัติงานในระหว่างฝึกอบรม 

 การอยูเ่วรมีระเบียบการอยูเ่วรระบุในเอกสารภาคผนวก ฉ 
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 การลาและการฝึกอบรมทดแทนมีระเบียบการลาและการฝึกอบรมทดแทนระบุในเอกสาร
ภาคผนวก ฉ 

6.2 เน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

 ขอบเขตเน้ือหาความรู้ของหลกัสูตร   
1. ความรู้พื้นฐานของรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาท รวมถึง radiobiology, medical 

radiation physics และ basic neuroanatomy, neuropathology (ภาคผนวก ค) 
2. โรคหรือภาวะของผูป่้วยของระบบประสาทท่ีส าคญั (ภาคผนวก ค)  
3. การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาทท่ีส าคญัในภาคผนวก 

ค และ ง แบ่งเป็น 
ระดับท่ี 1 การตรวจหรือหัตถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ระบบประสาทตอ้งปฏิบติัไดภ้ายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
ระดับท่ี 2 การตรวจหรือหัตถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ระบบประสาทควรปฏิบติัไดภ้ายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

4. ความรู้ดา้นบูรณาการ 
4.1.  ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication 

skills) 
(1) การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
(2) ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
(3) การส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และผูร่้วมงาน 
(4) การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูร่้วมงาน 

4.2.  มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
(1) การบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง (Patient-centered care) 

ก. การยึดถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั 
ข. การรักษาความน่าเช่ือ ถือแก่ผูป่้วย สังคม 

- การรักษามาตรฐานการดูแลผูป่้วยใหดี้และปลอดภยั  
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผูป่้วย 
และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองให้เขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด
ไวก่้อน 

ค. มีความเป็นอิสระทางวิชาชีพ ดูแลผูป่้วยตามหลกัวิชาการ
ปราศจากการถูกช้ีน าโดยอิทธิพลหรือผลประโยชน์   

             (2)  พฤตินิสัย 
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ก. ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 
ข. การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

4.3.  จริยธรรมทางการแพทย ์(Medical ethics) 
(1) การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงการรับของจาก

บริษทัผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
(2) การนบัถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผูป่้วย ในกรณี

ผูป่้วยไม่เห็นดว้ยกบัการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและ
ผูป่้วยร้องขอตามสิทธิในกรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจไม่ได้ตอ้งสามารถ
เลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้

(3) การปฏิบติัในกรณีท่ีผูป่้วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมี 
       อนัตราย 
(4) การรักษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 
(5) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผิดพลาดของตนเอง 

4.4.  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
(1) การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 
(2) การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง 
(3) การประยกุตค์วามรู้ท่ีคน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
(5) การเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการอยา่งสม ่าเสมอ 

     (6) การใช ้electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน 
                             การเรียนรู้ 

(7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิตนกัศึกษา     
      ผูป่้วยและญาติ 

4.5.  การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 
(1) เขา้ใจระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ 
(2) เขา้ใจระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ ระบบ 
        ประกนัสังคม  ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ   
        ระบบประกนัชีวิต เป็นตน้ 
(3) มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ และกระบวนการ hospital  
       accreditation 
(4) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
(5) เขา้ใจ cost consciousness medicine 



 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 2562 19 
 

 

(6) เขา้ใจความรู้กฎหมายทางการแพทย ์
(7) เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาติ เช่น องคก์ารอาหารและยา บญัชี   
       ยาหลกัแห่งชาติ เป็นตน้ 

4.6.   การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning) 
(1) ทกัษะและจริยธรรมในการวิจยั 
(2) ทกัษะการดูแลผูป่้วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
(3) เรียนรู้การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ 
(4) มีความรู้ในการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
(5) การประเมินความพอใจของผูป่้วย 
(6) การมีส่วนร่วมในองคก์ร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/  
       สถาบนัราชวิทยาลยั เป็นตน้ 

ประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผลตามความรู้ความสามารถวิชาชีพ และ
สมรรถนะ (competency) ทั้ง  6 ดา้น ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3: การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

1. ทกัษะและเจตคติในการ
บริบาลผูป่้วย (Patient 
care) 

- กิจกรรมเตรียมตวัการเป็นรังสี
แพทยอ์นุสาขาภาพวินิจฉยัระบบ
ประสาท (introduction) ส าหรับ
แพทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรมชั้นปีท่ี 
1ในสัปดาห์แรกของการฝึกอบรม
โดยเฉพาะเร่ืองการเตรียมตวัผูป่้วย 
-กิจกรรมวิชาการเร่ือง Ethics เช่น
Ethics/inform consent เป็นตน้ 
-กิจกรรม MM and 
Professionalism conference เพื่อรู้
ถึงความหลากหลายของผลแทรก
ซอ้นหรืออุบติัการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงคท่ี์เกิดขึ้น และการจดัการ
การรักษาท่ีเหมาะสม 

-ประเมินการปฏิบติังานราย 4
เดือนโดยแบบประเมิน EPA 
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2. ความรู้และทกัษะ
ทางดา้นรังสีวิทยาวินิจฉยั
ระบบประสาท (Medical 
knowledge and technical 
skills) ทั้งในภาวะท่ีไม่
รีบด่วน และในภาวะ
ฉุกเฉินหรือวิกฤต 

-การเรียนโดยใชผู้ป่้วยจริงร่วมกบั
การปฏิบติังานจริงในการตรวจทาง
รังสีวิทยา อ่าน และรายงานผลภาพ
วินิจฉยัทางรังสี (workplace-based 
learning) 
-Lecture 
-Conference 
-Topic presentation 
-ใหเ้ขา้ร่วมประชุมวิชาการในคณะ
แพทยศาสตร์ และของราชวิทยาลยั
รวมถึงการประชุมทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ 

-การสอบขอ้เขียน 
(Summative examination) 
-การสอบปากเปล่า  
-แบบประเมินการแปลผลการ
ตรวจทางรังสีวิทยาและการ
รายงานผล 
-ประเมินการปฏิบติังานราย 4
เดือนโดยแบบประเมิน EPA 
เพื่อการเขา้ถึงมาตรฐานการ
ดูแลผูป่้วย 
-Logbook/Portfolio 
-การสะทอ้นตนเองดว้ย self 
reflection จาก Portfolio 
-Workplace-based 
assessment 
-Audit assessment หลงัท า
topics/conference 

3. การเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั และการพฒันา
ตนเอง (Practice-based 
Learning and 
improvement) 

-การท าวิจยัและการท ากิจกรรม
เก่ียวกบัการวิจยั เช่น การอ่านและ
ประเมิน journal  
-การเรียนโดยใชผู้ป่้วยจริงร่วมกบั
การปฏิบติังานจริงในการตรวจทาง
รังสีวิทยา อ่าน และรายงานผลภาพ
วินิจฉยัทางรังสี โดยผา่นการคน้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง และร่วม discuss
กบัอาจารย ์

- Timeline งานวิจยัใน  
Portfolio 
- Logbook / Portfolio 
-การสะทอ้นตนเองดว้ย self 
reflection จาก Portfolio 

4. ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และ
การส่ือสาร (Interpersonal 
and communication skills) 

-ใหอิ้สระในการรายงานผลภาพ
วินิจฉยัทางรังสีระหวา่งการ
ปฏิบติังานจริงเพื่อการส่งต่อขอ้มูล
ท่ีคน้พบไปส่ือสารกบัแพทยผ์ูดู้แล
โดยผา่นการปรึกษาและตรวจกบั
อาจารยอี์กคร้ัง  

-ประเมินการปฏิบติังานราย 4 
เดือนโดยแบบประเมิน EPA 
-การประเมิน 360 องศา 
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-กิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้
มี interpersonal/communication 
skills ท่ีดีทั้งภายในและภายนอก
ภาควิชา เช่น interdepartmental 
conference, topic presentation, 
lecture ดา้น communication skills 
และ non-technical skills, MM and 
Professionalism conference 

5. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพ
และความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) 

-การเรียนโดยใชผู้ป่้วยจริงร่วมกบั
การปฏิบติังานจริงในการตรวจ 
อ่าน และรายงานผลทางรังสีวิทยา
ภาพวินิจฉยัระบบประสาท  
-กิจกรรมวิชาการ Ethics 
-กิจกรรม non-technical skill 
activity 
-ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย
ใหเ้ขา้ร่วมประชุมวิชาการในคณะ
แพทยศาสตร์ และของราชวิทยาลยั
รวมถึงการประชุมทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ 

- ประเมินการปฏิบติังานราย 
๔เดือนโดยแบบประเมิน 
EPA 
- Logbook / Portfolio 
- การประเมิน 360 องศา 
- การสะทอ้นตนเองดว้ย self 
reflection 
- บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม
วิชาการต่าง ๆ และการ
ประชุม จาก Portfolio 

6. การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบั
ระบบ (System-based 
practice) 

-กิจกรรมการบรรยายความรู้ดา้น
บูรณาการทัว่ไปของราชวิทยาลยั
รังสีแพทย ์ไดแ้ก่ 
- Radiation safety / กฎหมาย 
- Risk management 
- Patient Safety 
- PACS 
- ความรู้ระบบสุขภาพประเทศ 
- Cost consciousness medicine 
- จดัใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
เช่น Patient care team, Patient 

 - บนัทึกการเขา้ร่วมฝึกอบรม 
จาก Portfolio 
-การประเมิน 360 องศา 
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Safety (radiation, contrast media) 
และงานประกนัคุณภาพ เป็นตน้ 

 
       6.3  การท าวิจัย 
แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาทตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีด าเนินการเก็บขอ้มูลภายใน 

และ/หรือภายนอกคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัท่ี

เป็นอาจารยใ์นสังกดัหน่วยรังสีวินิจฉยัภาพระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และด าเนินการภายใตร้ะเบียบขอ้ปฏิบติัในการท าวิจยัในคน

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคผนวก ช) ทั้งน้ีผลงานวิจยัดงักล่าวสามารถใชเ้พื่อ

น าเสนอต่อราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยในกระบวนการขออนุมติัวุฒิบตัรฯ อนุสาขาภาพ

วินิจฉยัระบบประสาทโดยรูปแบบและขอ้ก าหนดการท าวิจยัและผลงานวิจยัตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์

หลกัสูตรฯของราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยดงัรายละเอียดขอ้ 6.3 (เอกสารอา้งอิง 1. 

เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานวิจยั 
              6.3.1  ขอ้ก าหนดการท างานวิจยัเพื่อวุฒิบตัรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทโดยราช
วิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยมีดงัน้ี 

1.  ลกัษณะงานวิจยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อย่างนอ้ย 
1 เร่ือง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เร่ือง ในช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี โดย
เป็นผูรั้บการฝึกอบรมเป็นผูว้ิจยัหลกั  

2.  หวัขอ้หลกัในงานวิจยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย  
-  จุดประสงคข์องการวิจยั 
-  วิธีการวิจยั 
-  ผลการวิจยั 
-  การวิจารณ์ผลการวิจยั 
-  บทคดัยอ่ 
 

3.  คุณลกัษณะของงานวิจยั 
     (1)  เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้ง

ในและต่างประเทศ แต่น ามาดดัแปลงหรือท าซ ้าในบริบทของสถาบนั 
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(2)  แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและอาจารยผ์ูด้  าเนินงานวิจยัทุกคน ควรผ่านการ
อบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน และ good clinical practice (GCP) 

(3)  งานวิจยัตอ้งได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯ ของ
สถาบนั 

(4)  งานวิจยัควรด าเนินภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสมกบัค าถามวิจยั 

(5)  ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะใน
บทคดัยอ่ 
 

4.  ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัส าหรับการด าเนินการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 
(1) เ ม่ือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้อง

ด าเนินการท าวิจยัตามขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทน
เพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวิจยั โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ prospective study 

(2) หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการวิจยั หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได ้ให้ยอ้นกลบัไปใช้
หลกัพื้นฐาน 3 ขอ้ ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 

ก.  การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อให้เกิดความทุกขท์รมาน
กบัผูป่้วย  

ข.  การเคารพสิทธิของผูป่้วย 
ค.  การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรั้บบริการ

ทางการแพทย ์ตามมาตรฐาน 
5.  กรอบการด าเนินงานวิจยั ในเวลา 2 ปี (ไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือนของการฝึกอบรม) 
     ระยะเวลาประมาณการมีดงัน้ี   

เดือนท่ี ประเภทกิจกรรม 
 3 จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
 4 จดัท าโครงร่างงานวิจยั 
 5-6 สอบโครงร่างงานวิจยั 
 6-8 ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัขอทุนสนบัสนุน

งานวิจยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั (หากมี)  
 7-10 เร่ิมเก็บขอ้มูล 
 12-15 น าเสนอความคืบหนา้งานวิจยั 
 18-20 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยั 
 21 จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 
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 21-22 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยงัราช
วิทยาลยัฯ ใหท้ าการประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบติัการ
เขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรภาคปฏิบติัขั้นสุดทา้ย 

              6.3.2  กระบวนการประเมินผลเพื่อส่งช่ือผูเ้ข้าฝึกอบรมท่ีมีผลงานวิจัย เข้าสอบเพื่อรับ
วุฒิบตัรฯ ภาควิชาฯ เป็นผูด้  าเนินการติดตามความกา้วหนา้งานวิจยัและน าส่งรายงานความกา้วหนา้
งานวิจยัระหว่างระยะเวลาการฝึกอบรมตามท่ีราชวิทยาลยัฯก าหนด และด าเนินการส่งรายช่ือผูเ้ขา้
ฝึกอบรมท่ีมีผลงานวิจัยท่ีสมบูรณ์และมีการด าเนินกระบวนการวิจัยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
หลักสูตรและของราชวิทยาลยัฯ เข้าสอบเพื่อขออนุมัติวุฒิบัตรฯแก่ราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ภาควิชาฯ มีสิทธ์ิพิจารณาไม่ส่งรายช่ือผูเ้ข้า
ฝึกอบรมท่ีมีผลงานวิจยัท่ีไม่สมบูรณ์หรือมีการด าเนินกระบวนการวิจยัไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
หลกัสูตรหรือขอ้ก าหนดของราชวิทยาลยัฯ หรือไม่สามารถแสดงให้เห็นความกา้วหนา้ของงานวิจยั
ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด  
             6.3.3  การใช้ผลงานวิจยัเพื่อรับรอง วุฒิบตัร สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ให้มีคุณวุฒิ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก”  ไม่สามารถท าได ้

    6.4 ระยะเวลาการฝึกอบรม 
   ระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 2 ปี 

6.4.1.  วงรอบปีการศึกษา 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน 
6.4.2.   การแบ่งภาค/ระดบัชั้นปี 
การด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามวงรอบปีการศึกษา โดยแบ่งระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด 

2 ปี หรือ 24 เดือนเป็นสองช่วง โดยแต่ละช่วง (หรือแต่ละปีการศึกษา) ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 12 
เดือน ช่วงท่ี 1 คือ เดือนท่ี 0-12 และช่วงท่ี 2 คือ เดือนท่ี 13-24 
6.4.3    สามารถขยายระยะเวลาการฝึกอบรมไดม้ากกว่า 2 ปี หรือ 24 เดือนโดยประเมินจาก 
milestone เกณฑ์การเล่ือนชั้นปี เกณฑ์การส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร รวมถึงเกณฑ์การ
ประเมินอ่ืนๆท่ีก าหนด  
       6.5  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

6.5.1  การบริหารจดัการสภาวะการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยราชวิทยาลยัฯ 
           การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

รูปแบบการฝึกอบรมประกอบดว้ยภาคทฤษฎีและปฏิบติัดงัน้ี 
1. การเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน  
2. การฝึกปฏิบติัในห้องเรียนโดยใชก้รณีผูป่้วยตวัอยา่ง  
3. การเรียนบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบติักลุ่มย่อยในห้องเรียนหรือในสถานท่ี

ปฏิบติังานตาม rotation 
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4. การปฏิบติังานกบัผูป่้วยภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารย  ์
5. การปฏิบติังานนอกเวลา (การอยูเ่วร) 
6. การเขา้ร่วม conference ต่างๆทั้งภายในภาควิชา ระหว่างภาควิชา และระหวา่งสถาบนั 
7. การรับปรึกษาจากพทยป์ระจ าบา้นภาควิชารังสีวิทยา และจากแพทยผ์ูดู้แลผูป่้วย

แผนกต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
9. การศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือภาควิชาอ่ืนๆ การดูงานต่างสถาบนั หรือใน

ต่างประเทศ 
10.  การร่วมกิจกรรมวิชาการรูปแบบอ่ืนๆ 
11.  การร่วมกิจกรรมอ่ืนๆเพื่อส่งเสริมการพฒันา competency ดา้นต่างๆ 
12.  การท างานวิจยั 

  ทั้งน้ีการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นภาคปฏิบติัโดยไม่มีการก าหนดสัดส่วนตายตวัระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และสนับสนุนให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมเป็นผูรั้บผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง โดยมีอาจารยเ์ป็นผูดู้แล ช้ีแนะ ใหค้  าปรึกษา และช่วยสนบัสนุน 

      การอยูเ่วรระเบียบการอยู่เวรระบุในเอกสารภาคผนวก ฉ 
      การลาและการฝึกอบรมทดแทนมีระเบียบการลาและการฝึกอบรมทดแทนเป็นไปตาม

ประกาศภาควิชารังสีวิทยา เร่ืองหลกัเกณฑ์การลาของแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ าบา้น
อนุสาขามีระบุในเอกสารภาคผนวก ฉ 

      สภาวะส่ิงแวดลอ้มในการท างานรวมถึงสวสัดิการมีระบุในคู่มือแพทยป์ระจ าบา้น 
             6.5.2  การบริหารจัดการการฝึกอบรม แผนงาน กระบวนการด าเนินการและก ากับการ
ฝึกอบรมโดยสังเขป     

เพื่อใหห้ลกัสูตรไดถู้กขบัเคล่ือนอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยความ
โปร่งใส เป็นระบบ ภาควิชาฯมีกระบวนการด าเนินการบริหารจดัการการฝึกอบรมไดแ้ก่ 

1. มีการวางระบบและก าหนดรูปแบบกลไกในการด าเนินการหลักสูตรและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาดงั ภาคผนวก ก 

2. มีการระบุผู ้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึง มีการก าหนดภาระหน้าท่ีให้คณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฝึกอบรมฯดูแลก ากบัการด าเนินการหลกัสูตรและบริหารจดัการดา้นการ
เรียนการสอนของภาควิชา การประกนัคุณภาพการศึกษา ประสานงานกบัคณะและภาควิชาต่างๆ 
และจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อดูแลแพทยป์ระจ าบา้น ระบุในเอกสารภาคผนวก ก และ ข 

3. มีการทบทวนและปรับแผนการจดักระบวนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตั้งแต่
แรกรับ จนถึงการจดัประสบการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษาและตลอดระหวา่งปีการศึกษา 
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4. มีการจัดขั้ นตอนกระบวนการการด า เนินงานตามวงรอบปีการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ย  

ก.   ก่อนขั้นตอนการรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นมีการเผยแพร่และให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
หลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาสให้รังสีแพทยท่ี์มีความสนใจในด้านรังสี
วินิจฉัยระบบประสาทได้ทราบข้อมูลส าคัญตลอดจนวิธีการรับสมัครเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้ งมีการก าหนด
คุณสมบติัผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยแพทยสภา 
ราชวิทยาลยัฯ และคณะฯ     

ข. ขั้นตอนการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นมีการก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีโปร่งใส 
คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัรดว้ยความเป็นกลาง
โดยไม่มีอคติส่วนบุคคล  

ค. มีการปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบา้น และการเตรียมความพร้อมในการเร่ิมฝึกอบรม 
ง. จดัเน้ือหาและรูปแบบการศึกษาให้เป็นไปตามหลกัสูตรของราชวิทยาลยัฯ มีการ

ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการศึกษาเป็นประจ าทุกปี  อาทิ  การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การท าวิจยั การประเมินผลตลอดจนกระบวนการจดัการ
สอบ เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมเสริม
นอกหลกัสูตรเพื่อสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเพื่อนแพทยป์ระจ าบา้น
และระหวา่งแพทยป์ระจ าบา้นกบัผูอ่ื้น 

จ. มีการประชุมระหวา่งคณะกรรมการการศึกษาร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นเป็นประจ า
ทุกเดือนเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นและร่วมกันแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการ
ฝึกอบรม และน าขอ้มูลเขา้สู่การประชุมคณะกรรมการการศึกษาเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 

ฉ. มีการจดัใหมี้การพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นประจ า 
ช. มีการจดังานปัจฉิมนิเทศ 
ซ. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารการศึกษา อาทิ การคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น การจดัการเรียนการสอน 
รวมถึงจดัให้มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้แพทยป์ระจ าบา้นศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
เช่น ระบบการเรียนการสอน E-Learning ผลิตส่ือ Multimediaโดยภาควิชารังสี
วิทยา และ Website ของภาควิชาฯ 

 6.5.3  สถานการณ์ภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการหลกัสูตร   
                ความจ าเป็นด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลย ี 
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สถานการณ์ความก้าวหน้าทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาทส่งผลต่อการ
พฒันาและปรับปรุงเน้ือหาและเทคนิคการสอนของหลกัสูตรเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบนัวิทยาการทาง
การแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมากอย่างรวดเร็ว ภาควิชารังสีวิทยาจึงได้มีการพัฒนาไปในเชิงลึก
ครอบคลุมทุกดา้นในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยรวมถึงอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทบนพื้นฐาน
การใช้หลกัฐานทางการแพทยม์าปรับปรุงเน้ือหาวิชาต่างๆให้ทันสมยัอยู่เสมอ  อีกทั้งตอ้งมีการ
ปรับตวัเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้ท่ีทนัสมยั ดว้ยความตั้งใจท่ีจะให้ผูผ้่านการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความสามารถรวมถึงประสบการณ์เพียงพอท่ีจะตรวจแปลผล วินิจฉัยภาพ และรู้ขอ้ดี ขอ้จ ากดัของ
การตรวจแต่ละชนิด และสามารถให้ค  าแนะน าในการเลือกใชเ้คร่ืองมือการตรวจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผูป่้วย  
                 ความจ าเป็นด้านสาธารณสุขของประเทศ 

สถานการณ์ความขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนความตอ้งการ
ดา้นการบริบาลและความรู้ดา้นสาธารณสุขในชุมชนนั้นมีมาอยา่งต่อเน่ือง  

ในการบริหารจดัการหลกัสูตร อาทิ การคดัเลือกผูส้มคัร การเสนอขอศกัยภาพการ
ฝึกอบรมมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากแพทยสภาเก่ียวกบัความตอ้งการบุคลากรสาธารณสุขของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาท นอกจากน้ีการจดัเน้ือหา
รวมถึงกระบวนการเรียนการสอนต่างๆค านึงถึงความตอ้งการดา้นสาธารณสุขในชุมชนและสังคม 
 ความคาดหวัง  

การจดัการหลกัสูตรค านึงถึงความคาดหวงัของสังคมและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน อาทิ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภาครัฐ ภาคประชาชน  
 ระเบียบ กติกา นโยบาย และกฎต่างๆ 
 หลักสูตรจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบรวมถึงนโยบายของ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลอยา่งถูกตอ้ง สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล 
  6.5.4   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

    1.  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั 
1.1 ผูรั้บการฝึกอบรม 
1.2 อาจารยผ์ูส้อน 
1.3 ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
1.4 ศิษยเ์ก่า 

 2.  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ 
2.1 ผูป้ฏิบติังานในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นกัรังสีการแพทย ์พยาบาล แพทย์

สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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      6.6 การวัดและการประเมินผล 
6.6.1 การประกาศหรือแจ้งกระบวนการวัดและการประเมินผล 
หลกัการและกระบวนการวดัและการประเมินผลไดถู้กก าหนดไวใ้นหลกัสูตร (ภาคผนวก จ)
และในคู่มือแพทยป์ระจ าบา้นซ่ึงไดรั้บการเผยแพร่ให้ผูรั้บการฝึกอบรมหรือผูท่ี้สนใจสมคัร
เขา้รับการฝึกอบรมทราบก่อนเร่ิมการฝึกอบรม ซ่ึงการประเมินผลจะครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่างๆท่ีก าหนดไว้ ส่วนรายละเอียด
ในการจดัการสอบหรือการประเมินในแต่ละปีการศึกษาจะมีการประกาศให้ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมทราบล่วงหนา้ 
6.6.2 การวัดและการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  
 6.6.2.1 มิติและรูปแบบการประเมินผล 

ภาควิชาฯ จดัให้มีการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งดา้น ความรู้ 
ทกัษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย ์ในมิติต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั competency ท่ีก าหนดไวใ้น
ดา้นต่างๆดงัน้ี 
 

มิติและรูปแบบการประเมิน Competency* ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ 

มิติท่ี 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ผู้ฝึกอบรมตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร  

ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
Competency A, B, C, D, E, F 

มิติท่ี 2  การสอบภายในซ่ึงจัดโดยภาควิชาฯ  วดัความรู้และทกัษะ 
Competency B 

มิติท่ี 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: portfolio วดัทกัษะ และเจตคติ 
Competency A, C, D, E, F 

มิติท่ี 4  การรายงานประสบการณ์วิจัยและความก้าวหน้าของ
งานวิจัย 

วดัทกัษะ และเจตคติ 
Competency C, F 

มิติท่ี 5  การร่วมกจิกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา วดัทกัษะ และเจตคติ 
Competency A, B, C, D, E,F 

มิติท่ี 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, non-
technical skills และ workshop  

ทกัษะ และเจตคติ 
Competency A, B, C, D, E 

มิติท่ี 7  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ 
interpersonal and communication skills โดยอาจารย์และ
ผู้ร่วมงาน 

ทกัษะ และเจตคติ 
Competency D, E 
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*Competency 

A ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care) 
B ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผูป่้วยและ

สังคมรอบดา้น (Medical knowledge and technical skills) 
C การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based  learning and 

improvement) 
D ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 
E ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
F การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 

 
        6.6.2.2 วิธีการประเมินผลและหลกัเกณฑก์ารประเมินผล 

                      6.6.2.2.1 วิธีการประเมินผลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงานผลการประเมิน  
 

วิธีการประเมิน 
ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงานผล

การประเมิน 
การสังเกตพฤติกรรมและเจตคติ แบบประเมินผล 360 องศา  

แบบประเมินสมรรถนะ EPA 
แบบฟอร์มการตดัคะแนนความประพฤติ 

การซกัถามระหวา่งเรียน 

การทดสอบความรู้หรือทกัษะ ขอ้สอบขอ้เขียน/ Oral examination 
การตรวจผลรายงานการตรวจทางรังสีวิทยา Log book/Portfolio 
การตรวจสอบสถิติจ านวน case Log book  
การตรวจสอบสถิติการเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ Portfolio 
การตรวจสอบสถิติและรายงานอ่ืนๆ Portfolio 
การประเมินตนเอง (self-assessment and 
reflection) 

Portfolio 

 
6.6.2.2.2 หลกัเกณฑก์ารประเมินผล (ใน ภาคผนวก จ) ประกอบดว้ย 

ก. เกณฑก์ารประเมินระหวา่งปีการศึกษาในภาคผนวก จ 
ข. เกณฑก์ารเล่ือนชั้นปี  
เกณฑก์ารเล่ือนชั้นปีเป็นไปตามเกณฑห์ลกัสูตรโดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทยประกอบดว้ย 
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(1) การบันทึกข้อมูล Portfolio ทุก 4 เดือนโดยเป็นไปตามท่ีราช
วิทยาลยัฯ ก าหนด  

(2) ผลการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในมิติ 1-6 เป็นไปตามท่ีราช
วิทยาลยัฯ ก าหนด ส่วนผลการประเมินในมิติท่ี 7 ขึ้นกบัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอาจร้อง
ขอเพื่อประกอบการพิจารณาหรือไม่ก็ได ้ (เอกสารอา้งอิง 1. เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท  ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ค. เกณฑค์ะแนนความประพฤติ   
ผูรั้บการฝึกอบรมท่ีมีคะแนนความประพฤติต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนดโดยภาควิชา

ฯ(เอกสารภาคผนวก จ) จะถูกพิจารณาบทลงโทษโดยคณะกรรมการการศึกษาหรือคณะกรรมการ
การศึกษาร่วมกับคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม บทลงโทษเป็นไปตามระดับความ
ร้ายแรงของความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมและอาจถึงขั้นใหพ้กัหรือออกจากการฝึกอบรม หรือไม่ส่ง
ช่ือเขา้สอบเพื่อขออนุมติัวุฒิบตัรฯ หรือด าเนินคดีทางกฎหมาย 
  6.6.2.3 การตรวจสอบความถูกตอ้งของการประเมินผล กระท าโดยคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถยืน่อุทธรณ์ผลการประเมินไดห้ากมีขอ้
สงสัยในความถูกตอ้งหรือความโปร่งใส 

   
     6.6.3 เกณฑ์การส าเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 

1) ผา่นการฝึกอบรมครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร 
2) ผ่านกระบวนการท างานวิจยัและมีผลงานวิจยัตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรภาควิชาฯจะ

ด าเนินการออกใบรับรองและส่งรายช่ือผูท่ี้ผ่านเกณฑ์ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสูตรไปยงัราช
วิทยาลยัฯ เพื่อเขา้สู่กระบวนการสอบเพื่อขออนุมติัวุฒิบตัรฯต่อไป หมายเหตุ กระบวนการสอบเพื่อ
ขออนุมติัวุฒิบตัรฯด าเนินการโดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดเก่ียวกบัการ
สอบเพื่อวุฒิบตัรฯไดร้ะบุไวใ้นเกณฑห์ลกัสูตร อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (เอกสารอา้งอิง 
1. เกณฑห์ลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

3) ผลการประเมินผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
              6.6.4 การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
                                 6.6.4.1  คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
 ในการประเมินวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยนั้น ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งเป็นผูท่ี้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัต่อไปน้ี 

(1) คุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบ 
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- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการ
ฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบ 

(2) เอกสารประกอบ 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบติัจากสถาบนัฝึกอบรมตามท่ีก าหนด 
- บทความงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์หรือในรูปแบบท่ีพร้อมส่งตีพิมพ ์(manuscript) และ

ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
- เอกสารรับรองการปฏิบติังานตามแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
- หนงัสือวุฒิบตัรหรืออนุมติับตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉยัหรือรังสีวิทยาทัว่ไป 
 6.6.4.2  วิธีการประเมิน  

ก. ผูเ้ขา้รับการประเมิน จะตอ้งผา่นการทดสอบความรู้ ดงัต่อไปน้ี 
 การสอบขอ้เขียน 
 การสอบปากเปล่า 
ข. เกณฑก์ารสอบผา่น 
เกณฑ์การสอบผ่าน ตอ้งสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า ตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทก าหนด ทั้งน้ี คุณสมบติัของผูมี้สิทธิสอบ 
วิธีการประเมิน เกณฑก์ารตดัสินตอ้งสอดคลอ้ง กบัขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออก
หนงัสืออนุมติัและวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 
ผูผ้่านการประเมินตอ้งสอบผ่านเกณฑข์ั้นต ่าทั้งการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า จึงจะมีสิทธิ
ไดรั้บวุฒิบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัย
ระบบประสาทจากแพทยสภา 

  ค. ในกรณีทีผูเ้ขา้รับการประเมินสอบไม่ผ่านการประเมินในบางส่วน ให้การ
สอบซ่อมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาทก าหนด 
  ง. ในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการประเมินสอบไม่ผ่านการประเมินทั้งหมด ให้สอบใหม่
ตามการเปิดสอบของราชวิทยาลยัฯในปีถดัไป 

   6.6.5  การอุทธรณ์ผลการประเมิน 
ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยด าเนินการตามขั้นตอนท่ี

ก าหนด (ภาคผนวก จ)   
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7. การรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 
      7. 1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

- ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง 
- ไดรั้บการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
- ไดรั้บหนงัสือวุฒิบตัรหรืออนุมติับตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม  สาขารังสีวิทยาวินิจฉยัหรือรังสีวิทยาทัว่ไป 
- มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 
- มี คุ ณสมบั ติ ต า ม เ กณฑ์ ข อ ง คณะแพทยศ าสต ร์ โ ร งพ ย าบ า ล ร า ม า ธิ บ ดี  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
- มีคุณสมบติัอ่ืนๆตามท่ีระบุในประกาศรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัย

ระบบประสาทโดยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
      7.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ภาควิชาฯเป็นผูด้  าเนินการจดัการคดัเลือกโดยประสานงานเช่ือมโยงกบัราชวิทยาลยัรังสี
แพทยแ์ห่งประเทศไทย 

การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมกระท าโดยคณะกรรมการการคดัเลือกท่ีไดรั้บแต่งตั้งและ
คดัเลือกตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งเป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได ้

กระบวนการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและก าหนดหนา้ท่ีกรรมการฯ 
- ทบทวนเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมให้ตรงตามประกาศแพทยสภาและราช

วิทยาลยัในปีการศึกษานั้น รวมถึงตอบสนองนโยบายสาธารณสุขของประเทศและคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- ก าหนดตารางเวลาในการรับสมัครรวมถึงรายละเอียดวิธีการรับสมคัรตามประกาศ
แพทยสภาและราชวิทยาลยัฯ รวมถึงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในปี
การศึกษานั้น   

- ประกาศรับสมคัรพร้อมประกาศคุณสมบติัผูส้มคัรและขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับผูส้มคัร 
- ด าเนินกระบวนการรับสมคัรดา้นงานเอกสารและการสัมภาษณ์ รวมถึงประสานงาน

เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัราชวิทยาลยัฯ 
- ประกาศผลการคดัเลือกโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของแพทยสภาและราชวิทยาลยัฯใน

ปีการศึกษานั้น  
- พิจารณาขอ้อุทธรณ์ (ถา้มี) 
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7.3 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ศกัยภาพในการรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบ

ประสาทไดรั้บการรับรองโดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2557 และการก าหนด
ศกัยภาพเป็นไปตามเกณฑ์หลกัสูตรฯของราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดให้
สถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดใ้นสัดส่วนปีละ 1 คน ต่ออาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 2 คน 
(เอกสารอา้งอิง 1.เกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ.2562) 
 

8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
       8.1  ประธานหลกัสูตรการฝึกอบรม 
 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ เบอร์โทร E-mail 

อาจารย ์
พญ. ธนัวา สุด

แสง 
พ.บ.,วว. รังสี
วิทยาทัว่ไป 

022011212 yuithanwa@yahoo.com 

   
  8.2  กรรมการบริหารหลกัสูตร  

รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการฝึกอบรมใน ภาคผนวก ก  
      8.3  อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

3.1 หนา้ท่ีของอาจารยร์ะบุในภาคผนวก ข 
 3.2 จ านวนและรายช่ืออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ระบุในภาคผนวก ข 
 8.4  อาจารย์ท่ีปรึกษา 

4.1 หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาระบุในภาคผนวก ข 
4.2 ระบบการจดัและการพบอาจารยท่ี์ปรึกษาระบุในภาคผนวก ข 

 8.5  คุณสมบัติของอาจารย์และการรับอาจารย์ การก ากบัควบคุมและพฒันาอาจารย์ 
  ข้อก าหนดด้านบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาทิ 

ข้อก าหนดด้านคุณสมบัติ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ภาระงานและ performance agreement  การ
คดัเลือก การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย ์และการ
ประเมินอาจารย์ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของภาควิชารังสีวิทยา หรือ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือมหาวิทยาลยัมหิดล 
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9. ทรัพยากรทางการศึกษา  
       9.1 ส่ิงสนับสนุนทางกายภาพ 

ภาควิชารังสีวิทยาและคณะฯจดัให้มีส่ิงสนบัสนุนทางกายภาพท่ีเอ้ืออ านวยแก่การฝึกอบรม 
เพื่อใหมี้ความคล่องตวั สะดวก ปลอดภยั เช่น 

- หอ้งเรียนพร้อมอุปกรณ์    
- หอ้งอ่านฟิลม์ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ station แปลผลและออกรายงานผลการตรวจ 
- Fitness center สนามเทนนิส  
- ท่ีจอดรถ  
- Wifi  
- ระบบการรักษาความปลอดภยั 

หมายเหต ุ ส่ิงสนบัสนุนอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ีระบุในคู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ทั้งน้ีอาจมีการปรับเพิ่มหรือลดตามความต้องการและความจ าเป็น 
(เอกสารอา้งอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท)    
       9.2  ทรัพยากรการเรียนรู้ 

ภาควิชารังสีวิทยาและคณะฯจดัใหมี้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการฝึกอบรม เช่น 
- หอ้งสมุด และบริการดา้นวารสารวิชาการ 
- การเขา้ถึงวารสารวิชาการ electronic 
- ระบบ E-learning 
- การเขา้ถึงฐานขอ้มูลความรู้ดา้นรังสีวิทยาจาก StatDx บริการคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตอ านวยความสะดวกในการสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมทางวิชาการในระดบันานาชาติ 
หมายเหตุ ส่ิงสนบัสนุนอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ีระบุในคู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท ทั้งน้ีอาจมีการปรับเพิ่มหรือลดตามความตอ้งการ
และความจ าเป็น (เอกสารอา้งอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉยั
ระบบประสาท)    
 

 9.3  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
  การก าหนดอตัราค่าตอบแทน อาทิ ค่าจา้ง(ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นสังกดัอิสระ) ค่า

เวร และค่าตอบแทนอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบและประกาศของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
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 9.4  การสนับสนุนในด้านอ่ืนๆ 
  การสนับสนุนในดา้นอ่ืนๆ อาทิ เงินทุนสนับสนุนการท างานวิจยั เงินทุนสนับสนุน

เพื่อการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เงินทุนสนับสนุนเพื่อการฝึกอบรมในวิชา
เลือกในสถาบนัต่างประเทศ และการสนบัสนุนอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ีระบุในคู่มือการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (เอกสารอา้งอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท)    

 

10.  การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
1. มีการประเมินการจดัการเรียนการสอนโดยผูรั้บการฝึกอบรม 
2. มีการประเมินผลการด าเนินงานหลกัสูตรอยา่งเป็นรูปธรรมและสม ่าเสมอ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีจดัท าโดยคณะฯหรือภาควิชาฯ 
4. มีการด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินงานหลกัสูตรเป็นประจ าและต่อเน่ือง 
5. มีการด าเนินการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นอนุ

สาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาททุกปีการศึกษา 
6. ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและรับการประเมินสถาบัน

ฝึกอบรม 5 ปี/คร้ัง หรือเม่ือมีการปรับปรุงเกณฑห์ลกัสูตรฯโดยราชวิทยาลยัฯ 
 

11. การทบทวนและการพฒันา 
การก ากบัดูแลกระบวนการจัดการฝึกอบรมและการทบทวน 

1.  ภาควิชาฯ มีการก าหนดเป้าหมายตาม KPI ดา้นการศึกษาร่วมกบัคณะฯเป็นประจ าทุกปี 
2.  มีแนวทางการประเมินตามนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี และจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามเกณฑ์ประกนั
คุณภาพของภาควิชาฯและคณะฯ  

3.  ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯและการประชุมร่วมกบัแพทยป์ระจ า
บา้นอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาททุกเดือน  เพื่อร่วมกนัพิจารณาเพื่อด าเนินงานตามแผนงาน
เพื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมาย รวมทั้งน าขอ้มูลจากแหล่งต่างๆมาพฒันาและแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ือง 

4.  มีวาระประจ าดา้นการศึกษาในการประชุมภาควิชาฯซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อแจง้
ขอ้มูลหรือร่วมกนัในระดบัภาควิชาฯ 

5.  มีการประชุมหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและร่วมหารือใน
ประเด็นต่างๆเพื่อการพฒันาหลกัสูตร และมีช่องทางรับขอ้มูลป้อนกลบัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ 
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12.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
ภาควิชารังสีวิทยาและคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการการฝึกอบรมยึดมัน่

ในหลกัการต่อไปน้ี 
1. การบริหารจดัการดว้ยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
2. จดัใหมี้ช่องทางร้องเรียนเพื่อตรวจสอบหรือทบทวน 
3. บริหารจดัการตามระเบียบ กฎเกณฑ ์ท่ีก าหนด สามารถตรวจสอบได ้
4. มีการปรับปรุงและพฒันาอย่างมีหลกัการและเหตุผล ผา่นกระบวนการท่ีไดก้ าหนดไว ้
5. ด าเนินการตามพนัธกิจอยา่งจริงจงัและมุ่งมัน่เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย  
6. มีความรับผิดชอบในการบริหารจดัการหลกัสูตรฝึกอบรม 
7.  เป็นอิสระและสามารถเป็นผูน้ าในการก าหนดทิศทางในการบริหารจดัการหลกัสูตร 
ตามบริบท 
8. บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและโปร่งใส มีระบบการ
บริหารจดัการท่ี     ชดัเจน ตรวจสอบได ้
9. จัดสรรให้มีบุคลากรด้านต่างๆเพื่อตอบสนองการด าเนินงานอย่างพอเพียงและมี

คุณภาพ 
 

13.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม 
       13.1 การก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรการฝึกอบรม 

โดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
       13.2 การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

 หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาทด าเนินงานโดย
ภาควิชารังสีวิทยาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซ่ึง
ไดรั้บและผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯอย่างสม ่าเสมอ 
โดยก าหนดให้อย่างน้อยตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
โดยราชวิทยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  อย่างน้อยทุก 5 ปี และเป็นส่วนหน่ึงในการรับการ
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานตามท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก าหนด 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
โครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตร 
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โครงสร้างการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร
การฝึกอบรมฯ

ฝ่ายสนบัสนุน
การศึกษา

สถาบนัสมทบ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ 
และสถานการณ์

ภายนอก

ผูรั้บการฝึกอบรม

ราชวิทยาลยัฯ/
แพทยสภา

หวัหนา้ภาควิชารังสีวิทยา 

ผูช่้วยหวัหนา้ภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ 

วางแผน 

ด าเนินการ 

ประเมิน 

ทบทวน 

ปรับปรุงพฒันา 
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รายช่ือและคุณวุฒิอาจารย์ในคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา

ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒิ  

(ระบุสาขาท่ีได้รับ) 
เต็มเวลา  

อาจารย ์ พญ. ธนัวา สุดแสง พ.บ.,วว. รังสีวิทยาทัว่ไป 
อว. ภาพวินิจฉยัระบบประสาท 

✓ 
ประธาน
หลกัสูตร 

อาจารย ์ นพ. ธีรพล ปัญญาปิง พ.บ.วว. รังสีวิทยาทัว่ไป,               
วว. ภาพวินิจฉยัระบบประสาท 

✓ 
 

อาจารย ์ พญ. อรนนัท ์ไตรตานนท ์ พ.บ.วว. รังสีวิทยาวินิจฉยั              

วว. ภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
✓ 

 

อาจารย ์ พญ. พชัลิน พาทพุทธิพงศ ์ พ.บ.วว. รังสีวิทยาวินิจฉยั             

วว. ภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
✓ 

 

อาจารย ์ พญ. ทิพารมณ์ สนัน่เมือง พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉยั  

วว. ภาพวินิจฉยัระบบประสาท 
✓ 

 

อาจารย ์ พญ. พดัชา ตุลยาเดชานนท ์ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉยั  
วว. ภาพวินิจฉยัระบบประสาท 

✓ 
 

อาจารย ์ พญ. ธนิสรา จนัทร์สกุล B.S. in Chemical and Biomolecular 
Engineering 
M.D., Diplomate American Board of 
Radiology 
Clinical Fellowship in 
Neuroradiology Imaging and 
Intervention  
พ.บ.  

✓ 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พญ. กนกพร สุขโต พ.บ.,วว. เวชศาสตร์ครอบครัว 
Master of Medical Education 

✓ 
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แผนการด าเนินการบริหารจัดการหลกัสูตรฝึกอบรมฯ 
 
การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผูรั้บผิดชอบ 
1. น าปัจจยัภายนอก: ความ
คาดหวงับณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต
จากผลการประเมิน กฎระเบียบ 
กฎหมาย เศรษฐกิจสังคม  
ปัจจยัภายใน: นโยบายภาค, 
ทรัพยากร ยทุธศาสตร์ 
คณะฯ 
  

ประชุมราชวิทยาลยั 
ประชุมการศึกษาหลงั
ปริญญาคณะฯ 
ประชุมร่วมกบั
กรรมการบริหารภาควิชา
ฯ 
ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาของภาควิชาฯ 

ทุก 1 ปี 
เป็นไป
ตามท่ีราช
วิทยาลยัรังสี
แพทยแ์ละ
คณะ
ก าหนด 

หวัหนา้ภาควิชา 
ผูช่้วยหวัหนา้ภาคฝ่าย
การศึกษา 
ประธานหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม 
กรรมการบริหารหลกัสูตร
ฯท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผู ้
ประสานงานกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ด าเนินการตามกลยทุธ์ทาง
การศึกษา 

ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาภาควิชาฯ 

ทุก 1 เดือน ผูช่้วยหวัหนา้ภาคฝ่าย
การศึกษา 
ประธานหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม 
คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ 

3. กระบวนการท างาน 
3.1  หลกัสูตร 
3.1.1 ออกแบบและปรับปรุง
หลกัสูตรโดยใชห้ลกัสูตรท่ี
ปรับปรุงจากราชวิทยาลยัฯ 
เป็นกรอบ 

ประชุมกรรมการ
การศึกษาหลงัปริญญา  
 
ประชุมกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

ส.ค.-ก.ย. 
2562 

 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ  

3.1.2 น าเสนอในท่ีประชุม
กรรมการหลกัสูตร เพื่อรับการ
รับรองหลกัสูตรและรับความ
คิดเห็นจากอาจารยแ์ละแพทย์
ประจ าบา้น 

ประชุมร่วมกบัอาจารย์
ในหลกัสูตรฯ 
 
ประชุมร่วมกบัแพทย์
ประจ าบา้น 

ก.ย. 2562 คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ 

3.2  การรับสมคัรแพทยป์ระจ า
บา้น 

ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาภาควิชาฯ 
 

ต.ค. คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ  
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การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผูรั้บผิดชอบ 
3.2.1 ทบทวนเกณฑก์ารสมคัร
และคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น
ของภาควิชาฯ 

ประชุมกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ 

3.2.2 ด าเนินการประกาศรับ
สมคัรทาง website โดยก าหนด
กรอบเวลาและคุณสมบติัตามท่ี
ราชวิทยาลยัและแพทยสภา
ก าหนด 

Website แพทยสภาและ
ราชวิทยาลยั 
Website ภาควิชาฯ 
การสัมภาษณ์ 

ต.ค. เจา้หนา้ท่ีธุรการการศึกษา 

3.2.3 ด าเนินการสัมภาษณ์และ
ประกาศรับรองผูไ้ดรั้บการ
คดัเลือก โดยส่งผลท่ีราช
วิทยาลยัและการศึกษาหลงั
ปริญญาคณะ 

 พ.ย. กรรมการสัมภาษณ์ 

3.3  การจดัการเรียนการสอน 
3.3.1 ภาคทฤษฎี เน้ือหากรอบ
ตามราชวิทยาลยั 
3.3.2 ภาคปฏิบติั เน้ือหากรอบ
ตามราชวิทยาลยั 
3.3.2.1 การจดัตาราง Rotation          
3.3.2.2 การจดั Academic 
Activity 
3.3.2.3 การจดัตาราง Elective  
3.3.2.6 การจบัคู่วิจยั 
3.3.2.7 การก าหนดวนั
น าเสนอผลงานวิจยั 

ประชุมกรรมการศึกษา
หลงัปริญญา 
 
ประชุมกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ 
 
ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาภาควิชาฯ 

พ.ย.2562 -
มิ.ย.2563 

 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ และแพทย์
ประจ าบา้น 
 
 
 

3.4  การประเมินผล 
3.4.1 Formative Evaluation 
(MCQ, Short report และ Oral) 
3.4.1.1 ก าหนดวนัสอบ 
3.4.1.2 ขอขอ้สอบ 
3.4.1.3 ด าเนินการสอบ 

ประชุมร่วมกบัอาจารย์
ในหลกัสูตรฯ 
 

มิ.ย. 
ธ.ค.-ม.ค. 
ก.พ.-มี.ค. 
มี.ค.-เม.ย. 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ คณาจารย ์และ
เจา้หนา้ท่ี 
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การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผูรั้บผิดชอบ 
3.4.1.4 พิจารณาผลสอบและ
ใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
3.4.2 Summative Evaluation 
3.4.2.1 การสอบขอ้เขียนและ
สอบ oral เพื่อเล่ือนชั้นปี 
3.4.2.2 สอบวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ประชุมร่วมกบัอาจารย์
ในหลกัสูตรฯ 
 
ประชุมจากราชวิทยาลยั 

ต.ค. 
ม.ค. 

 
พ.ค.– มิ.ย. 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ คณาจารย ์และ
เจา้หนา้ท่ี 
 
อฝส.ราชวิทยาลยั 

3.4.3 ภาคปฏิบติั 
3.4.3.1 โดยแพทยป์ระจ าบา้น
ตอ้งรับการประเมินทุก 6 เดือน 
3.4.3.2 รวบรวมสรุป EPA, 
Competency, Milestones และ
ส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้น
ปี ทุก 6 เดือน 
3.4.3.3 รวบรวมผลและ
รายงานประธานหลกัสูตรทุก 6 
เดือน 
3.4.3.4 ติดตามก ากบัดูแลให้
เป็นไปตามเกณฑ ์

ประเมินผล Online 
แบบประเมิน EPA, 
Milestones และ logbook 
  
ประชุมร่วมกบัอาจารย์
ในหลกัสูตรฯ 
 
ประชุมร่วมกบัทีม
การศึกษาภาควิชาฯ 

ทุก 6 เดือน คณาจารย ์
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา 
คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ  
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.4.4 ประเมินหลกัสูตร โดย 
3.4.4.1 แพทยป์ระจ าบา้นทุก
ชั้นปี 
3.4.4.2 อาจารย ์
3.4.4.3 ผูส้ าเร็จการฝึกอบรม 
3.4.4.4 ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3.4.4.5 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
หลกั 

 
ประเมินผล Online 
 
ประเมินผล Online 
ประเมินผล Online 
แบบประเมินผล 
แบบประเมินผล 

ทุก 1 ปี เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา
ภาคฯ 
เจา้หนา้ท่ีการศึกษาหลงั
ปริญญาคณะฯ 

3.4.5 ประเมินอาจารย ์โดย
แพทยป์ระจ าบา้น  

แบบประเมินผล  ทุก 1 ปี เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา
ภาคฯ 
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การบริหารจดัการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผูรั้บผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ 

3.4.6 รวบรวมผลและรายงาน
อาจารย ์

ประชุมกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ 
 

ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ  

4. วิเคราะห์ และการ
ประมวลผล 
สรุปรายงานผล EPA, 
Competency, Milestones 
น าเสนอในท่ีประชุมภาควิชาฯ 

ประชุมภาควิชาฯ ทุก 6 เดือน อาจารยท่ี์ปรึกษา 

5. สรุปผลการด าเนินงานดา้น
การศึกษาเขา้ท่ีประชุมภาควิชา
ฯ 

ประชุมภาควิชาฯ 
สัมมนาภาควิชาฯ 

ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ,คณาจารย ์และ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา 

6. ตรวจเยีย่มสถาบนัสมทบ  ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ  
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา 

7. ปฐมนิเทศแพทยป์ระจ า
บา้นและแพทยป์ระจ าบา้น 
ก าหนดวนั 
ก าหนดกิจกรรม 
ก าหนดผูรั้บผิดชอบ 

 มิ.ย.-ก.ค. 
 

พ.ค. 
พ.ค. 
พ.ค. 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ 

8. กิจกรรมนอกหลกัสูตร เช่น 
ทศันศึกษา กิจกรรมวนัปีใหม่ 
กิจกรรมวนัไหวค้รู 

 ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ แพทยป์ระจ า
บา้น และเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
การศึกษา 
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ภาคผนวก ข  
รายช่ืออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
คุณวุฒิ  

(ระบุสาขาท่ีได้รับ) 
เต็มเวลา  

อาจารย ์ พญ. ธนัวา สุดแสง พ.บ.,วว. รังสีวิทยาทัว่ไป 
อว. ภาพวินิจฉยัระบบ
ประสาท 

✓ 
ประธาน
หลกัสูตร 

อาจารย ์ นพ. ธีรพล ปัญญาปิง พ.บ.วว. รังสีวิทยาทัว่ไป,              
วว. ภาพวินิจฉยัระบบ
ประสาท 

✓ 
 

อาจารย ์ พญ. อรนนัท ์ไตรตานนท ์ พ.บ.วว. รังสีวิทยาวินิจฉยั             

วว. ภาพวินิจฉยัระบบ

ประสาท 
✓ 

 

อาจารย ์ พญ. พชัลิน พาทพุทธิพงศ ์ พ.บ.วว. รังสีวิทยาวินิจฉยั            

วว. ภาพวินิจฉยัระบบ

ประสาท 
✓ 

 

อาจารย ์ พญ. ทิพารมณ์ สนัน่เมือง พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉยั  

วว. ภาพวินิจฉยัระบบ

ประสาท 
✓ 

 

อาจารย ์ พญ. พดัชา ตุลยาเดชานนท ์ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉยั  
วว. ภาพวินิจฉยัระบบ
ประสาท 

✓ 
 

อาจารย ์ พญ. ธนิสรา จนัทร์สกุล B.S. in Chemical and 
Biomolecular Engineering 
M.D., Diplomate American 
Board of Radiology 
Clinical Fellowship in 
Neuroradiology Imaging and 
Intervention 
พ.บ. 

✓ 
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ภาคผนวก ค 
เน้ือหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
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I.ความรู้พื้นฐานของรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาท 

1.Anatomy 

1.1 Brain 

a. Gyral and sulcal anatomy of the supratentorial and infratentorial brain 

b. Deep gray nuclei, brainstem and cranial nerves 

c. Limbic system 

d. Pituitary glands, parasellar structures and pineal region 

e. Functional neuroanatomy of the brain 

f. White matter tracts of the supratentorial and infratentorial brain 

g. Arteries and veins of the supratentorial and infratentorial brain 

h. Scalp, cranial vaults, meninges and intracranial CSF space 

1.2 Head and Neck 

a. Cranial nerves 

b. Skull base 

c. Temporal bone, middle and inner ear 

d. Face and sinonasal cavity 

e. Oral cavity, Pharynx and Larynx 

f. Thyroid and parathyroid glands 

g. Thoracic inlet and brachial plexus 

h. Orbit and visual pathways 

i. Mandible and temporomandibular joint 

j. Deep cervical space of the neck and lymph nodes 

k. Salivary glands 

l. Vascular supply to the major structures of the neck 
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1.3 Spine 

a. Spinal cord and nerve roots, including the functional neuroanatomy and 

dermatomes 

b. Meninges and thecal sac 

c. Vertebral column, intervertebral disc and facet joints 

d. Spinal ligaments 

e. Paraspinal musculature 

f. Vascular supply to the spinal cord, meninges and vertebral bodies 

g. Lumbar and sacral plexus 

h. Specific characteristics of cervical, thoracic and lumbar segments 

i. Craniovertebral junction 

j. Normal vertebral stability and motion 

1.4 Pediatric 

a. Brain and Skull - normal gyration, myelination, pituitary changes, suture closure, 

growth 

b. Head and Neck - normal changes in nodes, lymphoid tissue, cartilages, growth 

c. Spine - normal changes in marrow, ligaments, conus position, growth 

2. Neuroimaging techniques 

Understanding of physics, imaging principles, data processing, clinical indications, 

artifacts, limitations and contrast properties of the following techniques 

- Computed tomography 

- Magnetic resonance imaging 

- Ultrasonography and Duplex sonography 

- Digital subtraction angiography 

- Conventional radiography and Fluoroscopy 

-  
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3.Contrast media, Radiation safety, MR safety 

3.1 Contrast media 

a. Classification of iodinated contrast media and gadolinium based contrast agent 

b. Knowledge of clinical indication, dosage, and contraindication   

c. Recognize adverse reaction, risk factor, acute management and prevention 

d. Recognize complication related to contrast media administration and acute 

management 

3.2 Radiation safety 

a. Basic principles of radiation protection 
b. Radiation units, effective dose and biological effects 
c. Reduction of radiation exposure of the staff: time, distance, shielding 
d. Optimization of radiation dose to the patient 
e. Regulations and equipment regulations 

3.3 MR safety 

a. Understanding MRI hardware, regulations and zoning 
b. Understanding risk related to MRI acquisition: excessive SAR, projectile injury, 

heat, and definite contraindications 
c. Determining medical devices, compatibility, patient preparation and monitoring 
d. MRI safety in pediatric and pregnant patients 

 
II.ความรู้ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยของระบบประสาท  

1. Adult brain 

 1.1 CNS Infections 

 Common 

 Typical (pyogenic abscess)  

 Granulomatous infections (Tuberculosis, fungal) 
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 Infections in the immunocompromised host and patients with AIDS 

 Noninfectious inflammatory conditions  

 Progressive multifocal leukoencephalopathy 

 Sequelae/complication of infections 

 Complex 

  atypical (Herpes encephalitis, Neurocysticercosis, Lyme disease) 

 sarcoidosis 

 Creutzfeldt-Jakob disease  

 Coccidioidomycosis  

 1.2 Intracranial tumor 

 Common 

 Most recent WHO brain tumor classification 

 RANO criteria 

 Differentiation tumor progression from radiation necrosis/post treatment change 

 Glial tumors (gliomas) 

 Neuronal and mixed neuronal-glial tumors 

 Meningeal and mesenchymal tumors 

 Pineal region tumors 

 Sellar and parasellar tumors 

 Cerebellopontine angle tumor 

 Intraventricular tumors 

 Infratentorial tumors 

 Hemopoietic neoplasms 
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 Metastatic tumors 

 Tumor mimics- subacute infarcts, subacute hematomas, demyelinating lesions 

 Nontumoral cysts- arachnoid, colloid, dermoid/epidermoid, enlarged VR spaces, 

 porencephalic cysts 

 Complex  

 Atypical or rare tumors  

 1.3 Trauma 

 Common 

 Primary lesions 

 Secondary lesions 

 Vascular injuries- intracranial and extracranial dissections 

 Evolution of hematomas based on location- parenchymal vs. SAH vs. SDH/EDH 

 Sequelae of brain herniation 

 Chronic findings after trauma 

 Criteria of brain death 

 Chronic traumatic encephalopathy 

 Traumatic carotid cavernous fistula 

 1.4 White matter diseases 

 Common 

 Demyelinating and dysmyelinating diseases (e.g., multiple sclerosis, acute disseminated 

 encephalomyelitis (ADEM), PML) 

 Small vessel ischemic disease, hypertension 

 White matter change in elderly 
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 Radiation/chemotherapy changes 

 Osmotic myelinolysis 

 Heroin inhalation leukoencephalopathy 

 Complex  

 Rare white matter disease  

 1.5 Neurodegenerative disorders 

 Common 

 Alzheimer disease 

 Parkinson disease 

 Iron deposition disease 

 Wernicke encephalopathy 

 Multiple system atrophy 

 Progressive supranuclear palsy  

 Amyotrophic lateral sclerosis  

 Complex  

 Rare neurodegenerative disorders 

 1.6 Cerebrovascular disease 

 Common 

 Ischemic and infarction (arterial and venous) 

 Hypoxic ischemic encephalopathy (HIE)- preterm, term, adults 

 Non-traumatic intracranial hemorrhage 

 Aneurysms 
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 Vasculitis, vasculopathies  

 Dissection   

 Cerebrovascular malformations (i.e. AVMs, cavernous malformations, developmental 

 venous anomalies, capillary telangiectasias)  

 Complex  

 Syndromic or rare cerebrovascular disease  

 1.7 Metabolic, endocrine, toxic and systemic disorders 

 Common 

 Acute hypertensive encephalopathy 

 Osmotic demyelination syndrome 

 Alcoholic encephalopathy 

 Wilson’s disease 

 Hepatic encephalopathy 

 Chemotherapy  

 Drug abuse 

 Complex  

 Rare metabolic, endocrine, toxic ,systemic disorders 

 1.8 Epilepsy 

 Common 

 Mesial temporal sclerosis 

 Status epilepticus 

 1.9 Hydrocephalus and CSF dynamic  
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 Common 

 Idiopathic intracranial hypertension/hypotension 

 CSF leaks 

 Intraventricular obstructive hydrocephalus 

 Extraventricular obstructive hydrocephalus 

 Aqueductal stenosis 

 Normal pressure hydrocephalus 

 CSF shunts and complications 

 1.10 Angiography and interventional neuroradiology 

 Common 

 Technique of basic catheterization in cerebral angiogram 

 Indications: elective and emergency 

 Risks, complications and management 

 Iodine contrast media: types and pharmacological properties, contrast reaction and 

 management 

 Interpretations of basic neuro- vascular diseases 

 Indications, risks and benefits of neurointerventional procedures including thrombolysis, 

 embolization, angioplasty and stenting 

 Complex  

 Atypical or rare of angiographic pattern of neurovascular disease  

2.Head and Neck  

 2.1 General concepts to know 
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a. Identify pathologic processes on multi-planar MRI examinations.  

b. Further hone the differential diagnosis of mass lesions.  

c. Be able to identify landmarks and anatomic features pertinent to the operative 

approaches to the sella and skull base.  

d. Learn to recognize post-treatment related findings (e.g. post-surgical and 

postradiation). 

e. Reliably identify key areas of involvement which impact cancer staging schemes.  

f. Understand and be able to reliably identify patterns of disease spread within and 

between areas of the head and neck (e.g. perineural and nodal spread).  

g. Understand and reliably recognize congenital lesions, malformations, and disorders of 

the perinatal period on CT and MR.  

 2.2 Sinonasal cavities /Nose, nasopharynx 

a. Describe adjacent anatomy to sinonasal tumors for pre-operative considerations  

b. Broaden and deepen knowledge of invasive fungal sinusitis, allergic fungal 

sinusitis, sinonasal polyposis  

c. Be familiar with some of the more common congenital lesions (e.g., pyriform aperture 

stenosis, choanal atresia)  

d. Become familiar with functional endoscopic sinus surgery (FESS)  

and paranasal sinuses 

e. have a detailed understanding of: 

Common 

- Congenital lesions including choanal atresia and frontoethmoidal 

encephalocele 

- Infectious and inflammatory disorders of the nose and paranasal sinuses 

including acute and chronic bacterial sinusitis, fungal sinusitis, polyposis, 

mucocele and Wegener granulomatosis 

- Neoplasms including inverted papilloma, juvenile angiofibroma, hemangioma, 

osteoma, fibrous dysplasia, squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, 

melanoma, esthesioneuroblastoma, and lymphoma 
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f. Functional endoscopic sinus surgery and other procedures and treatment related 

changes 

Complex  

-Syndromic congenital lesions 

-Atypical or rare infectious,inflammatory disorders 

-Atypical or rare neoplasm  

-Posttreatment change  

 2.3 Skull base 

a. Be able to describe the components of the skull base typically involved in trauma or 

tumor  

b. Develop a differential for lesions within and around the sella turcica  

c. Be familiar with the various types of encephaloceles  

d. Be able to describe the course of perineural tumor spread from primary tumor to 

brainstem including skull base foramina.  

 e. have a detailed understanding of these followings : 
 Common 
 -Skull base neoplasms/diffuse diseases - meningioma, macroadenoma, 
 chordoma, chondrosarcoma, plasmacytoma, metastases, Langerhans cell 
 histiocytosis, fibrous dysplasia 
 - Jugular foramen neoplasms/other lesions - glomus tumor, schwannoma, 
 meningioma, jugular vein diverticulum 
 - Skull base fractures 
 - Cavernous sinus neoplasms and inflammatory lesions 
 - Common pathologies affecting cranial nerves 1 – 12 
 Complex  
 - Uncommon pathologies affecting cranial nerves 1 - 12 
 - Perineural tumor spread 
 - Surgical procedures and other treatment related changes 
 2.4 Orbits/Face 

a. Accurately recognize post-septal infection and abscess, invasive fungal sinusitis  
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b. Be proficient in recognizing and describing with zygomaticomaxillary complex (ZMC) 

fractures, naso-orbitoethmoid (NOE) fractures, and LaFort 1, 2, and 3 fractures.  

c. Be familiar with some of the congenital lesions (e.g., coloboma, dermoid/epidermoid, 

persistent hyperplastic primary vitreous (PHPV))  

d. Be able to offer an ordered, appropriate differential diagnosis for orbital lesions  

e. have a detailed understanding of these followings : 

Common 

- Congenital lesions, including microphthalmia, PPHV, coloboma, NF-1, 

dermoid and epidermoid cysts 

-Tumors including rhabdomyosarcoma, retinoblastoma, meningioma, 

optic/chiasmal glioma, ocular melanoma, orbital lymphoma, and lacrimal gland 

tumors 

- Inflammatory disorders of the orbits including optic neuritis, sarcoidosis, 

idiopathic inflammatory disorders (pseudotumor) 

-Orbital infections - bacterial and invasive fungal 

- Vascular and lymphatic malformations including hemangioma, lymphangioma 

and venolymphatic malformations 

Complex  

-Syndromic or rare congenital lesions  

-Rare tumors  

-Atypical infections 

-Orbital prostheses and post-surgical and post treatment changes 

 2.5 Temporal bone 

a. Broaden and deepen your knowledge of mastoiditis and complications  

b. Have a differential diagnosis for imaging findings that could explain tinnitus and 

trigeminal neuralgia  

c. Understand and be familiar with the utility of DWI for cholesteatoma detection and 

recurrence  

d. Be familiar with the third window phenomenon and some of its causes (most notably 
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superior semicircular canal dehiscence)  

e.  have a detailed understanding of these followings : 

Common 

- Congenital disorders - common cavity, cochlear aplasia/hypoplasia, IP-I, IP-II, 

  IP-III deformities, large vestibular aqueduct and sac syndrome, EAC atresia 

  and its associations, ossicular deformities 

- Temporal bone tumors and CPA tumors 

- Temporal bone fractures 

- Cholesteatoma and other inflammatory lesions 

- Mastoiditis, otitis media, malignant otitis externa, petrous apicitis and other 

  infections of the temporal bone 

- Vascular and non-vascular lesions leading to tinnitus 

- Otosclerosis/otospongiosis 

-  Tegmen thinning, meningoceles, and semicircular canal dehiscence 

Complex  

-  Surgical procedures related to inner ear, middle ear and mastoid and other 

   treatment related changes 

- Syndromic or rare congenital lesions  

- Rare tumor  

 2.6 Suprahyoid and Infrahyoid Neck 

a. Become familiar with the imaging findings of squamous cell carcinoma, lymphoma, 

   and minor salivary gland tumors  

b. Learn about human papillomavirus (HPV) associated squamous cell carcinoma  

c. Develop a differential for lesions in each of the suprahyoid neck subsites  

d. Be familiar with some of the more common congenital head and neck lesions (e.g., 

   hemangioma, venolymphatic malformation, branchial cleft cysts)  

e. Become familiar with the AJCC criteria for the various head and neck subsites and 

   develop comfort in identifying the appropriate anatomy to give the correct T-stage.  

f. have a detailed understanding of these followings : 
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Common 

Parotid space  
-Infectious and inflammatory lesions of the parotid space including parotitis, 

  Sjogren syndrome, and benign lymphoepithelial lesions in HIV. 

- Neoplasms of the parotid space including Warthin tumor, benign mixed tumor, 

adenoid cystic carcinoma, mucoepidermoid carcinoma, lymphoma, lymph node 

metastases and malignant tumors of the skin 

-Facial nerve pathology 

-Surgical procedures and other treatment related changes. 

Masticator space and face (mandible and maxilla)  
- Neoplasms/mass lesions including benign and malignant peripheral nerve 

sheath tumors of the trigeminal nerve, mandibular and maxillary neoplasms and 

cystic lesions 

- Infectious and inflammatory lesions of the mandible and maxilla including 

osteomyelitis, osteoradionecrosis, bisphosphonate osteonecrosis 

-Facial fractures 

-Denervation atrophy 

-Surgical procedures and other treatment related changes. 

  Masticator space and face (mandible and maxilla)  
 a. Neoplasms/mass lesions including benign and malignant peripheral nerve 
 sheath tumors of the trigeminal nerve, mandibular and maxillary neoplasms and 
 cystic lesions 
 b. Infectious and inflammatory lesions of the mandible and maxilla including 
 osteomyelitis, osteoradionecrosis, bisphosphonate osteonecrosis 
 c. Facial fractures 
 d. Denervation atrophy 
 e. Surgical procedures and other treatment related changes. 
 
  Carotid space  
 a. Neoplasms of the carotid space including carotid body paraganglioma, glomus 
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 vagale paraganglioma, schwannoma, and neurofibroma 
 b. Vascular lesions of the carotid space including carotid artery pseudoaneurysm, 
 carotid artery dissection, and jugular vein thrombosis  
  Oral cavity, oropharynx and retropharyngeal space  
 a. Congenital lesions including dermoid and epidermoid cysts, accessory salivary 
 tissue, lymphangioma and lingual thyroid gland 
 b. Inflammatory and infectious lesions of the oral cavity and oropharynx 
 including abscesses, sialadenitis and ranula; and retropharyngeal abscesses 
 c. Neoplasms including squamous cell carcinoma, malignant tumors of the minor 
 salivary glands and benign mixed lesions of the minor salivary glands 
 d. Surgical procedures and treatment related changes. 
  Hypopharynx, larynx and cervical esophagus  
 a. Neoplasms of the hypopharynx and larynx, including squamous cell carcinoma 
 of the hypopharynx, of the supraglottic, glottic and subglottic regions, 
 chondrosarcoma and other malignant tumors of the larynx; esophageal 
 carcinoma 
 b. Post-surgical and post radiation changes of the hypopharynx and larynx 
 c. Vocal cord paralysis 
 d. Laryngeal trauma 
 e. Laryngocele, pharyngocele, laryngeal web, laryngeal stricture, tracheal 
 stenosis 
 f. Swallowing disorders 
 g. Zenker diverticulum 
 h. Epiglottitis and croup 
  Thyroid and parathyroid glands  
 a. Thyroiditis 
 b. Multinodular goiter 
 c. Neoplasms including thyroid and parathyroid adenomas, thyroid carcinoma, 
 and thyroid lymphoma 
 d. Surgical procedures and other treatment related changes 
  Congenital and trans-spatial lesions - have a detailed understanding of: 
 a. Embryology of the head and neck region 
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 b. Congenital cystic lesions - branchial cleft, thymic, thyroglossal duct 
 c. Congenital vascular and lymphatic malformations 
 d. Neurocutaneous syndromes in the head and neck 
 e. Fibromatosis coli 
 f. Congenital malformations of the skull base and face 

 Complex  

 Rare or atypical congenital , infection or tumors and complicated posttreatment change 

 in  supra and infrahyoid neck 

  2.7 Nodes 

  Common 

a. Know the lymph node level classification per the American Joint Committee on  

     Cancer(AJCC)  

b. Be familiar with the up to date AJCC cancer staging system for nodal metastatic 

   disease from head and neck cancer  

  2.8 Post-surgical/Post-treatment Neck 

Common 

- Recognize expected post-operative changes  

- Recognize expected post-radiation changes on CT and MRI  

Complex  

- Identify post-operative complications  

- Be able to identify post-operative tumor recurrence on CT and MRI 

  2.9 Become familiar with the following scales 

  Common 

a. Keros Classification  

b. AJCC lymph node classification as above  

c. AJCC criteria for the various head and neck subsites for T and N staging as above  
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3. Pediatrics    

A. Congenital CNS lesions  

    1. Disorders of organogenesis 

Common : Anencephaly, cephaloceles, Chiari malformations (I-IV), corpus callosum 
anomalies: agenesis, dysgenesis, lipomas, hydranencephaly, porencehaly 
2. Disorders of neuronal migration and sulcation  
Common : Lissencephaly, cortical dysgenesis: focal cortical dysplasia, agyria-pachygyria, 
polymicrogyria, heterotopia, schizencephaly 
3. Disorders of divericulation and cleavage 
Common : Holoprosencephaly (alobar, semilobar, lobar), septo-optic dysplasia, absent 
septum pellucidum 
4. Posterior fossa cystic disorders 
Common : Dandy-walker malformation spectrum, mega cisterna magna, arachnoid cyst, 
blake pouch cyst 
5. Disorders of histogenesis (phakomatoses) 
Common : Neurofibromatosis type I and II, von Hippel-Lindau syndrome, tuberous 
sclerosis, Sturge-Weber syndrome, Von Hippel-Lindau syndrome  
Complex : Ataxia-telangiectasia (Louis-Bar syndrome), Rendu-Osler syndrome, Basal cell 
nevus syndrome 

 Other common 

     -  Malformations in cortical development (MCD) – lissencephalises, heterotopia, focal      
 cortical dysplasias, schizencephaly, polymicrogyria, hemimegalencephaly,  

-    Malformations of the corpus callosum and interhemispheric cysts 

-    Holoprosencephaly – aloblar, semilobar, lobar, middle interhemispheric variant 

-    Septo-optic dysplasia 

- Midbrain-hindbrain anomalies – Dandy-Walker malformation spectrum, Joubert    
 syndrome, cerebellar vermian dysgenesis/hypoplasia, rhombencephalosynapsis 

-    Chiari I and Chiari II anomalies of the craniocervical junction 
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-  Mesenchymal malformations - calvarial, skull base defects, cephaloceles, lipomas, 
 arachnoid cysts 

-   Phakomatoses - Neurofibromatosis type 1 and 2, von Hippel-Lindau syndrome, tuberous     
sclerosis, Sturge-Weber syndrome 

B. CNS infection/inflammation  
1. Pyogenic infection 
Common – Meningitis, Cerebritis, Abscess, Subdural and epidural empyema 
2. Encephalitis 
Common - Herpes simplex, Human immunodeficiency virus (HIV), Subacute sclerosing 
panencephalitis (SSPE) 

              3. Granulomatous infections 
              Common – Tuberculosis, Fungal infection, Parasite infestation, Sarcoidosis 
              4. Infections in the immunocompromised host and patients with AIDS 
              Common – Opportunistic infection  
              5. Inflammatory conditions associated with dysregulated immunity 
              Common – autoimmune syndromes such as anti-NMDA receptor (NMDAR),  pediatric 
autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection (PANDAS) 

C. Intracranial tumor  

 1. Glial tumors (gliomas) 
 Common – Astrocytoma, Oligodendroglioma, Ependymoma, Choroid plexus papilloma, 
Subependymal giant cell astrocytoma, Diffuse midline glioma H3K27-M mutant 

2. Neuronal and mixed neuronal-glial tumors 
Common – Ganglioglioma, Gangliocytoma, Lhermitte-Duclos disease, Dysembryoplastic 

neuroepithelial tumors (DNETs), Embryonal tumors, Olfactory neuroblastoma 
(esthesioneuroblastoma) 

3. Pineal region tumors 

 Common – Germinoma, Teratoma, Pineoblastoma, Embryonal carcinoma, Yolk sac 

(endodermal sinus) tumors, Choriocarcinoma, Retinoblastoma 

4. Sellar and parasellar tumors 
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Common – Craniopharyngioma, Rathke’s cleft cyst, Arachnoid cyst, Hypothalamic 

glioma, Hamartoma, Pituitary hypoplasia with ectopic posterior bright spot, Langerhans cell 

histiocytosis  

5. Intraventricular tumors 

Common - Choroid plexus papilloma, Choroid plexus carcinoma, Subependymal giant 

cell astrocytoma 

6. Infratentorial tumors 

 Common – Medulloblastoma, Ependymoma, Brainstem glioma, Juvenile pilocytic 

astrocytoma, Atypical teratoid rhabdoid tumor  

7. Hematopoetic neoplasms 

Common – Lymphoma, Leukemia, Langerhans cell histiocytosis   

8. Metastatic tumors (Must know) 

D. Neoplasm of scalp or skull  
Common - Fibrous dysplasia, Hemangioma, Osteosarcoma, Chordoma, Metastasis, 

Histiocytosis 

E. Trauma 

Common – as in ADULT BRAIN (fat emboli), abusive head trauma or non accidental 

trauma 

F. White matter diseases 
Common - Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM), Radiation/chemotherapy 
changes, Dysmyelinating disorders (Inborn errors of metabolism/hereditary disorders) 
such as Adrenoleukodystrophy, Krabbe’s, Metachromatic leukodystrophy (MLD), 
Alexander, Canavan diseases, Hypomyelination  

G. Cerebrovascular disease  
1.Ischemia and infarction  

Common – Neonatal and pediatric stroke, Hypoxic ischemic encephalopathy, Stroke 
mimics (hypoglycemia) 
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2.Non-traumatic intracranial haemorrhage/Cerebrovascular Malformations   

Common – Ateriovenous malformations, Ateriovenous fistulas, Vein of Galen 
malformation, Cerebrofacial arteriovenous metameric syndrome (CAMS), Capillary 
telangiectasia, Cavernous malformation, Developmental venous anomaly (DVA), 
Congenital and Mycotic aneurysms, Moya Moya  

H. Metabolic, endocrine, toxic and systemic disorders 
Common – Neonatal Hypoglycemia, Wilson disease, Hypertensive encephalopathy or 
Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES), Idiopathic intracranial 
hypertension, Osmotic demyelination syndrome, Radiation and chemotherapy, Mesial 
temporal sclerosis, Status epilepticus, Kernicterus, Drug abuse 

I. Hydrocephalus 
Common – Extraventricular obstructive hydrocephalus, Aqueductal stenosis, CSF shunts 
and complication, Slit ventricle syndrome 

4. SPINE  

 4.1 Degenerative disease  

 Common:  

          - Intervertebral disc degeneration and herniation - annular fissure, protrusion,  

   extrusion, sequestration 

                  - Vertebral marrow changes and osteophyte formation - Modic classification 

                  - Facet arthropathy/synovial cysts 

                  - Spondylolisthesis, spondylolysis and segmental instability 

                  - Spinal canal and neural foraminal stenosis  

                  - Other degenerative conditions - OPLL, DISH  

 4.2 Spine tumors  

 I. Intramedullary lesions 
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    Common: ependymoma, astrocytoma, hemangioblastoma  

    Complex: oligodendroglioma, ganglioglioma, lymphoma, metastatic disease 

 II. Intradural extramedullary lesions 

 Common: meningioma, nerve sheath tumors (schwannoma and neurofibroma), lipoma, 

 dermoid, epidermoid, epidermal inclusion cyst, carcinomatosis (from primary CNS 

 tumors and non CNS tumors) 

 Complex: hemangioma, paraganglioma, lymphoma 

 II. Extradural lesions 

 Common: hemangioma, chordoma, giant cell tumors, ABC, lymphoma, leukemia, 

 multiple myeloma, metastatic disease 

   Complex: osteoid osteoma, osteoblastoma, osteochondroma, osteosarcoma, 

 chondrosarcoma, Ewing sarcoma 

 4.3 Spine trauma  

 Common:  

 - Mechanisms of injury: flexion, extension, axial loading, compression,  distraction, 

 rotation 

- Stable fractures: compression fracture, isolated anterior column, isolated posterior 

 column, unilateral locked facet, clay shoveler’s 

- Unstable fractures: Jefferson fracture, hyperextension teardrop, hyperflexion teardrop, 

hyperflexion ligamentous injury, bilateral locked facet, odontoid fracture,  Hangman’s fracture, 

chance, burst 

- Atlanto-occipital dislocation, atlantodental dislocation 

- Thoraco-lumbar fracture: hyperflexion compression injury, burst fracture, flexion- 

 distraction injury, fracture-dislocation injury 
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- Nerve root and brachial plexus injury 

- Traumatic disc herniation 

- Spinal cord contusion 

- Intraspinal hemorrhage: epidural hematoma, subdural hematoma 

- Post-traumatic abnormalities: syringomyelia, arachnoiditis,  

    pseudomeningocele and root avulsion,  instability with spondylolisthesis 

4.4 Infectious and inflammatory diseases of the spinal column and spinal cord  

    Common:    

 - Hematogenous and nonhematogenous routes of infection 

   - Vertebral discitis-osteomyelitis +/- epidural abscess: bacterial, mycobacterial 

 (tuberculosis), fungal (eg. aspergillus, candida), parasitic causes (eg.hydatid)  

- Leptomeningeal infections: bacterial, mycobacterial (tuberculosis), 

 fungal(eg.cryptococcus), parasitic (eg.cysticercosis) 

- Infectious myelitis: Nonviral (spinal cord abscess), viral - herpes, polio, CMV, HIV 

- Inflammatory diseases of the spinal cord and leptomeninges - multiple  

 sclerosis, ADEM, neuromyelitis optica, acute transverse myelitis, Guillain  

 Barre, CIDP 

    Complex:  

 -Vertebral column inflammatory conditions: ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, 

 rheumatoid arthritis, sarcoidosis, dialysis related amyloidosis  

- Inflammatory diseases of the spinal cord and leptomeninges: 

 Charcot Marie Tooth, neurosarcoidosis 

4.5 Vascular lesions of the spinal column and spinal cord  
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    Common: Spinal AVMs/AVFs type I - IV - classification, imaging features and  

         endovascular therapy versus surgical options. 

Complex:     

- Cavernous malformation  

- Spinal cord infarction 

4.6 Congenital abnormalities of the spinal column and spinal cord 

Common:    

- Open spinal dysraphism (myelocele, myelomeningocele) - surgical repairs 

 - Closed spinal dysraphism associated with a mass : lipoma, lipomyelocele,   

 lipomyelomeningocele, meningocele, myelocystocele - surgical repairs 

-   Tethered cord - tight filum, fibrolipoma of the filum terminale, spinal cord release 

surgery 

- Chiari I and II malformation 

- Syringohydromyelia 

- Neurocutaneous syndromes: neurofibromatosis 

Complex:    

-   Closed spinal dysraphism spectrum: segmental spinal dysgenesis, dorsal dermal  

  sinus, split cord malformation (diastematomyelia) 

- Anomalies of vertebral formation and segmentation (vertebra, hemivertbra) - Associated 
thoracic insufficiency syndrome 

- Caudal regression syndrome 

- Sacrococcygeal teratoma 

- Cystic lesions: Neurenteric cyst, arachnoid cyst 
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- Congenital tumors: teratoma, dermoid, epidermoid, hamartoma 

- Craniovertebral anomalies: os odontoideum, assimilation of atlas 

- Dysplasia: achondroplasia, osteogenesis imperfecta 

4.7 Post-operative spine 

Common:    

- Common spinal procedures and instrumentation 

- Normal post-therapeutic appearance 

- Failed back syndrome: scarring versus recurrent disc, hardware failure, infection 

Complex:    

- CSF leak 

- Complications of myelography, vertebroplasty, intervention, surgery 

4.8 Toxic/metabolic disease of the spinal cord  

  Common:     

- Subacute combined degeneration 

- Radiation myelopathy 

5. Advance neuroimaging techniques and Clinical applications in Neuroradiology 

Understanding principles of image acquisition, data processing, limitations and clinical 

applications of the following techniques 

 5.1   Diffusion weighted image 

 5.2   Diffusion tensor imaging  

 5.3   Susceptibility weighted imaging 

 5.4   MR Spectroscopy 

 5.5   Dynamic susceptibility contrast imaging (DSC) 

 5.6   Dynamic contrast enhanced imaging (DCE) 
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 5.7   Arterial spin labeling (ASL) 

 5.8   Functional MRI (BOLD)  

 5.9   Dual energy CT 

 5.10 Perfusion CT and cerebrovascular reactivity 

 5.11 4D CT for parathyroid adenomas 

 5.12 CT and MR angiography 

5.13 Phase contrast technique and flow measurement 
5.14 Fast MR imaging & Fat suppression technique  
5.15 Vessel wall imaging  
5.16 Artifacts in CT and MRI   

III. ความรู้ด้านบูรณาการท่ัวไป 

เน้ือหาวิชาเป็นความรู้ท่ีบูรณาการศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

และการบริการทางการแพทยด์า้นรังสีวิทยา ตลอดจนความรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ี

เสริมสร้าง 

ปัญญา เจตคติและความเขา้ใจต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสังคม ยกตวัอยา่งเน้ือหาวิชา ดงัน้ี 

1. ความรู้ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

1.1 หลกักฎหมายทัว่ไป ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวล

กฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

1.2 พระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.2525 

1.3 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550 ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2553 

1.4 พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

1.5 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ฉบบัท่ี 2 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2541 

1.6 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 

1.7 พระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย ์พ.ศ. 2551 
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1.8 พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2551 ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2547  

1.9 ขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภา 

1.10 ค  าประกาศสิทธิของผูป่้วย สิทธิเด็ก สิทธิของผูพ้ิการและทุพพลภาพ และสิทธิมนุษยชน 

2. ความรู้ดา้นเวชสารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ความรู้พื้นฐานดา้นเวชสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังสีวิทยา 

2.2 กฎหมายดา้นเวชสารสนเทศ 

2.3 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์พ.ศ.2544 

2.4 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

3. ความรู้ดา้นความปลอดภยัของผูป่้วย 

    เน้ือหาหลกัสูตรอา้งอิงจาก WHO patient safety curriculum guide 

4. ความรู้ดา้นการจดัการดา้นคุณภาพ 

4.1 Hospital accreditation 

4.2 JCI 

5. ความรู้ดา้นการจดัการความเส่ียงเม่ือเกิดปัญหาทางการแพทย ์

5.1 Risk management 

6. ความรู้ดา้นมาตรฐานรหสัทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรังสีวิทยา 

6.1. ICD 10-TM 

7. ความรู้ดา้นมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวกบัรังสีวิทยา 

7.1 DICOM 

7.2 PACS 

7.3 HL7     
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Milestone 
1. ปริมาณเคสท่ีได้เรียนรู้ 

Imaging 
procedures 

Minimum 
requirement 
(in-training 
accumulative 
case) 

1st evl 
End 
of 4 
mo 

2ndevl  
End 
of 8 
mo 

3rd evl 
End of 
12 mo 

4th evl  
End 
of 16 
mo 

5th evl  
End 
of 20 
mo 

6th evl  
End of 
24 mo 

CT Brain 
(การตรวจหรอื
หตัถการทางรงัสี
วทิยาระบบ
ประสาทระดบัที ่1) 

300 0-100 0-100 0-100 0-50 0-50 0-50 

CT Neck 
(การตรวจหรอื
หตัถการทางรงัสี
วทิยาระบบ
ประสาทระดบัที ่1) 

300 0-100 0-100 0-100 0-50 0-50 0-50 

CT Spine 
(การตรวจหรอื
หตัถการทางรงัสี
วทิยาระบบ
ประสาทระดบัที ่1) 

20 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 

MRI Brain 
(การตรวจหรอื
หตัถการทางรงัสี
วทิยาระบบ
ประสาทระดบัที ่1) 

300 0-50 0-50 0-50 0-100 0-100 0-50 

MRI Neck 
(การตรวจหรอื
หตัถการทางรงัสี
วทิยาระบบ
ประสาทระดบัที ่1) 

100 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 

MRI Spine 150 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 
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(การตรวจหรอื
หตัถการทางรงัสี
วทิยาระบบ
ประสาทระดบัที ่1) 
Advanced CT 
(การตรวจหรอื
หตัถการทางรงัสี
วทิยาระบบ
ประสาทระดบัที ่2) 

40 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 

Advanced MR 
(การตรวจหรอื
หตัถการทางรงัสี
วทิยาระบบ
ประสาทระดบัที ่2) 

40 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 

Others 
(การตรวจหรอื
หตัถการทางรงัสี
วทิยาระบบ
ประสาทระดบัที ่2) 

20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 

( evl = evaluation ) 

การตรวจหรอืหตัถการทางรงัสวีทิยาระบบประสาทระดบัที ่1 หมายถงึ การตรวจหรอืหตัถการที่
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏบิตัไิด ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์หรอืปฏบิตัิไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถตรวจสอบดว้ยการแสดงจ านวนเคสทีแ่พทยป์ระจ าบา้นเป็นผูร้ายงานผล หรอืแสดง log 
book ยนืยนัว่าแพทยป์ระจ าบา้นไดม้สีว่นร่วมเรยีนรู ้case ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย์ 

การตรวจหรอืหตัถการทางรงัสวีทิยาระบบประสาทระดบัที ่2 หมายถงึ การตรวจหรอืหตัถการที่
แพทยป์ระจ าบา้นควรปฏบิตัไิด ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์สามารถตรวจสอบดว้ยการแสดง
จ านวนเคสทีแ่พทยป์ระจ าบา้นเป็นผูร้ายงานผล หรอืแสดง log book ยนืยนัว่าแพทยป์ระจ าบา้น
ไดม้สีว่นร่วมเรยีนรู ้case ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์

การตรวจ Others ระดบัที ่2 ไดแ้ก่ sialography, myelography, CT myelography, cerebral 
angiography, spinal angiography, dacryocystography, carotid Doppler sonography เป็นตน้ 
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1. Milestones การประเมินศกัยภาพโดยรวม 

 การตรวจหรอืหตัถการ 
ระดบัที ่1 

การตรวจหรอืหตัถการ 
ระดบัที ่2 

ระดบั Medical knowledge 1-2 1-2 
End of 4 months Level 1 Level 1 
End of 8 months Level 1 Level 1 
End of 12 months Level 2 Level 1 
End of 16 months Level 3 Level 2 
End of 20 months Level 4 Level 3 
End of 24 months Level 4 Level 3 

 

Medical Knowledge ระดบัที1่ หมายถงึ โรคทีม่คีวามส าคญัและพบบ่อย ทีแ่พทยป์ระจ าบา้น
ตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง 

Medical Knowledge ระดบัที2่ หมายถงึ โรคทีพ่บน้อยกว่าและมคีวามซบัซอ้นกว่าโรคในระดบัที ่
1 ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นควรตรวจวนิิจฉัยได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย์ 

การประเมนิระดบัศกัยภาพโดยรวม 

 Level 0: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไม่สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม 

 Level 1: สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้าร
วนิิจฉยัหรอืวนิิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 

 Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้าร
วนิิจฉยัหรอืวนิิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย์ 

 Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้าร
วนิิจฉยัหรอืวนิิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไม่ขอค าชีแ้นะจากอาจารย์ 

 Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ในการเลอืก imaging protocol การใช ้contrast agent ใหก้าร
วนิิจฉยัหรอืวนิิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรอื 

วนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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2. Skills and Medical knowledge 

Skill 
การประเมนิ ประเมนิศกัยภาพโดยรวมตาม Milestones (ขอ้2) 
 End of 4 

months 
End of 8 
months 

End of 12 
months 

End of 16 
months 

End of 20 
months 

End of 24 
months 

Imaging 
procedure 

CT Brain 
CT Neck 
CT Spine 

MRI 
Brain 
MRI 
Neck 
MRI 

Spine 
 

CT Brain 
CT Neck 
CT Spine 

MRI 
Brain 
MRI 
Neck 
MRI 

Spine 
 

CT Brain 
CT Neck 
CT Spine 

MRI 
Brain 
MRI 
Neck 
MRI 

Spine 
 

Advanced 
CT 

Advanced 
MR 

Others 

Advanced 
CT 

Advanced 
MR 

Others 

Advanced 
CT 

Advanced 
MR 

Others 

Medical knowledge 
การประเมนิ การสอบประเมนิระดบัความรู ้
 End of 12 months End of 24 months 
1.Neuroanatomy Normal anatomy of  

- Brain 
- Head and Neck 
- Spine 
- Pediatric 

 

2.Neuroimaging 
techniques 

Neuroimaging techniques 
- Computed tomography 
- Magnetic resonance 
imaging 
- Ultrasonography and 
duplex sonography 
- Digital subtraction 
angiography 
- Convention radiography 
and fluoroscopy 

 

3.Contrast media Knowledge of  
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Radiation safety 
MR safety 

- Contrast media 
- Radiation safety 
- MR safety 

4. Adult brain disease Common disease of 
Adult brain 

Complex disease of 
Adult brain 

5. Pediatric brain disease Common disease of 
Pediatric brain 

Complex disease of 
Pediatric brain 

6. Head and Neck 
disease 

Common disease of 
Head and Neck 

Complex disease of 
Head and Neck 

7. Spinal disease Common disease of 
Spine 

Complex disease of Spine 

8.Advanced imaging 
technique 

   Advanced imaging 
technique 
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ภาคผนวก จ 
การประเมิน 
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การประเมิน 
การประเมินมิติที่ 1-7 ตามเกณฑ์หลกัสูตรฯโดยราชวิทยาลยัฯ พ.ศ. 2562 
เกณฑ์การเล่ือนช้ันระหว่างการฝึกอบรม  
 

มิติท่ี 1  ประเมินสมรรถนะ EPA ตามที่ราชวิทยาลยัก าหนดโดยอาจารย ์
1st year 
(level ) 

Modalities Diseases 2nd year 
( level ) 

Modalities Disease 

 
1 

 
Basic 

(ระดบั 1) 

 
Common 
(ระดบั 2) 

 
2 

 
Advanced 
(ระดบั 2) 

 
Complex 
(ระดบั 2) 

 
  

 มิติท่ี 2 การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน 
 1st year ผ่าน/ไม่ผ่าน 2nd year ผ่าน/ไม่ผ่าน 

Formative and 
summative exam 

✓  ✓  

 
 

มิติท่ี 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย Portfolio 
 1st year จ านวน 

(N1)* 
ครบ/ไม่
ครบ 

2nd year จ านวน 
(N2)* 

ครบ/ไม่
ครบ 

   CT       
   MRI       
   Doppler       
   INR       
   Plain films       

(N1)* (N2)*  = จ านวนท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดไดร้ายงานและ/หรือเรียนรู้จากผูป่้วย ตามท่ีระบุ
ไวใ้น milestones ของแต่ละระบบ 
INR = interventional neuroradiology cases 
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มิติท่ี 4  การรายงานประสบการณ์วิจัย 
 1st year ท า/ไม่ท า 2nd year ท า/ไม่ท า 

1. จดัเตรียมค าถามวิจยัและติดต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

✓    

2. จดัท าโครงร่างงานวิจยั ✓    
3. สอบโครงร่างงานวิจยั ✓    
4. ขออนุมติัจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยั 
✓  ✓  

5. เร่ิมเก็บขอ้มูล ✓  ✓  
6. วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุป

ผลงานวิจยั 
  ✓  

7. จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข 

  ✓  

8. ส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อ
ราชวิทยาลยัฯ 

  ✓  

 
 
 
 

มิติท่ี 5  การร่วมกจิกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา 
 1st year 

(minimum 
requirement) 

จ านวนคร้ัง 
ท่ีร่วมจริง 

2nd year 
(minimum 

requirement) 

จ านวนคร้ัง 
ท่ีร่วมจริง 

การประชุมภายในสถาบนั 10  10  
การประชุมท่ีจดัโดยราชวิทยาลยัฯ 1  1  
การประชุมระหวา่งสถาบนั 0  1  
การประชุมอ่ืนๆ     
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มิติท่ี 6 การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก Counselling และ non-technical skills workshop 
 1st year ผ่าน/ไม่ผ่าน 2nd year ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1. Patient safety ✓  ✓  
2. Infectious control ✓  ✓  
3. Contrast media ✓  ✓  
4. Effective communication 

skills 
✓  ✓  

5. Quality management & 
leadership 

✓  ✓  

6. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ ✓  ✓  
*เกณฑก์ารผา่น/ไม่ผา่นขึ้นกบัสถาบนัฯ เช่น ผา่นการเรียน, การอบรม หรือการสอบ 
 
 

มิติท่ี 7  การประเมินสมรรถนะด้าน Professionalism และ interpersonal  
and communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน 

 1st year ผ่าน/ไม่ผ่าน 2nd year ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1. Medical radiation 

physics 
✓    

2. Radiobiology ✓    
3. Radiation safety ✓  ✓  
4. Contrast media ✓  ✓  

 
 
 

มิติและรูปแบบการประเมิน ช่วงเวลาการประเมิน ผูป้ระเมิน เกณฑ ์
มิติท่ี 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรม
ตามที่ก าหนดในหลกัสูตร  

ทุก 4 เดือน  อาจารยผ์ูส้อน ตามเกณฑโ์ดย อฝส.
ระบบ 

มิติท่ี 2  การสอบภายในซ่ึงจดัโดยภาควิชาฯ * ทุก 1 ปี ในช่วง มีนาคม-เมษายน คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ 

Minimum passing level 
สามารถสอบซ่อมได ้1 
คร้ังหากไม่ผ่านในคร้ัง
แรก * 

มิติท่ี 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย: portfolio ตรวจรายงานทุก 4 เดือน และส่งผล
รายงานไปยงัราชวิทยาลยัฯทุกปี 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ตามเกณฑโ์ดย ราช
วิทยาลยัฯ 
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มิติและรูปแบบการประเมิน ช่วงเวลาการประเมิน ผูป้ระเมิน เกณฑ ์
มิติท่ี 4  การรายงานประสบการณ์วิจยัและความกา้วหนา้ของ
งานวิจยั 

ทุกระยะตามท่ีก าหนดโดยเกณฑ์
หลกัสูตรโดยราชวิทยาลยัฯและส่งผล
รายงานไปยงัราชวิทยาลยัฯทุกปี 

อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั
และคณะกรรมการบริหาร
งานวิจยั 

ตามเกณฑก์ารท างาน
วิจยั 

มิติท่ี 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา ส่งผลรายงานไปยงัราชวิทยาลยัฯทุกปี อาจารยท่ี์ปรึกษา ตามเกณฑก์ารท างาน
วิจยั 

มิติท่ี 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, 
non-technical skills และ workshop  

ส่งผลรายงานไปยงัราชวิทยาลยัฯทุกปี อาจารยท่ี์ปรึกษา ตามเกณฑโ์ดย ราช
วิทยาลยัฯ 

มิติท่ี 7  การประเมินสมรรถนะดา้น professionalism และ 
interpersonal and communication skills โดยอาจารยแ์ละ
ผูร่้วมงาน 

ส่งผลรายงานไปยงัราชวิทยาลยัฯทุกปี อาจารยท่ี์ปรึกษา ตามเกณฑโ์ดย ราช
วิทยาลยัฯ 

 
* เกณฑก์ารผา่นอา้งอิงจากค่า minimum passing level (MPL) ซ่ึงไดจ้ากการก าหนดค่าความยากง่าย

ของขอ้สอบในแต่ละชุด แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดมีสิทธ์ิสอบซ่อมได ้1 คร้ังในกรณีท่ีสอบไม่ผา่นใน

คร้ังแรก หากสอบซ่อมไม่ผา่นเกณฑ ์MPL ผลการสอบทั้งสองคร้ังรวมทั้งผลการประเมินในมิติอ่ืนๆ

จะถูกน าเขา้สู่การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯในการประเมินการเล่ือนชั้นปี  
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ตัวอย่างแบบประเมินมิติที่ 1 (Evaluation form) 
EPA 1: Effective communication with members of the health care team (written and oral) 
การส่ือสารกบัผู้ร่วมงานในสหสาขาวิชาชีพท่ีเกีย่วข้องอย่างมีประสิทธิภาพ (การเขียนรายงานและ
การรายงานด้วยวาจา) 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
สามารถรายงานผลการ
ตรวจของผูป่้วยท่ีมีความ
ผิดปกติท่ีซบัซอ้นได้
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และ
ตรงประเด็น โดยไม่ตอ้ง
อาศยัการตรวจสอบ
แกไ้ขอยา่งมากจาก
อาจารยผ์ูก้  ากบัดูแล 
 
สามารถส่ือสารให้ขอ้มูล
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความเป็นมืออาชีพ
ในสถานการณ์ผูป่้วยท่ีมี
ภาวะวิกฤต 

สามารถรายงานผลการ
ตรวจของผูป่้วยทุก
รายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ชดัเจน และตรงประเด็น 
โดยไม่ตอ้งอาศยัการ
ตรวจสอบแกไ้ขอยา่ง
มากจากอาจารยผ์ูก้  ากบั
ดูแล 
 
 
สามารถส่ือสารให้ขอ้มูล
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความเป็นมืออาชีพ
ในทุกสถานการณ์ของ
ผูป่้วย 
 
 
 
 
 
สามารถร่วมบริหาร
จดัการการโอนยา้ยหรือ
ส่งต่อการรักษาผุป่้วยได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถท างานร่วมกบั
อาจารยผ์ูก้  ากบัดูแลใน
การสอนและควบคุม
แพทยป์ระจ าบา้นในการ
เขียนรายงานผูป่้วยให้มี
ความถูกตอ้ง ชดัเจน และ
ตรงประเด็น 

 
 
สามารถท างานร่วมกบั
อาจารยผ์ูก้  ากบัดูแลใน
การสอนและควบคุม
แพทยป์ระจ าบา้นในการ
ส่ือสารให้ขอ้มูลไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพและมี
ความเป็นมืออาชีพ 
 
 
สามารถด าเนินการจดั
หรือมีส่วนร่วมใน
conference ทั้งในสาขา
วิชาชีพและสหวิทยาการ 
ภายใตก้ารควบคุมก ากบั
ของอาจารยผ์ูดู้แล
โดยตรงอย่างใกลชิ้ด 
 

สามารถสร้างรูปแบบการ
รายงานผลท่ีมีความจ าเพาะ
และตรงกบัความตอ้งการของ
แพทยท่ี์ดูแลผูป่้วย 
 
 
 
 
 
สามารถเป็นตน้แบบในดา้น
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีความเป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถด าเนินการจดัหรือมี
ส่วนร่วมในconference ทั้งใน
สาขาวิชาชีพและสหวิทยาการ 
ภายใตก้ารควบคุมก ากบัของ
อาจารยผ์ูดู้แลเลก็นอ้ย 
 

สามารถริเร่ิมและพฒันา
แม่แบบของรายงานผลภาพ
วินิจฉยัทางระบบประสาท 
 
 
 
 
 
 
สามารถเป็นผูด้  าเนินการหลกั
ในconference ทั้งในสาขา
วิชาชีพและสหวิทยาการ โดย
ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมก ากบั
ของอาจารยผ์ูดู้แล 
 
 
 
สามารถริเร่ิมและพฒันา
แม่แบบและแนวทางส าหรับ
การส่ือสารดว้ยการเขียน
รายงานหรือส่ือสารดว้ยวาจา
กบัแพทยส์หสาขาวิชาชีพอ่ืน 
รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการ
เป็นผูน้ าในสาขาวิชา และ/
หรือองคก์รระดบัชาติ 

                 
Comment: “ซบัซอ้น” ไดก้ าหนดในหลกัสูตรการฝึกอบรม 

 
 

 
แสดงความคิดเห็น :                                                                                                        ไม่ถึงระดบั 1 

 



 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 2562 100 
 

 

EPA 2: Protocol selection and optimization of images  
การเลือกโปรโตคอลและการเพิม่ประสิทธิภาพของภาพ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
สามารถเลือกโปรโตคอล, 
ชนิด/ปริมาณของ contrast 
medium ไดเ้หมาะสมใน
การตรวจภาพวินิจฉยัทาง
ระบบประสาทไดต้รงตาม
หลกัสูตรการฝึกอบรม 

มีความรู้ทางดา้นฟิสิกส์ใน
การช่วยปรับเพิ่มคุณภาพ
ของภาพวินิจฉยัทางระบบ
ประสาท 
 
 
สามารถทราบ artifact ใน
ภาพวินิจฉยัทางระบบ
ประสาท 

สามารถเลือกโปรโตคอล, 
ชนิด/ปริมาณของ contrast 
medium ไดเ้หมาะสมใน
การตรวจภาพวินิจฉยัทาง
ระบบประสาทขั้นสูงได้
ตรงตามหลกัสูตรการผึก
อบรม (เช่น diffusion 
tensor imaging (DTI), 
function magnetic 
resonance imaging  
(fMRI), magnetic 
resonance spectroscopy 
(MRS), perfusion, positron 
emission tomography 
(PET) 
 
 
สามารถแกไ้ข artifact ได้
ถูกตอ้ง 

สามารถปรับเปล่ียน
โปรโตคอลไดต้าม
สถานการณ์ทางคลินิคท่ีพบ
ไดน้อ้ย 
 
สามารถใชห้ลกัการ
ทางดา้นฟิสิกส์เพื่อช่วย
ปรับคุณภาพของภาพให้
เหมาะสม 
 
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
หรือรวมเทคนิคการสร้าง
ภาพใหม่ (เช่น pulse 
sequences) 

สามารถสอน และ/หรือ
เขียนโปรโตคอลในการ
สร้างภาพได ้

 
 

 
แสดงความคิดเห็น :                                                                                                        ไม่ถึงระดบั 1 
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EPA 3: Interpretation of neuroimaging 
การแปลผลภาพวินิจฉัยระบบประสาท - ความรู้ทางการแพทย์ 2 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

แปลผลไดอ้ยา่งแม่นย  า ตรง
จุด และม ี
ประสิทธิผล 

สามารถสังเกตการณ์ไดอ้ยา่ง
เฉลียวฉลาด 
 
 
 
 
 
สามารถให้การวินิจฉยัได้
อยา่งเหมาะสม และตรงจุด 

สามารถมองเห็นความ
ผิดปกติ จากภาพวินิจฉยั
ระบบประสาทในโรคท่ีพบ
นอ้ย หรือโรคท่ีมีความ
ซบัซอ้นได ้
 
 
 
 
 
แสดงให้เห็นถึงความรู้
ทางดา้นกายวิภาคศาสตร์ท่ี
ละเอียดลึกซ้ึง 

แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ียวชาญและความสามารถ
ถึงระดบัท่ีคาดหวงั  ของอนุ
สาขาฯ 
 
 
 
 
 
สามารถรวบรวมความรู้ จาก
งานวิจยับทความทาง
การแพทย ์แนวทางปฏิบตัิ
ของโรคต่างๆเขา้ดว้ยกนั และ
เสนอ 
แนวทางการบริการจดัการกบั
โรคต่างๆ ได ้
 
 
 

ท างานไดต้ามมาตรฐานทาง
วิชาการ 
ของประสาทรังสีแพทย ์
 
 
 
 
 
สามารถพฒันาการแปลผลได ้
ทั้งในดา้นการประกอบโรค
ศิลปะ และทางความรู้ในเชิง
วิทยาศาสตร์ 

 
 

 
แสดงความคิดเห็น :                                                                                                        ไม่ถึงระดบั 1 
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EPA 4: Application of neuroscience in neuroradiology 
การประยุกต์ความรู้ประสาทวิทยาศาสตร์กบัรังสีวินิจฉัยระบบประสาท 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

 
เขา้ใจความรู้พ้ืนฐาน
ทางทัว่ไปทางดา้น กาย
วิภาค พยาธิสรีรวิทยา 
และพนัธุศาสตร์ของ
โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
สมอง ล าคอ และ ไข
สันหลงั 
 
 
 
 
 

 
สามารถประยกุต์
ความรู้พ้ืนฐาน 
ทางดา้นกายวิภาค 
พยาธิสรีรวิทยา และ
พนัธุศาสตร์ของโรคท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สมอง 
ล าคอ และ ไขสันหลงั
มาเพื่อแปลผลภาพ
เอก็ซเรยท์างดา้น
ระบบประสาท 
รวมทั้งสมองและไข
สันหลงัในเบ้ืองตน้ 
 

 
สามารถประยกุต์
ความรู้พ้ืนฐาน 
ทางดา้นกายวิภาค 
พยาธิสรีรวิทยา และ
พนัธุศาสตร์ของโรคท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สมอง 
ล าคอ และ ไขสันหลงั
มาเพื่อการวินิจฉยัและ
แปลผลภาพเอก็ซเรย์
ทางดา้นระบบ
ประสาท รวมทั้งสมอง
และไขสันหลงัใน
ผูป่้วยท่ีเร่ิมมีความ
ซบัซอ้น 
 
สามารถแสดงความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การ
เปล่ียนแปลงของรอย
โรคดงักล่าวในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษา
และการส่งต่อไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 
 
 

 
สามารถประยกุตค์วามรู้
พ้ืนฐาน ทางดา้นกาย
วิภาค พยาธิสรีรวิทยา 
และพนัธุศาสตร์ของ
โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
สมอง ล าคอ และ ไขสัน
หลงัมาเพื่อการวินิจฉยั
และแปลผลภาพ
เอก็ซเรยท์างดา้นระบบ
ประสาท รวมทั้งสมอง
และไขสันหลงัในผูป่้วย
ท่ีมีความซบัซอ้น 
 
สามารถแสดงความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของรอย
โรคดงักล่าวในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษา
และการส่งต่อไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 
สามารถสอนแสดงและ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้
พ้ืนฐานรอยโรคทาง
สมองและไขสันหลงัมา
เพื่อการวินิจฉยัและแปล
ผลภาพเอก็ซเรยท์างดา้น
ระบบประสาท รวมทั้ง
สมองและไขสันหลงัใน
ผูป่้วยท่ีมีความซบัซอ้น 
และไดรั้บการยอมรับจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 
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EPA 5: Competence in invasive and non-invasive procedures 
ความสามารถในการตรวจและการท าหัตถการแบบที่ไม่มีการผ่านหรือสอดใส่เคร่ืองมือเข้าไปใน
ร่างกายผู้ป่วย และแบบท่ีมีการผ่านหรือสอดใส่เคร่ืองมือเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย (ทักษะและเจตคติใน
การบริบาลผู้ป่วย 2) 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขอ้บง่ช้ีและ
ขอ้บ่งห้ามส าหรับ
การตรวจและการ
ท าหตัถการ ทั้งแบบ
ท่ีไม่มีการผา่นหรือ
สอดใส่เคร่ืองมือเขา้
ไปในร่างกายผูป่้วย 
และแบบท่ีมีการ
ผา่นหรือสอดใส่
เคร่ืองมือเขา้ไปใน
ร่างกายผูป่้วย 
 
 
 
 
 
 
ตระหนกัถึงปัญหา 
และสามารถให้การ
ดูแลรักษาในกรณีท่ี
เกิดภาวะแทรกซอ้น
จากการใชส้ารทึบ
รังสี 

มีความสามารถในการ
ดูแลผูป่้วยก่อนท่ีจะไดรั้บ
การตรวจหรือการท า
หตัถการ (เช่น ตรวจ
วิเคราะหผ์ลการตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการก่อนท่ีจะ
รับการตรวจและการท า
หตัถการ, การขอความ
ยินยอมในการตรวจและ
การท าหตัถการ, การขอ
เวลานอกเพื่อให้เจา้หนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนได้
ตรวจสอบและยืนยนั
ความถูกตอ้งตรงกนั
ก่อนท่ีผูป่้วยจะไดรั้บการ
ตรวจและการท าหตัถการ) 
ซ่ึงไดมี้การระบุไวใ้น
หลกัสูตรการฝึกอบรม 

มีทกัษะในการตรวจและ
การท าหตัถการขั้นพ้ืนฐาน
และขั้นสูง ทั้งแบบท่ีไม่มี
การผา่นหรือสอดใส่
เคร่ืองมือเขา้ไปในร่างกาย
ผูป่้วย และแบบท่ีมีการผา่น
หรือสอดใส่เคร่ืองมือเขา้
ไปในร่างกายผูป่้วย ภายใต้
การก ากบัดูแลของอาจารย์
ผูใ้ห้การฝึกอบรม 
 
 
 
 
ตระหนกัถึงปัญหา และ
สามารถให้การดูแลรักษา
ในกรณีท่ีเกิด
ภาวะแทรกซอ้นจากการ
ตรวจและการท าหตัถการ
ขั้นพ้ืนฐาน 

มีทกัษะในการตรวจ
และการท าหตัถการขั้น
พ้ืนฐานและขั้นสูง ทั้ง
แบบท่ีไม่มีการผา่นหรือ
สอดใส่เคร่ืองมือเขา้ไป
ในร่างกายผูป่้วย และ
แบบท่ีมีการผา่นหรือ
สอดใส่เคร่ืองมือเขา้ไป
ในร่างกายผูป่้วย ไดด้ว้ย
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
มีส่วนร่วม ตระหนกัถึง
ปัญหา และสามารถให้
การดูแลรักษาในกรณีท่ี
เกิดภาวะแทรกซอ้นจาก
การตรวจและการท า
หตัถการขั้นสูง 

สามารถเป็นผูส้อนการ
ตรวจและการท า
หตัถการแก่ผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีทกัษะในการตรวจ
และการท าหตัถการท่ี
ซบัซอ้น, การ
เปล่ียนแปลงการตรวจ
และการท าหตัถการตาม
ความเหมาะสม, และมี
ส่วนร่วมและสามารถ
ให้การดูแลรักษาใน
กรณีท่ีเกิด
ภาวะแทรกซอ้นจากการ
ตรวจและการท าหตัถาร
ท่ีซบัซอ้น 
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EPA 6: Consultant in neuroradiology 
การเป็นท่ีปรึกษาในสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
สามารถใช ้imaging 
guideline ท่ีเป็น evidence 
based จากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้
เช่น American College of 
Radiology (ACR) 
Appropriateness Criteria 
ได ้
 
มีการใชร้ะบบเวชระเบียน
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางคลินิกไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

สามารถรวบรวมขอ้มูลทาง
คลินิกและภาพวินิจฉยัเพื่อ
สรุปการแยกโรคไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และสามารถให้
ค  าแนะน าโรคหรือภาวะท่ี
พบบ่อยจากภาพวินิจฉยั
ระบบประสาทได ้

สามารถรวบรวมขอ้มูลทาง
คลินิกและภาพวินิจฉยัเพื่อ
สรุปการแยกโรคไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และสามารถให้
ค  าแนะน าโรคหรือภาวะท่ี
ซับซ้อนจากภาพวินิจฉยั
ระบบประสาทได ้

สามารถร่วมปรึกษากบัแพทยเ์ฉพาะทาง
ระบบประสาทอื่นๆ (เช่น อายรุแพทย์
ระบบประสาท ศลัยแพทยร์ะบบประสาท 
หู-คอ-จมูก จกัษุ neuro-oncologist) ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
รวบรวมงานวิจยัใหม่ๆและเอกสารแนะน า
ท่ีมีการเผยแพร่เพื่อใชพ้ิจารณาร่วมกนัใน
การระบุถึงความคุม้ค่า ความเส่ียง และ
ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการตรวจภาพวินิฉยั
ระบบประสาทท่ีให้ค  าปรึกษาได ้

มีส่วนร่วมในงานวจิยั 
นวตักรรม หรือการ
น าไปใชข้อง imaging 
guidelineท่ีพฒันาขึ้น 

 
Comments: “พบบ่อย” และ “ซบัซอ้น” ไดก้ าหนดในหลกัสูตรการฝึกอบรม 
 

 
แสดงความคิดเห็น :                                                                                                        ไม่ถึงระดบั 1 

 
 
 



 

หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาท 2562 105 
 

 

 
 
 
 
EPA 7: Professionalism 
บุคลากร-ความเป็นวิชาชีพ 1  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
เป็นสมาชิกของทีมดูแลสุขภาพ
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
เนน้การส่งเสริมสวสัดิการ
ผูป่้วย, อ านาจในการตดัสินใจ
จากผูป่้วยและความยติุธรรมใน
สังคม 
 
แสดงพฤติกรรมมืออาชีพ
ดงัต่อไปน้ี : 
• ไวว้างใจได ้
• รู้จกัขอ้จ ากดัของตนเองและ
มองหาความช่วยเหลือใน
เวลาท่ีเหมาะสมได ้

• รู้จกัความบกพร่องของ
ตนเองและมองหาความ
ช่วยเหลือในเวลาท่ีจ าเป็นได ้

• ตอบสนองอยา่งเหมาะสมกบั
การวิพากษวิ์จารณ์อยา่ง
สร้างสรรค ์

• ให้ความส าคญักบัความ
ตอ้งการของผูป่้วยก่อน
ตนเอง 

• รักษาขอบเขตท่ีเหมาะสมกบั
ผูป่้วย เพื่อนร่วมงานและ
บุคคลอื่น ๆ 

• แสดงใหเ้ห้นความอดทนและ 
• การยอมรับความหลากหลาย
ของแต่ละบุคคลและกลุ่มได ้

แสดงออกถึงความเป็น
มืออาชีพของตนเอง
อยา่งกระตือรือลน้และ
พูดคุยเก่ียวกบัความเป็น
มืออาชีพน้ีกบันกัศึกษา
แพทยแ์ละแพทยป์ระจ า
บา้น 
 
แสดงพฤติกรรมมือ
อาชีพตามหวัขอ้ของ
ระดบั 1 

เป็นผูน้ าของทีมดูแล
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ เนน้การ
ส่งเสริมสวสัดิการ
ผูป่้วย, อ านาจในการ
ตดัสินใจจากผูป่้วยและ
ความยติุธรรมในสังคม 
 
แสดงพฤติกรรมมือ
อาชีพตามหวัขอ้ของ
ระดบั 1   

ท าตวัให้เป็นตน้แบบ
ส าหรับพฤติกรรมมือ
อาชีพ 
 
แสดงพฤติกรรมมือ
อาชีพตามหวัขอ้ของ
ระดบั 1   

เป็นพ่ีเล้ียงแก่ผูอ่ื้นใน
ดา้นความเป็นมืออาชีพ
และจริยธรรม 
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ระบบ-ความเป็นวิชาชีพ 2 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
เป็นสมาชิกของทีมดูแล
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
เนน้การส่งเสริม
สวสัดิการผูป่้วย, 
อ านาจในการตดัสินใจ
จากผูป่้วยและความ
ยติุธรรมในสังคม 
 
แสดงพฤติกรรมมือ
อาชีพดงัต่อไปน้ี : 
• รู้ความส าคญัและให้
ความส าคญัแก่การ
ดูแลผูป่้วยและการให้
ค  าปรึกษาตามความ
สนใจของผูป่้วย 

• มีการเพ่ิมพูนความ
รับผิดชอบที่เก่ียวขอ้ง
กบังาน 

• เก็บรักษาความลบั
ผูป่้วย 

• เพ่ิมพูนขอ้ก าหนด
ของสถาบนัและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

มองหาโอกาสในการ
พฒันาความเป็นมือ
อาชีพในสถานท่ีท างาน 
และมีบทบาทใน
โปรแกรมเพื่อการ
พฒันาการดูแลทาง
คลินิกและความเป็นมือ
อาชีพ 
 
แสดงพฤติกรรมมือ
อาชีพตามหวัขอ้ของ
ระดบั 1 

เป็นผูน้ าของทีมดูแล
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ เนน้การ
ส่งเสริมสวสัดิการ
ผูป่้วย , อ านาจในการ
ตดัสินใจจากผูป่้วยและ
ความยติุธรรมในสังคม 
 
แสดงพฤติกรรมมือ
อาชีพตามหวัขอ้ของ
ระดบั 1   

ท าตวัให้เป็นตน้แบบ
ส าหรับพฤติกรรมมือ
อาชีพ 
 
แสดงพฤติกรรมมือ
อาชีพตามหวัขอ้ของ
ระดบั 1   

ยอมรับบทบาทการเป็น
ผูน้ าในระดบัสถาบนั 
ขอบข่าย และองคก์ร
ระดบัชาติเพื่อ
ความกา้วหนา้ของความ
เป็นมืออาชีพ 
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กบัความเป็นมือ
อาชีพและจริยธรรม 

• เตรียมตวัและเขา้ร่วม
การประชุมท่ีก าหนด 
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EPA8: Patient safety 
ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
สารทึบรังสี (Contrast 
Agents) 
รู้และด าเนินการจดัการเม่ือ
เกิดปฏิกิริยาจากการใชส้าร
ทึบรังสี 
 
 
 
 
 
ความปลอดภยัในการใช ้
รังสี (Radiation Safety) 
อธิบายกลไกของการ
บาดเจ็บเน่ืองมาจากรังสีและ
หลกัการ ALARA (“as low 
as reasonably achievable) 
 
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลในการ
ก าหนดค่าเฉล่ียของปริมาณ
รังสีส าหรับการตรวจแต่ละ
ชนิด 

สารทึบรังสี (Contrast 
Agents) 
ระบุผูป่้วยท่ีมีความเส่ียง
ต่อการเกิดภาวะ แทรก
ซอ้นจากการไดรั้บสารทึบ
รังสีและแนะน าการ
ด าเนินการต่อหรือการ
จดัการที่เหมาะสม 
 
ความปลอดภยัในการใช้
รังสี (Radiation Safety) 
ส่ือสารถึงความเส่ียงต่อ
ผูป่้วยและบุคลากรทางการ
แพทยท่ี์อาจเกิดจากการ
ไดรั้บรังสีจากการตรวจแต่
ละชนิด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความปลอดภยัในการใช้
รังสี (Radiation Safety) 
ปรับเปล่ียน protocol การ
ตรวจเพื่อลดระดบัการ
ไดรั้บรังสีให้นอ้ยท่ีสุดใน
การตรวจภาพวินิจฉยั
ระบบประสาท 
 
 

สารทึบรังสี (Contrast 
Agents) 
ให้ความรู้บุคคลอื่นใน
ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ใชส้ารทึบรังสี 
 
 
 
 
 
ความปลอดภยัในการใช้
รังสี (Radiation Safety) 
รู้และด าเนินการจดัการเม่ือ
เกิดการไดรั้บรังสีเกิน
ขนาดจากการตรวจทาง
รังสีวิทยาวินิจฉยั 
 
สนบัสนุนหรือรณรงคใ์ห้
เกิดความปลอดภยัในการ
ใชรั้งสี 
 

สารทึบรังสี (Contrast 
Agents) 
มีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิด
ความกา้วหนา้หรือการ
พฒันาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น
ในการใชส้ารทึบรังสี 
 
 
 
 
ความปลอดภยัในการใช้
รังสี (Radiation Safety) 
มีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิด
ความกา้วหนา้หรือการ
พฒันาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น
ในดา้นความปลอดภยัใน
การใชรั้งสี 
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ความปลอดภยัในการใช้
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
(Magnetic Resonance 
Safety) 
อธิบายความเส่ียงของภาพ
วินิจฉยัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
(Magnetic Resonance 
Imaging/MRI) 
 
 ประยกุตใ์ชห้ลกัการของ
ความปลอดภยัในการใช้
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า รวมถึง
การก าหนดอาณาเขตท่ี
ปลอดภยัและการคดักรอง
ก่อนการตรวจ  

 
 
ความปลอดภยัในการใช้
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (MR 
Safety) 
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลความ
ปลอดภยัของอุปกรณ์เทียม
หรือโลหะท่ีอยูใ่นร่างกาย 
 
ส่ือสารถึงความปลอดภยั
ในการใชค้ล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้าแก่ผูป่้วย
และบุคลากรทางการ
แพทยเ์ก่ียวกบัอุปกรณ์
เทียมท่ีใชบ้่อยและส่ิง
แปลกปลอมในร่างกาย 

 
 
ความปลอดภยัในการใช้
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (MR 
Safety) 
ประเมินผูป่้วยท่ีมีความ
เส่ียงท่ีจะเกิด
ภาวะแทรกซอ้นจากการ
ตรวจภาพวินิจฉยัคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้าและ
แนะน าการด าเนินการต่อ
หรือการจดัการที่
เหมาะสม 

 
 
ความปลอดภยัในการใช้
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (MR 
Safety) 
รู้และด าเนินการจดัการ
ภาวะแทรกซอ้นจากการ
ตรวจภาพวนิิจฉยัคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า 

 
 
ความปลอดภยัในการใช้
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (MR 
Safety) 
มีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิด
ความกา้วหนา้หรือการ
พฒันาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น
ในดา้นความปลอดภยัใน
การใชค้ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
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EPA 9: Self-directed learning – practice-based learning and improvement 
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
มีความตระหนกัถึงความรู้
ความสามารถของตนเอง 
และสามารถใชป้ระโยชน์จาก
การสะทอ้นกลบัของอาจารย ์
เพื่อน และผูป่้วย 

น าเอาการสะทอ้นกลบัมาใช้
เพื่อการพฒันาตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 
มีการพฒันาแผนการเรียนและ
มีการใชป้ระโยชน์จากเอกสาร
ตีพิมพแ์ละบทความทาง
วิชาการ 
 
ประเมินและให้การสะทอ้น
กลบัแก่ผูเ้รียนรุ่นนอ้ง 

 แสดงให้เห็นถึงการประเมิน
สมรรถนะของตนเองท่ีแม่นย  า 
และสมดุล และสามารถทราบ
ถึงส่ิงท่ีตอ้งพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 
สามารถเลือกหลกัฐานเชิง
ประจกัษเ์พื่อตอบค าถามที่
จ  าเพาะทางการแพทย ์

สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองโดย
ใชข้อ้มูลจากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์ซ่ึงไดรั้บค าแนะน า
จากผูอ้ื่นเพียงเล็กนอ้ย 
 
สามารถพฒันาให้ตนเองมี
ความรู้ท่ีทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สามารถพฒันาแผนและด าเนินการ
งานวิจยัไดด้ว้ยตนเอง 
 
สามารถพฒันาหลกัสูตรการศึกษา
และเคร่ืองมือการประเมินผล 
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เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 
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ระดบัคะแนน บทลงโทษ 
1 ตดั 30 คะแนนขึ้นไป ตกัเตือน 
2 ตดั 70 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80 คะแนน ซ ้าชั้น 
3 ตดั 80 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 คะแนน ไม่ส่งช่ือเพื่อสอบรับใบวุฒิบตัรฯ 
4 ตดั 100 คะแนน ให้ออก 
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ภาคผนวก ฉ 
การปฏิบัติงาน 
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ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

มีการแบ่งการท างานเป็น 4 งาน ดงัตาราง โดยจะหมุนเวียนทุกสัปดาห์ 

งาน 
อ่าน plain film 
อ่านและดูเคส CT ในเวลาร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นโดย review กบัอาจารย ์
อ่านและดูเคส MRI ในเวลาร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นโดย review กบัอาจารย ์
อ่านเคส CT/ MRI โดย review กบัอาจารย ์(fellow teaching) 

 
ตาราง activities ของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

วนั ตารางเรียน/ conferences เวลา 
วนัจนัทร์ Eye conference (ทุก 1 เดือน) 

Staff Fellow Resident Neuro Meeting (สัปดาห์ท่ี 3 ของ rotation) 
Journal club 
ENT tumor conference 

8.00-9.00 น. 
11.30-13.00 น. 
13.30-14.30 น. 
14.30-15.30 น. 

วนัองัคาร Neuro conference 8.00-9.00 น. 
วนัพุธ MM and Professionalism conference (สัปดาห์ท่ี 3 ของ rotation) 

ENT conference 
Topic 
Tumor conference 

7.30-8.30 น. 
8.00-9.00 น. 
9.30-10.30 น. 
13.00-14.00 น. 

วนัพฤหสั Stroke conference (ทุก 2 เดือน) 
Sarcoma conference (สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน) 
Elective topic 

7.30-8.30 น. 
12.00-13.00 น. 
13.30-14.30 น. 

วนัศุกร์ Pediatric tumor conference (สัปดาห์ท่ี 1 ของเดือน) 
RS conference (สัปดาห์ท่ี 2-5 ของเดือน) 
Interesting cases (Hot seat) 

8.00-9.00 น. 
8.00-9.00 น. 
9.00-10.00 น. 

Interhospital conference อ่ืนๆ: ENT, Neurology 
*หมายเหตุ: แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบประสาทสามารถก าหนดหวัขอ้การเรียนรู้

ในการท า Journal club, Topic และ Interesting cases (Hot seat) ดว้ยตนเอง โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อใหส้ามารถศึกษาคน้ควา้ในหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจหรือประเมินแลว้วา่ตนเองยงัขาดความรู้ดา้นนั้น 
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ตารางเรียนของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทและแพทย์ประจ าบ้านรังสี
วิทยาวินิจฉัย 
 
ตารางเรียนรวม 

 
 

รายละเอยีดตารางเรียนด้านภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

 
 

*หมายเหตุ: ตารางactivities และตารางเรียนของแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวินิจฉยัระบบ
ประสาทจดัท าในปีการศึกษา 2562  
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ระยะเวลาในการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์เพิม่เติมในสถาบันอ่ืนในลกัษณะของกจิกรรมเลือก
(elective) 
ใหผู้ฝึ้กอบรมมีระยะเวลาในการ elective 2 เดือน (ทางราชวิทยาลยัก าหนดให้เป็นเวลาไม่เกิน 4 
เดือน) และตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมในสถาบนันั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 
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ภาคผนวก ช 
การท าวจิัย 
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