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1.  ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)           หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ 

                         ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  

(ภาษาอังกฤษ)       Fellowship Training in Advanced Diagnostic Body Imaging  
 

 2.  ช่ือวุฒิบัตร  

      ชื่อเต็ม   

  (ภาษาไทย)        วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                         อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  

  (ภาษาอังกฤษ)     Diploma of the Thai Subspecialty Board of Advanced Diagnostic Body   

                         Imaging  

      ชื่อย่อ   

(ภาษาไทย)         วว. ภาพวนิิจฉัยชั้นสูง 

(ภาษาอังกฤษ)      Dip., Thai Subspecialty Board of Advanced Diagnostic Body Imaging 

  

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

       สถานที่จัดการเรียนการสอน 
1.  ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยมีสถานที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนและบริการหลายแห่ง อาทิ 
หน่วยตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่อาคาร 1 ชั้น 2 หน่วยรังสีฉุกเฉินที่อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(AIMC) ที่อาคารศูนย์การแพทย์ตึกสิริกิติ์ ศูนย์วินิจฉัยเต้านมที่
ห้องประชุมจงจินต์ และงานรังสีวิทยาที่อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์    

2.   สถาบันภายนอก ในประเทศและต่างประเทศ ในการเรียนการสอนวิชาเลือก 
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4.   พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นเลิศด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยชั้นสูงในระดับสากล 
พันธกิจ (Mission) 

  พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั ้นสูง คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงความมุ่งประสงค์ของการจัดการฝึกอบรม เพ่ือชี้น า
การกระท าและทิศทาง การมุ่งไปสู่เป้าหมายโดยรวมทั้งหมด โดยถูกก าหนดขึ้นอย่างสอดคล้องกับพันธกิจของ
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย  ด้านบริการวิชาการ และด้านการดูแลสุขภาพ 
ดังต่อไปนี้ 

1. จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพดีเลิศด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยชั้นสูงตามความต้องการของ
ระบบบริการสุขภาพ ชุมชน และสังคม  

2. ผลิตรังสีแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความพร้อมและความช านาญที่มีมาตรฐานในระดับสากล ในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมรับสถานการณ์ในสภาวะทั่วไปและสภาวะฉุกเฉิน โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 

3. สร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านการวิจัย และติดตามงานวิจัยใหม่ๆเพื่อน าความรู้ ไปสู่การ
แก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5. ผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมดูแลด้านสุขภาพตามนโยบายระบบสุขภาพของประเทศ สามารถชี้น า

สังคมด้านสุขภาพและพัฒนาสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นอิสระทางวิชาการ  
6. ผลิตบุคลากรให้มีจริยธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และมีจิตส านึกในการบริการ 

 
ความส าคัญ: ในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมาก  สาขาวิชาต่างๆ ได้มีการพัฒนาไปในเชิงลึก  
รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยโรคโดยภาพวินิจฉัย (Diagnostic Body Imaging) ซึ ่งได้แก่ภาพคลื ่นเสียงความถี ่ส ูง 
(Ultrasonography, US), ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography, CT), ภาพคลื ่นสะท้อนใน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging, MRI)  รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น  Fusion Positron 
Emission Tomography (PET) -CT หร ื อ  Fusion PET-MRI, Spectral and Dual energy-CT, Ultrasound 
Elastrography ได้มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมากเช่นกัน อีกทั้งมีการพัฒนาในด้านการสร้างภาพหลังการตรวจ (Post-
processing Images) เช่น การสร้างภาพหลายมิติ (2-D Multiplanar Reformation และ 3-D Reconstruction), 
การสร ้างภาพเหมือนจร ิง (Virtual Endoscopy), การสร ้างภาพที ่บอกรายละเอียดของหลอดเล ือด (CT 
Angiography / MR Angiography), การสร้างภาพที่มีรายละเอียดสูง (High Resolution Imaging) รวมถึงการสร้าง
ภาพที่บอกถึงการท างานของอวัยวะต่างๆ (Functional Imaging)  ท าให้ภาพที่ปรากฏออกมามี 
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รายละเอียดชัดเจน นอกจากนี ้ย ังมีการพัฒนาเพื ่อว ิเคราะห์เช ิงปริมาณจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์ 
(Quantitative-CT) และภาพจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Quantitative-MRI) รวมถึงยังมีการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จากภาพทางรังสีกับทีมสหวิชาชีพ เพ่ือช่วยในการวินิจฉัย และดูแลผู้ป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นความรู้ที่ได้จากการศึกษาฝึกอบรมขณะเป็นแพทย์ประจ าบ้านในภาควิชารังสี
วิทยา เป็นเวลา 3 ปีนั้น อาจยังไม่เพียงพอที่จะท าให้มีความรู้ ความช านาญ ในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างลึกซ้ึง   นอกจาก
ที่กล่าวมาแล้ว การแปรผลภาพให้ได้ดีนั ้น ยังต้องอาศัยความรู้ และประสบการณ์ในการท างานที่เกี ่ยวข้องกับ 
Advanced Diagnostic Body Imaging  รวมถึงมีความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมด้านกายวิภาคศาสตร์ และพยาธิวิทยาที่
เกี่ยวข้อง  และต้องทราบข้อดี ข้อเสีย และข้อจ ากัดของแต่ละการตรวจ เพ่ือเลือกการตรวจได้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ขั้นตอน  ต้องรู้วิธีการเตรียมผู้ป่วย เทคนิคการตรวจ รวมถึงการแปลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้
สามารถประหยัดงบประมาณของประเทศ และเนื่องจากวิวัฒนาการของ Diagnostic Body Imaging ได้มีการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้รังสีแพทย์ที่จบการศึกษาก่อนหน้านี้ ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชานี้มาก่อน  หรือ
เคยฝึกอบรมมาเพียงบางส่วน  ดังนั้นการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  จะช่วยเพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์
ในการท างานด้านนี้ให้กับรังสีแพทย์ผู้สนใจในโรคที่หลากหลาย ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ ระบบกระดูกและข้อ ทั้งในภาวะที่ไม่รีบด่วน และใน
ภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต เพื่อที่จะสามารถให้การวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นย า ตอบสนองระบบบริการสุขภาพที่มีความ
ต้องการแพทย์ผู้มีความช านาญมากขึ้นโดยเฉพาะในทีมร่วมดูแลผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยซับซ้อนรวมถึงสามารถให้
ค าปรึกษา แนะน า และเผยแผ่ความรู้ในสาขานี้ให้แก่แพทย์ที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆได้  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง
ผู้ป่วย และวงการแพทย์ต่อไปในอนาคต 
  เนื่องจากงานด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ในเชิงกว้างในการท างานร่วมกับ
แพทย์ต่างสาขาและสหวิชาชีพ รังสีแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกฝนสร้างเสริมประสบการณ์ให้เกิด
ความรู้ความช านาญและทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น (interpersonal & communication skills) มีการบูรณา
การความรู ้ความช านาญภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู ้ร ับการฝึกอบรมได้ใช้ความรู ้ (medical knowledge and 
technical skills) ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะในด้านการดูแลผู้ป่วย (patient care) แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ 
(professionalism) รวมถึงการปลูกฝังให้มีจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้ร่วมงานและองค์กร โดย
ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวมที่ค านึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในระบบ
บริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม (patient care and system-based practice) เพื ่อน าประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติผนวกกับการหาข้อมูลเพิ่มเติมมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (practice-based learning) และมีศักยภาพใน
การน าความรู้ในสาขาของตนเองไปบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ (system-based practice) ต่อไป 
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            จุดเด่น  ของหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือมี
การจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ทันสมัย มีสาขาวิชาครบถ้วนตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย อีกทั้งมีการบรรจุวิชารังสีวิทยาฉุกเฉิน (Emergency Radiology) ในการศึกษาปฏิบัติงานและมีทีมอาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านรังสีวิทยาฉุกเฉินพร้อมให้การดูแลเป็นสถาบันแรกใน
ประเทศไทย 

 
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  หลักสูตรได้มีการจัดการฝึกอบรมอย่างสอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีในทุกด้าน และมีการก าหนดพันธกิจของหลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน 

  พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี: จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้การบริการ
วิชาการ และดูแลสุขภาพ เพ่ือสุขภาวะของสังคม 
 พันธกิจ : ด้านการศึกษา 
 จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ   
 พันธกิจ : ด้านการวิจัย 

สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการน าไปประยุกต์ใช้ 
  พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ 

ให้ความรู้ หรือค าปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  พันธกิจ : ด้านการดูแลสุขภาพ 

ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
 
5. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ (Objectives and Intended Educational 
Outcomes)  

หลักสูตรฯมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงให้มีความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  ตามผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ 
กล่าวคือแพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ กอปรด้วยความรู้ความสามารถขั้นพ้ึนฐานตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้ 
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        5.1  ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย และทักษะทางหัตถการ (Patient care and  
              procedural skills) 

5.1.1  มีการเรียนรู้และฝึกทักษะในการให้ค าปรึกษา และแนะน าเก่ียวกับการตรวจและการวินิจฉัย     
     ทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์  
     รวมพิจารณาและค านึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเสี่ยง และประโยชน์ของ    
     ผู้ป่วยเป็นหลัก 

      5.1.2   มีการเรียนรู้และเลือกใช้ contrast agent ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละสถานการณ์ 
      5.1.3   มีทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการท าหัตถการทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

          5.1.4  มีความรู้และสามารถท าการตรวจหรือควบคุมการตรวจภาพวินิจฉัยชั้นสูง ในกลุ่มโรคท่ีไม่     
           ซับซ้อนและกลุ่มโรคที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองหรือภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การ   
           ฝึกอบรม 
  5.1.5  ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจทางด้านภาพวินิจฉัย    

   ชั้นสูง และสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ได้ด้วย    
   ตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทย์สาขาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

 

      5.2  ความรู้ทางด้านภาพวินิจฉัยช้ันสูงท้ังในภาวะท่ีไม่รีบด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรือ วิกฤต     
            (Medical knowledge) 

5.2.1  มีความรู้เกี่ยวกับภาพวินิจฉัยชั้นสูงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ thoracic imaging,  
cardiovascular imaging, abdominal (gastrointestinal, hepatobiliary, pancreas, 
genitourinary) imaging และ musculoskeletal imaging รวมถึงสามารถให้การวินิจฉัย
และวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างถูกต้อง 

5.2.2  สามารถน าความรู้ใหม่ ๆ จากรายงานการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการตรวจภาพวินิจฉัยชั้นสูง   
          ได้และริเริ่มการท างานวิจัยทางคลินิก 

5.2.3  มีส่วนช่วยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง 
 

5.3  การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and improvement) 

5.3.1  มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการดูแลผู้ป่วย 

5.3.2  มีการพัฒนาการเรียนรู้ การประเมิน และการปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสะท้อน
ตนเองและการสะท้อนกลับจากหลักสูตร รวมทั้งมีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วย
หลักการของวิทยาการระบาดคลินิกและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

5.3.3  การฝึกการเป็นนักวิชาการ (scholarly activity) โดยสามารถด าเนินการวิจัยทางการแพทย์
และสาธารณสุขรวมถึงวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 
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5.4   ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ( Interpersonal and communication   
  skills) 

 5.4.1  มีความสามารถในการสื ่อสารให้ข้อมูลแก่ผู ้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี    
           เมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ได้แก่ 

-  การสื ่อสารเกี ่ยวกับวิธ ีการตรวจทางด้านภาพวินิจฉัยชั ้นสูง การขอใบแสดงความ  
  ยินยอม 

-   การสื่อสารเกี่ยวกับข้อผิดพลาด ภาวะแทรกซ้อน หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   

5.4.2   สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และ  
           บุคลากรทางการแพทย์ได้ 

5.4.3 สื่อสารให้ข้อมูล โดยรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือด้วยวาจา แก่ทีมดูแล  
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4.4 มีความเป็นผู้น าและน าความรู้ไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในเชิงส่วนรวมและสังคม 

5.4.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างราบรื่น   

5.4.6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยและญาติ อาจารย์ รวมทั้งผู้ร่วมงานในวิชาชีพทุกระดับ 
 

  5.5   มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

    แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมแห่งวิชาชีพที่ดีของแพทย์ดังนี้  

5.5.1   มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน  

5.5.2   มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่  
 เกี่ยวข้องได้เหมาะสม 

5.5.3   มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuing     
 professional development) 

5.5.4   มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติที่จะใช้วิชาภาพวินิจฉัยชั้นสูงให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  
 และประเทศ 

5.5.5   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

5.5.6   ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

5.5.7  มีความเป็นอิสระทางวิชาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างดีที่สุด 
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5.6  การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)   
5.6.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ 

          5.6.2  มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยการปฏิบัติงานและเข้าเป็น    
        สมาชิกด าเนินการตามบทบาทท่ีเกี่ยวข้องในระบบประกันคุณภาพต่างๆของหน่วยงาน 

          5.6.3  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยการปฏิบัติงานและเข้าเป็นสมาชิก    
         ด าเนินการตามบทบาทที่เก่ียวข้องในระบบประกันคุณภาพต่างๆของหน่วยงาน 

          5.6.4  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness     
  medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการ  
  สาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
6.  แผนการฝึกอบรม / หลักสูตร  
     6.1  วิธีการให้การฝึกอบรม 
หลักการจัดการการฝึกอบรม 

      ภาควิชาฯ ด าเนินการด้านการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงตามเกณฑ์
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุ
สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยยึดหลักการจัดการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องและบรรลุผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรมที่ก าหนดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบ
ผู ้ป่วย ค านึงถึงศักยภาพและการเรียนรู ้ของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม ( trainee-centered) มีการบูรณาการ
ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝึกอบรมกับงานบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ราช
วิทยาลัยฯได้ระบุเป้าประสงค์หลักในแต่ละช่วงหรือชั้นปี (milestone) ระดับสมรรถนะการเรียนรู ้ 6 ด้าน 
(competency) ของการฝึกอบรม และ Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีวิทยาวินิจฉัยทั้ง 10 
ข้อ ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแล (supervision) และให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ  
 ข้อก าหนด Entrustable Professional Activity (EPA) ทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง 10 ข้อดังตาราง
ที่ 1 และความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency 6 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 2 ได้  (เอกสารอ้างอิง 1. 
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 2562) 
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ตารางท่ี 1  Entrustable Professional Activity (EPA) ทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง  

EPA 1  Collaborates as a member of an interprofessional team 

EPA 2 Triages and protocols exams 

EPA 3 Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis 

EPA 4 Communicates diagnostic imaging findings 

EPA 5 Recommends appropriate next steps 

EPA 6 Obtains informed consent and performs diagnostic / interventional procedures 

EPA 7 Manages patients undergoing imaging and procedures 

EPA 8 Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care 

EPA 9 Behaves professionally 

EPA 10 Contributes to a culture of safety and improvement 

 

ตารางท่ี 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency ทั้ง 6 ด้าน 

Competency EPA 
1 

EPA 
2 

EPA 
3 

EPA 
4 

EPA 
5 

EPA 
6 

EPA 
7 

EPA 
8 

EPA 9 EPA 10 

Patient Care • • 
 

• • • • • 
  

Medical 
Knowledge & 
Technical Skills 

• • • • • • • • 
  

Practice-based 
Learning & 
Improvement 

  
• • • • • • 

 
• 

Interpersonal & 
Communication 
Skills 

• 
  

• • • • 
   

Professionalism • 
 

• • • • • 
 

• 
 

System-based 
Practice 

    
• • • • 

 
• 

 

 

 

 



           
             อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  11 

                                    มหาวิทยาลัยมหิดล      

 
รูปแบบและลักษณะของหลักสูตร 

1. รูปแบบ  การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

2. ภาษาท่ีใช้  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
3. การเข้ารับการฝึกอบรม  เปิดรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดโดยสมัครผ่าน

กระบวนการรับสมัครของแพทยสภาด าเนินการโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และ
การรับสมัครผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

4.  ความเชื่อมโยงที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมกับสถาบันอ่ืนทั้งภายในและภายนอก 
5.  การให้วุฒิการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5.1   ใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการฝึกอบรมฯ โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
5.2   วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัย 

             ชั้นสูงด าเนินการโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา 
 

สถานภาพของหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2557 รับรองโดยราช

วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยภายใต้การก ากับดูแลของแพทยสภา 
 
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

                  ปีการศึกษา 2563 

 
  6.1.1   การด าเนินการฝึกอบรม 

         ช่วงเวลาการฝึกอบรม 
     1.  วงรอบปีการศึกษา 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน 

         2.   การแบ่งภาค/ระดับชั้นปี 
 
การด าเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามวงรอบปีการศึกษา โดยแบ่งระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด 2 ปี 

หรือ 24 เดือน เป็นสองช่วง โดยแต่ละช่วง (หรือแต่ละปีการศึกษา) ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 12 เดือน (52 สัปดาห์
โดยประมาณ)  

การให้การฝึกอบรมในแต่ละช่วง (ปีการศึกษา) หรือแต่ละระดับชั้นปีมีการก าหนดให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านประสบการณ์เรียนรู้ทั ้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติตามระดับชั้นปีในลักษณะที่เป็น competency-
based ที่ก าหนดหลักการโดยราชวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 
 



           
             อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  12 

                                    มหาวิทยาลัยมหิดล      

 

1) ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

 ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง   
o มีการเรียนรู้และฝึกทักษะในการให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการตรวจทางด้านภาพ

วินิจฉัยชั้นสูง ในกลุ่มโรคระดับที่ไม่ซับซ้อน และกลุ่มโรคระดับที่ซับซ้อนภายใต้การก ากับดูแล
ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   

o มีการเรียนรู้และเลือกใช้ contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 
o มีทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการท าหัตถการทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

 ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
o มีทักษะในด้านการให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการตรวจทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง ใน

กลุ่มโรคระดับที่ไม่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง และกลุ่มโรคระดับที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองหรือภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม   

o ให้ค าแนะน าการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงต่อแพทย์เจ้าของไข้ได้ด้วย
ตนเอง 

o ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจทางทางด้านภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง และสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทย์สาขาที่เก่ียวข้องต่อไปได้อย่างเหมาะสม 

2)   ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical 
knowledge and technical skills)  โดยจัดให้   

 ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง    

o เรียนรู้เกี่ยวกับภาพวินิจฉัยชั้นสูงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ thoracic imaging, cardiovascular 
imaging, abdominal ( gastrointestinal, hepatobiliary and genitourinary imaging) 
และmusculoskeletal imaging 

o เรียนรู้ ฝึกทักษะการวางแผน imaging protocol ท าการตรวจหรือควบคุมวิธีการตรวจ และ
รายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัยชั้นสูง ในกลุ่มโรคระดับที่ไม่ซับซ้อนและกลุ่มโรคระดับที่
ซับซ้อน ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

o มีส่วนช่วยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง 

 ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง     

o เรียนรู้ ฝึกทักษะการวางแผน imaging protocol ท าการตรวจหรือควบคุมวิธีการตรวจ และ
รายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัยชั้นสูงในกลุ่มโรคระดับที่ไม่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง และกลุ่มโรค
ระดับท่ีซับซ้อนได้ด้วยตนเอง หรือภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
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o สามารถน าความรู้ใหม่ ๆ จาก รายงานการวิจัย (medical research) มาประยุกต์ใช้กับการ
ตรวจภาพวินิจฉัยชั้นสูงได้ และริเริ่มในการท างานวิจัยทางคลินิก  

o มีส่วนช่วยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง 

 ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมทางวิชาการของสถาบันฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ ได้แก่ lectures, topics, journal club, 

interesting cases, interdepartmental conferences, clinicopathology and radiology 

conferences และ morbidity/mortality conferences เป็นต้น       

3)   การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement)  
โดยจัดให้ 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี เรียนรู้ และมีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบในการดูแลผู้ป่วย 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี ได้พัฒนาการเรียนรู้ และสามารถปรับปรุงการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสะท้อนตนเองและการสะท้อนกลับจากหลักสูตร รวมทั้งมีวิจารณญาณ
ในการประเมินข้อมูลด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิกและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

 การฝึกการเป็นนักวิชาการ (scholarly activity) แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุก
ชั้นปี ต้องท างานวิจัยที่ได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง ในรูปแบบ original research ที่มีการเก็บข้อมูล
แบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional study ที่มีการกล่าวถึงความเป็นมา
ของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย ผลการวิจัย การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการ
สรุปผล ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 4)   ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)  โดยจัดให้ 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์และการ
สื่อสาร 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี ฝึกทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจ
ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย และการฉีด contrast agent  จากผู้ป่วยหรือญาติ 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ 
เช่น การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เป็นต้น 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง  

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและภาพวินิจฉัย แปลผล 
และวินิจฉัยแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ เช่น interdepartmental conferences, interesting 
cases เป็นต้น 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั ้นสูงทุกชั ้นปี สามารถเขียนรายงานผลตรวจด้วย
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 
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5)   ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  โดยจัดให้ 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี  ให้การบริบาลตามหลักเวชจริยศาสตร์ 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี  มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมอันดีต่อ
วิชาชีพ 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี เข้ าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
สถาบันฝึกอบรม กิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านบูรณาการ
ทั่วไปทางการแพทย์ 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี ได้รับการพัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการ
ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โดยเข้าอบรม counselling และ non-technical skills ต่าง ๆ  

 มีแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี  มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่
ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6)   การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)  โดยจัดให้ 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ
และระบบยาของประเทศ อาทิเช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต ระบบการชดเชยการรักษา และระบบบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เป็นต้น 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปีมีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น Hospital Accreditation (HA) โดยเฉพาะการดูแลและการใช้เครื่องมือ
ทางรังสีวิทยา การควบคุมคุณภาพทางรังสีวิทยา การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางรังสีวิทยา 
และค่าตรวจทางรังสีวิทยาที่พบบ่อย 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั ้นสูงทุกชั้นปีมีความรู ้เรื ่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 
(patient safety) ทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับ contrast agent, radiation safety, ultrasound safety และ 
magnetic resonance (MR) safety  

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทุกชั้นปี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness) 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั ้นสูงทุกชั ้นปีมีความรู ้ความเข้าใจเรื ่องกฎหมายทาง
การแพทย์ รวมถึงสิทธิผู้ป่วย  

 
     6.1.2    การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน  

     ข้อก าหนด 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานในกลุ่มวิชาต่างๆดังนี้ 

1.  ความรู้(วิชา)พ้ืนฐาน ได้แก่  การอบรมด้านความรู้บูรณาการท่ัวไปด าเนินการโดย 
      ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
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2.   ความรู้(วิชา)ในสาขารังสีวิทยาภาคบังคับ ได้แก่  
o Thoracic imaging  
o Cardiovascular imaging      
o Gastrointestinal and hepatobiliary imaging 
o Genitourinary imaging 
o Musculoskeletal imaging 
o Gray-scale and Doppler ultrasound  

3.   ความรู้ด้านอื่น ๆ ได้แก่ 
o Elective     
o การท าวิจัย  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่หลากหลาย หลักสูตรจัดให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมสามารถเลือกเรียนวิชาในสาขารังสีวิทยาหรือสาขาทางการแพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือสถาบันภายนอก ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลชุมชนภายในประเทศ และสถาบันในต่างประเทศได้อย่างอิสระโดยผ่านการพิจารณาความ
เหมาะสมจากประธานหลักสูตรฯ และมีการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และข้อเสนอแนะเมื่อสิ้นสุดการศึกษาดู
งานวิชาเลือกตามแบบการขออนุมัติว ิชาเลือก และรายงานวิชาเลือก ที ่ก าหนดของภาควิชาฯ 
(ภาคผนวก ค) 

ตารางท่ี 3  การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานในกลุ่มวิชาระบบต่างๆ 

ความรู้ในสาขารังสีวิทยาภาคบังคับ และ
ความรู้ด้านอื่นๆ  

เกณฑ์ฯโดยราชวิทยาลัยฯ
ก าหนดการหมุนเวียนศึกษา
และปฏิบัติงาน 

การจัดหมุนเวียนศึกษาและ
ปฏิบัติงานในภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์รพ รามาธิบดี 

Thoracic imaging ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 เดือน 

Cardiovascular imaging ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 เดือน 

Gastrointestinal and 
hepatobiliary imaging 

ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 เดือน 

Genitourinary imaging ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 เดือน 

Musculoskeletal imaging ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 เดือน 

Gray-scale and Doppler 
ultrasound 

ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3 เดือน (2+1) 

Elective ไม่น้อยกว่า 2 เดือน 3 เดือน 

Research ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 1 เดือน 

Emergency imaging - 2 เดือน 

รวม ไม่น้อยกว่า 21 เดือน 24 เดือน 



           
             อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  16 

                                    มหาวิทยาลัยมหิดล      
 
ระบบการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน 

ระบบการจัดการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน (rotation) จัดเป็นระบบตามรอบเดือน ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติครบถ้วนในทุกกลุ่มความรู้ที่ก าหนด 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

รูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติดังนี้ 
1.    การเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน  
2.    การฝึกปฏิบัติในห้องเรียนโดยใช้กรณีผู้ป่วยตัวอย่าง  
3.    การเรียนบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติกลุ่มย่อยในห้องเรียนหรือในสถานที่      

   ปฏิบัติงานตาม rotation 
4.    การปฏิบัติงานกับผู้ป่วยภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ 
5.    การปฏิบัติงานนอกเวลา (การอยู่เวร) 
6.    การรับปรึกษา 
7.    การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
8.    การร่วมกิจกรรมวิชาการรูปแบบอ่ืนๆ 
9.    การร่วมกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา competency ด้านต่างๆ 
10.    การท างานวิจัย 

 
  ทั้งนี้การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นภาคปฏิบัติโดยไม่มีการก าหนดสัดส่วนตายตัวระหว่างภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ และสนับสนุนให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีอาจารย์
เป็นผู้ดูแล ชี้แนะ ให้ค าปรึกษา และช่วยสนับสนุน 

 
Milestone  

       การก าหนดระดับขั้นความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาต่างๆ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีราชวิทยาลัยฯได้ระบุเป้าประสงค์หลักในแต่ละช่วงหรือชั้นปีดังระบุไว้ในเนื้อหาของการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร และ Milestone (ภาคผนวก ค) 

 
         ข้อก าหนดอ่ืนที่ส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระหว่างฝึกอบรม 

- การอยู่เวรระเบียบการอยู่เวรระบุในเอกสารภาคผนวก จ 

- การลาและการฝึกอบรมทดแทน ระเบียบการลาและการฝึกอบรมทดแทนระบุในเอกสาร
ภาคผนวก จ 
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6.2  เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 

 6.2.1  ความรู้พื้นฐานของรังสีวิทยาวินิจฉัย รวมถึง basic anatomy ของระบบต่าง ๆ ที่    
          เกี่ยวข้อง  (ภาคผนวก ค) 

          6.2.2  โรคหรือภาวะของผู้ป่วยของระบบต่าง ๆ ที่ส าคัญ   

 ระดับที่  1   โรคชนิดที่มีความส าคัญและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ    
                วินิจฉัยชั้นสูงต้องสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง  

 ระดับที่  2   โรคที่พบน้อยกว่าระดับ 1 แต่มีความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา 
                ภาพวินิจฉัยชั ้นสูงควรตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตัวเองหรือภายใต้การควบคุม  
                ของอาจารย์ 

 ระดับที่  3  โรคที่ซับซ้อน หรือพบได้น้อยมาก ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ     
                วินิจฉัยชั้นสูง อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วย 
                ตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และมีการจัดให้มีการเรียนรู้โรคในระดับนี้                             

 อย่างพอเพียง 

6.2.3  การตรวจหรือหัตถการทางด้านภาพวินิจฉัยช้ันสูงที่ส าคัญ  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
แบ่งเป็น 

   ระดับที่ 1   การตรวจหรือหัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงต้อง     
               ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  

   ระดับที่ 2  การตรวจหรือหัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงควร 
               ปฏิบัติได้ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ  

   ระดับที่ 3  การตรวจหรือหัตถการที่แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงอาจ 
               ปฏิบัต ิได ้ ช ่วยปฏิบัต ิ หรือได้เห ็นภายใต้การควบคุมของอาจารย์หรือ 
               ผู้เชี่ยวชาญ   
 

6.2.4 ความรู้ด้านบูรณาการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค)  

 ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Interpersonal and 
communication skill)   
o การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
o ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
o การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน 
o การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน 

 ความเป็นวิชาชีพแพทย์ (Professionalism) 

o การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care) 

 การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
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 การรักษาความน่าเชื่อ ถือแก่ผู้ป่วย สังคม ได้แก่ 

- การรักษามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยให้ดีและปลอดภัย  

- การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ 

- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 

- มีความเป็นอิสระทางวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยตามหลักวิชาการปราศจากการถูก
ชี้น าโดยอิทธิพลหรือผลประโยชน์   

 พฤตินิสัย 
o  ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 
o  การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical ethics) 
o  การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทาง   

 การแพทย์ 
o  การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วย  

 กับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิในกรณีท่ี 
 ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 

o   การปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 
o   การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
o   การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

 การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ (Practice-based learning) และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Lifelong learning skill) 

o  การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
o  การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 
o  การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
o  การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
o  การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม ่าเสมอ 
o  การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
o  การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษาผู้ป่วยและญาติ 

    การปฎิบัติงานตามระบบสุขภาพ (System-based practice) 
o   เข้าใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
o   เข้าใจระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม  ระบบ   

  สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการระบบประกันชีวิต เป็นต้น 
o   มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ  Hospital Accreditation   

  (HA) 



           
             อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  19 

                                    มหาวิทยาลัยมหิดล      

o   ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
o   เข้าใจ cost consciousness medicine 
o   เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์ 
o   เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น องค์การอาหารและยา บัญชียาหลักแห่งชาติ  

  เป็นต้น 

    Practice-based learning 
o   ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
o   ทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบทีมสหวิชาชีพ 
o   เรียนรู้การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ 
o   มีความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
o   การประเมินความพอใจของผู้ป่วย 
o   การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/ สถาบันราช 

  วิทยาลัย เป็นต้น 
 

การด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามความรู้ความสามารถ
วิชาชีพ ตามสมรรถนะ (competency) ทั้ง 6 ด้าน ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามสมรรถนะ (compentency) 
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สมรรถนะหลัก ผลการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล     

1. การบริบาลผู้ป่วยและ
ทักษะทางหัตถการ 

(Patient care and 
procedural skills) 

1. มีการเรยีนรู้และฝึก
ทักษะในการให้
ค าปรึกษา และแนะน า
เกี่ยวกับการตรวจและ
การวินิจฉัยทางด้าน
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง  

 

1. ฝึกวางแผนการตรวจ ให้
ค าปรึกษา และแนะน าการ
ตรวจทางด้านภาพวินิจฉัย
ช้ันสูงกับผู้ป่วย 

                

1. ข้อสอบข้อเขียน  

2. สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงโดยอาจารย์
ผู้ดูแลและมีการประเมิน 
ประเมินแพทย์ประจ าบ้านด้าน
สมรรถนะการปฏิบัติงานหลังการ
หมุนเวียน 

3. ประเมินสมรรถนะ EPA (EPA 2, 6 
และ 7) โดยอาจารยผ์ู้ฝึกอบรม
ผ่านแบบประเมิน mini-IPX และ 
Rad-DOPS 

2. มีการเรยีนรู้และเลือกใช้ 
contrast agent ที่
เหมาะสมในแตล่ะ
สถานการณ ์

 

1. ฝึกเลือกใช้ contrast agent 
ที่เหมาะสมในแตล่ะการ
ตรวจ 

2. Lecture 

3. Self-directed learning.  

 

1. ข้อสอบข้อเขียน  

2. สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงโดยอาจารย์
ผู้ดูแลและมีการประเมินแพทย์
ประจ าบ้านด้านสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานหลังการหมุนเวียน 

3. ประเมินสมรรถนะ EPA (EPA 2, 6 
และ 7) โดยอาจารยผ์ู้ฝึกอบรม
ผ่านแบบประเมิน mini-IPX และ 
Rad-DOPS 

3. มีทักษะในการขอความ
ยินยอมในการตรวจและ
การท าหัตถการทางด้าน
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

 

1. ฝึกทักษะการขอความยินยอม 
ในการตรวจและการท า
หัตถการทางภาพวินิจฉัย
ช้ันสูงจากผู้ป่วยและญาต ิ

 

1. สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงโดยอาจารย์
ผู้ดูแลและมีการประเมิน แพทย์
ประจ าบ้านด้านสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานหลังการหมุนเวียน 

2. ประเมินสมรรถนะ EPA (EPA 2, 6 
และ 7) โดยอาจารยผ์ู้ฝึกอบรม
ผ่านแบบประเมิน mini-IPX และ 
Rad-DOPS 
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4. มีความรู้และสามารถท า
การตรวจหรือควบคุม
การตรวจภาพวินิจฉัย
ช้ันสูง ในกลุ่มโรคทีไ่ม่
ซับซ้อนและกลุ่มโรคที่
ซับซ้อนไดด้้วยตนเอง
หรือภายใต้การก ากับ
ดูแลของอาจารยผ์ู้ให้
การฝึกอบรม 

 

1. ท าการตรวจ วาง protocol 
หรือควบคุมการตรวจภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง 

2. ปฎิบัติงานจริงกับผู้ป่วย ใน
การตรวจทางรังสีวิทยา โดย
ท าการอ่านและรายงานผล
ภาพโดยผ่านการค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง (self-
directed learning) และ
ร่วมอภิปรายกับอาจารย ์

1. ประเมินการอภิปรายผู้ป่วยใน
ความดูแล (case-based 
discussion) และมีการประเมิน
แพทย์ประจ าบ้านด้านสมรรถนะ
การปฏิบัติงานหลังการหมุนเวียน 

2. ประเมินสมรรถนะ EPA (EPA 2, 
6 และ 7) โดยอาจารย์ผูฝ้ึกอบรม
ผ่านแบบประเมิน mini-IPX และ 
Rad-DOPS 

 

 5. ตระหนักถึงปัญหาและ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจ
เกิดขึ้นระหว่างการตรวจ
ทางด้านภาพวินิจฉัย
ช้ันสูง และสามารถให้
การดูแลรักษาเบื้องต้น
ได้อย่างเหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง หรือปรึกษาขอ
ความช่วยเหลือแพทย์
สาขาท่ีเกี่ยวข้องได้อยา่ง
ถูกต้อง 

1. ดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อน
จากการตรวจทางด้านภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง 

2. เป็นผู้อภิปราย หรือมสี่วนร่วม
ใน Morbidity and 
Mortality Conferences 

1. สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงโดยอาจารย์
ผู้ดูแลและมีการประเมินแพทย์
ประจ าบ้านด้านสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานหลังการหมุนเวียน 

2. แบบประเมิน Multi-Disciplinary 
Teamwork Assessment 
(MDT) โดยคณาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม 

 

2. ความรู้ทางการแพทย ์

    (Medical 
knowledge) 

1. มีความรู้เกี่ยวกับภาพ
วินิจฉัยชั้นสูงในด้านต่าง 
ๆ ดังต่อไปนี ้thoracic 
imaging, 
cardiovascular 
imaging, abdominal 
(gastrointestinal, 
hepatobiliary, 
pancreas, 
genitourinary) 
imaging และ 
musculoskeletal 
imaging รวมถึง
สามารถให้การวินิจฉัย
และวินิจฉัยแยกโรคได้
อย่างถูกต้อง 

 

1. การเรยีนรู้โดยการปฎิบัติงาน
กับผู้ป่วยจริง ในการตรวจ
ทางรังสีวิทยา อ่านและ
รายงานผลภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
โดยผ่านการค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง (self-directed 
learning) และร่วมอภิปราย
กับอาจารย ์

2. Lecture 

1. ประเมินสมรรถนะEPA โดย
อาจารยผ์ู้ฝึกอบรมตามที่
ก าหนดในหลักสูตรผ่านแบบ
ประเมิน mini-IPX 

2. ประเมินโดยการตรวจสอบ
รายงานการตรวจทางรังสีวิทยา
วินิจฉัย (ผ่านช่อง feedback ใน
ระบบ envision) 

3. ประเมินแพทย์ประจ าบ้านด้าน
สมรรถนะการปฏิบัติงานหลัง
การหมุนเวยีน 

4. การสะท้อนตนเอง (self 
reflection)  

5. ข้อเสนอแนะ (feedback) จาก
อาจารย์ในแตล่ะเดือน 
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6. ผลการสอบเลื่อนช้ันจัดโดย
สถาบัน (ผ่าน / ไม่ผา่น)  

7. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
(logbook และ portfolio) 

 

 2. สามารถน าความรู้ใหม่ ๆ 
จากรายงานการวจิัยมา
ประยุกต์ใช้กับการตรวจ
ภาพวินิจฉัยชั้นสูงได้ 
และรเิริ่มการท างานวิจัย
ทางคลินิก 

1.เป็นผู้น าเสนอหรือเข้าร่วม
ในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
งานวิจัย การวิพากษ์ และ
ประเมินบทความวิจัย  

 

1. ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
Journal Presentation  

 3. มีส่วนช่วยในการสอน

และตรวจสอบรายงาน

ผลการตรวจของ

แพทย์ประจ าบ้านรุ่น

น้อง 

1. เปิดโอกาสให้ผูฝ้ึกอบรมได้
เป็นผู้สอนและถ่ายทอด
ความรู้ และให้ค าแนะน า
ให้กับแพทย์ประจ าบ้านรุ่น
น้อง เช่น ในการตรวจ 
ultrasound รวมถึงการ
ตรวจสอบรายงานเช่นในการ
ออกผลการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ หรือ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าของผู้ป่วย
ฉุกเฉิน หรือนอกเวลา
ราชการ 

1. สมุดบันทึกการปฏิบตัิงาน 
(logbook และ portfolio) 

2. การประเมินโดยแบบประเมิน
แพทย์ประจ าบ้านแบบรอบ
ด้าน 

3. ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
Topic และ Interesting 
case presentation 
 

3. การเรียนรู้แบบเน้น
ปฏิบัติและการพัฒนา
ตนเอง (Practice-
based learning 
and 

    improvement) 

1. มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็น ระบบในการ
ดูแลผูป้่วย 

 

1. การเรยีนรู้โดยการ
ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ใน
การตรวจทางรังสีวิทยา อ่าน
และรายงานผลภาพโดยผ่าน
การค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
(self-directed learning) 
และร่วมอภิปรายกับ
อาจารย ์

1. ประเมินแพทย์ประจ าบ้านด้าน
สมรรถนะการปฏิบัติงานหลัง
การหมุนเวยีน 

 

 

 2. มีการพัฒนาการเรียนรู้ 

การประเมิน และการ

ปรับปรุงการเรียนรู้

ด้วยตนเอง จากการ

สะท้อนตนเองและการ

สะท้อนกลับจากผู้ให้

การฝึกอบรม 

1. การเรียนรู้โดยการ
ปฎิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ใน
การตรวจทางรังสีวิทยา และ
ร่วมอภิปรายกับอาจารย ์
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
สรุป และประเมินการเรียนรู้
ในการเลือกเรียนวิชาเลือก 

1. ประเมินแพทย์ประจ าบ้านด้าน
สมรรถนะการปฏิบัติงานหลัง
การหมุนเวยีน 

2.การบันทึกแบบการขอ
อนุมัติวิชาเลือก และรายงาน
วิชาเลือก 
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3. การฝึกฝนในการประเมิน
ตนเอง ปรับปรุงการเรียนรู้
ด้วยตนเองจาการสะท้อน
ตนเองและสะท้อนกลับจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอกับอาจารย์ที่
ปรึกษา 

3.การประเมินร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษาในแบบบันทึก self 
and mentor assessment  

 
 
 
 

 3. มีวิจารณญาณในการ
ประเมินข้อมูล ด้วย
หลักการของวิทยาการ
ระบาดคลินิกและเวช
ศาสตร์เชิงประจักษ ์

 

1.การท างานวิจัยท่ีได้
ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองใน
รูปแบบต้นฉบับ (original 
research) ภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารยผ์ู้ให้
การฝึกอบรม และ
ด าเนินการภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ทางราช
วิทยาลัยฯก าหนด 

1. มีวิทยานิพนธ์ หรือสาร
นิพนธ์ของผู้รับการฝึกอบรมคน
ละ 1 ฉบับ 
 

 4. การฝึกการเป็น
นักวิชาการ 
(Scholarly activity) 

1. เป็นผู้น าหรือเขา้ร่วมในการ
ท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
งานวิจัย เช่น การอ่าน 
การวิพากษ์ และประเมิน
บทความหรืองานวิจัย  

1. ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
Journal Presentation 

4. ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารและการ
สร้าง 

 สัมพันธภาพ 

 (Interpersonal and 
communication    
skills) 

1. สร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและ
ญาติได้อย่างม ี

    ประสิทธิภาพ 

 

1. ฝึกทักษะในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการตรวจภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง การขอความ
ยินยอมในการตรวจ และ
การฉีด contrast agent 
จากผู้ป่วยหรือญาต ิ

2. ฝึกทักษะในด้านการแจ้งผล
การตรวจใหผู้้ป่วยและ
แพทย์เจ้าของไข้ทราบ 

3. ฝึกทักษะการสื่อสารใน
สถานการณ์เฉพาะ เช่น 
การแจ้งข่าวร้าย การ
จัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
เป็นต้น 

4. รับปรึกษาการส่งตรวจทาง
รังสีวิทยาจากแพทย์ตา่ง

1.สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงโดยอาจารยผ์ู้ดูแล
และมีการประเมินแพทย์ประจ าบา้น
ด้านสมรรถนะการปฏบิัติงานหลัง
การหมุนเวยีน 

1. แบบประเมิน Multi-Disciplinary 
Teamwork Assessment (MDT) 
โดยคณาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
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แผนกทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์
แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน
รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่รังสี
เทคนิค พยาบาลได้อย่าง
ราบรื่น 

 

 2. สามารถถ่ายทอด
ความรู้และทักษะ
ให้แก่ผู้อื่นได ้

 

1. สอนแพทย์ประจ าบ้านรุ่น
น้อง ตลอดจนนักศึกษา
แพทย์ท่ีมาดูงาน ทั้งในด้าน
ความรู้ วิธีการปฏิบัติงาน 
ทักษะในการท าหัตถการ 
ตลอดจนวิธีการสื่อสารกับ
ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ   
 

1. ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
Topic และ Interesting 
case presentation 

 

 3. เขียนรายงานผลตรวจ
ด้วยภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง  

1. บันทึกรายงานผลการตรวจ
ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 
(Radiology report)  และ
แก้ไขเมื่อได้รับค าแนะน า
จากอาจารย ์

1. ประเมินโดยการตรวจสอบ
รายงานการตรวจทางรังสี
วิทยาวินิจฉัย (ผ่านช่อง 
feedback ในระบบ 
envision) 

 4. ความเป็นผู้น า และ
น าความรูไ้ปใช้
ช่วยเหลือผู้ป่วยในเชิง
ส่วนรวมและสังคม 

1. เปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมเช่น การมี
ส่วนร่วมออกหน่วยแพทย์
งานอุ่นไอรัก คลายความ
หนาว สายน ้าแห่ง
รัตนโกสินทร์ หรือการร่วม
รับโทรศัพท์ในงานรับ
บริจาคของมูลนิธริามาธิบด ี

 1.สมุดบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมนอกหลักสตูร 
(portfolio) 

 

5. ความเป็นวิชาชีพ 

    แพทย์ 
(Professionalism) 

1. การบริบาลตามหลัก
เวชจริยศาสตร ์

 

 1. เข้าร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของสถาบัน
ฝึกอบรม กิจกรรม
แพทยศาสตรศึกษา
ต่อเนื่อง หรือต่างสถาบันท่ี
มีกิจกรรมที่ให้ความรู้
ทางด้านการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในการท างานและการ
สังคม บูรณาการทาง
การแพทย์ทั่วไป  

1. บันทึกการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของ

คณะฯ หรือ สถาบันท่ีมีการจัด
ฝึกอบรม  
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 2. ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบและมี
จริยธรรมอันดตี่อ
วิชาชีพ 

 

1. ตระหนักและรับทราบค า
ประกาศสิทธิและข้อพึง
ปฏิบัติของผู้ป่วยท่ีออกโดย
แพทยสภา,จรรยาบรรณ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมหิดล และ 
การรักษาความลับของ
ผู้ป่วยท่ีประกาศโดยคณะฯ  
ระบุไว้ในคูม่ือแพทย์ประจ า
บ้านอนุสาขาฯ 

2. ทราบเกณฑ์การให้คะแนน
และประเมินผลจากความ
ประพฤติจากคูม่ือแพทย์
ประจ าบ้านอนสุาขาฯ 

3. จัดให้มีการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะฯ ในหัวข้อ
เกี่ยวกับจริยธรรมทาง
การแพทย์  

 

1. รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลที่
ระบุในคู่มือแพทย์ประจ า
บ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชันสูง 

2. ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
จากคะแนนความประพฤต ิ

3. ผ่านการประเมินโดยแบบ
ประเมินแพทย์ประจ าบ้าน
แบบรอบด้าน 

4. ผ่านการประเมินแพทย์ประจ า
บ้านด้านสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานหลังการหมุนเวียน 

5. ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของ
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนของคณะฯ 
 

 3. มีเจตคติทีด่ีต่อการให้
บริบาลทางการแพทย์
และสุขภาพแบบองค์
รวมแก่ประชาชนทุก
ระดับ 

 

1. จัดให้มีกิจกรรมที่แสดงถึง 

 การมีเจตคติที่ดตี่อการให้
บริบาลทางการแพทย์และ
สุขภาพแบบองค์รวมแก่
ประชาชนทุกระดับ 

เช่น การน าเสนอข้อมลูทาง
การแพทย์ที่มีประโยชน์ต่อ
ประชาชนผ่านสื่อสาธารณะ 

1.มีกิจกรรมหรือผลงานน าเสนอ 
 

 4. มีความสนใจใฝรู่้ 
และสามารถพัฒนาไปสู่
ความเป็นผูเ้รียนรู้ 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1. เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนของสถาบัน
ฝึกอบรม การเข้าร่วมอบรม
วิชาการประจ าปี  

2. เป็นผู้น าหรือเขา้ร่วมในการท า
กิจกรรมเกี่ยวกับงานวิจัย 
เช่น การอ่าน การวิพากษ์ 
และประเมินบทความหรือ
งานวิจัย 

1. บันทึกการเข้าร่วมอบรมใน 
portfolio 

2. ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
Journal Presentation  

6. การปฎิบัติงานตาม
ระบบสุขภาพ 

1 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสุขภาพ

1. การจัดการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบสุขภาพและ
ระบบยาของประเทศ 

1.ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย 
 



           
             อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  26 

                                    มหาวิทยาลัยมหิดล      
(System-based 
practice) 

และระบบยาของ
ประเทศ 

 
 

    2 มีความรู้และมสี่วน
ร่วมในระบบพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

 

1. การปฏิบัติงานและเข้าเป็น
สมาชิกด าเนินการตาม
บทบาทที่เกี่ยวข้องในระบบ
ประกันคณุภาพตา่งของคณะ 
เช่น ทีม HA (Hospital 
accreditation)  

1.ได้เข้าร่วมประชุมในคณะท างาน 
HA ของภาควิชา ฯ 
 

 3.มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย 

1.การปฏิบัติงานและเข้าเป็น
สมาชิกด าเนินการตามบทบาทที่
เกี่ยวข้องในระบบประกัน
คุณภาพต่างของคณะ เช่นทีม 
HA (Hospital accreditation)  

1. ได้เข้าร่วมประชุมในคณะท างาน 
HA ของภาควิชา ฯ 
 

 4.มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างเหมาะสม 
(cost consciousness) 

1. การเรียนรู้โดยการปฎิบัติงาน
กับผู้ป่วยจริง ในการตรวจทาง
รังสีวิทยา และร่วมอภปิรายกับ
อาจารย ์

 

1. ประเมินแพทย์ประจ าบ้านด้าน
สมรรถนะการปฏิบัติงานหลังการ
หมุนเวียน 

2.ประเมินการอภิปรายผู้ป่วยใน
ความดูแล (case-based 
discussion) 

 6. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

กฎหมายทางการแพทย์  

รวมถึงสิทธิผู้ป่วย 

1. 1.ตระหนักและรับทราบค า
ประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติ
ของผู้ป่วยท่ีออกโดยแพทยสภา,
จรรยาบรรณบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมหิดล และ การ
รักษาความลบัของผู้ป่วยท่ี
ประกาศโดยคณะฯ  ระบไุว้ใน
คู่มือแพทย์ประจ าบา้นอนุสาขาฯ 

 

 

1. 1.รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลที่
ระบุในคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน อนุ
สาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงตั้งแต่วัน
ปฐมนิเทศ 
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6.3  การท าวิจัย 
         แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงต้องมีผลงานวิจัยที่ด าเนินการเก็บข้อมูลภายใน และ/
หรือภายนอกคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่เป็นอาจารย์ใน
สังกัดภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างน้อย 1 เ รื ่อง และด าเนินการภายใต้
ระเบียบข้อปฏิบัติในการท าวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาคผนวก ฉ) ซึ่งทาง
ภาควิชาฯมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับทางคณะฯที่สนับสนุนความรู้พื้นฐานของการท าวิจัยเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้แพทย์ประจ าบ้านในภาควิชาฯ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านการวิเคราะห์บทความทางวิชาการ
ในเชิงสถิติสอดแทรกไปกับการเรียนรู ้ในแต่ละ Rotation เพื ่อน าสู ่การเลือกหัวข้อวิจัยที ่สนใจด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้รับโอกาสที่จะขอปรึกษางานวิจัยที่ตนสนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้
ความช านาญด้วยตนเองด้วย ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวสามารถใช้เพื่อน าเสนอต่อราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยในกระบวนการขออนุมัติวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงโดยรูปแบบและข้อก าหนดการท าวิจัย
และผลงานวิจัยต้องเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรฯของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยดังรายละเอียดข้อ 
6.3 (เอกสารอ้างอิง 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 2562) 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 

                   6.3.1  ข้อก าหนดการท างานวิจัยเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงโดยราชวิทยาลัยรังสี
แพทย์แห่งประเทศไทยมีดังนี ้

       1.  ลักษณะงานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis 1 เรื่อง ในช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี โดย
เป็นผู้รับการฝึกอบรมเป็นผู้วิจัยหลัก  

2.  หัวข้อหลักในงานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วย  
(1)  จุดประสงค์ของการวิจัย 
(2)  วิธีการวิจัย 
(3)  ผลการวิจัย 
(4)  การวิจารณ์ผลการวิจัย 
(5)  บทคัดย่อ 

3. ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง ต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
การประเมิน คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ทางภาควิชาฯ จึงจัดให้มีการเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้พื้นฐานในการท าวิจัย ระบบการให้ค าปรึกษาและติดตามความคืบหน้าด้านงานวิจัยให้กับแพทย์ประจ า
บ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย ชั้นสูง ตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการท างาน วิจัย และจัดท ารายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อน าส่งราชวิทยาลัยฯ โดยจะมีการรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของ
งานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพ่ือให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 
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4.  คุณลักษณะของงานวิจัย 
      (1)  เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งใน  

  และต่างประเทศ แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ ้าในบริบทของสถาบัน 
      (2)  แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้าน

จริยธรรมการวิจัยในคน และ Good Clinical Practice (GCP) 
      (3)  งานวิจัยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของสถาบัน 
      (4)  งานวิจัยควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและ

เหมาะสมกับค าถามวิจัย 
      (5)  ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบู รณ์โดยเฉพาะใน

บทคัดย่อ 
      5.  สิ่งที่ต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วย 

(1)  เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท า
วิจัยตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรือ
ผู้แทนเพื่อให้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control 
trial หรือ prospective study 

(2)  หากเกิดกรณีอื ่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที ่ปรึกษา
โครงการวิจัย หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ 
ให้ย้อนกลับไปใช้หลักพ้ืนฐาน 3 ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ 
คือ 

o  การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน  
 กับผู้ป่วย  

o  การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 

o  การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รับบริการ 
 ทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน  

       6.  กรอบการด าเนินงานวิจัย ในเวลา 2 ปี  (ไม่น้อยกว่า 24 เดือนของการฝึกอบรม) 
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    ตารางท่ี 5  กรอบการด าเนินงานวิจัยที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 
  แห่งประเทศไทย  (เอกสารอ้างอิง 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 2562) 

    
  6.3.2  กระบวนการประเมินผลเพื่อส่งชื่อผู้เข้าฝึกอบรมที่มีผลงานวิจัยเข้าสอบเพื่อรับวุฒิบัตรฯ 

ภาควิชาฯ เป็นผู้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและน าส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยระหว่าง
ระยะเวลาการฝึกอบรมตามที่ราชวิทยาลัยฯก าหนด และด าเนินการส่งรายชื่อผู้เข้า ฝึกอบรมที่มีผลงานวิจัยที่
สมบูรณ์และมีการด าเนินกระบวนการวิจัยเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและของราชวิทยาลัยฯ เข้าสอบเพ่ือ
ขออนุมัติวุฒิบัตรฯแก่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการการศึกษาของภาควิชาฯ มีสิทธิ์
พิจารณาไม่ส่งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมที่มีผลงานวิจัยที่ไม่สมบูรณ์หรือมีการด าเนินกระบวนการวิจัยไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรหรือข้อก าหนดของราชวิทยาลัยฯ หรือไม่สามารถแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของงานวิจัย
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6.3.3  การใช้ผลงานวิจัยเพื่อรับรอง วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและความสมัครใจของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงแต่ละ
ราย หากแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงมีความประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้ ภาควิชาฯ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะรับการฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง วว. และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้อง
ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ 

ในปัจจุบัน หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เดือนที ่ ประเภทกิจกรรม 

2-3 จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

4-6 จัดท าโครงร่างงานวิจัย 

6-8 น าเสนอโครงร่างงานวิจัย 

ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 

ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (หากมี) 

8-10 เริ่มเก็บข้อมูล 

15 น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย 

16 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 

17 จัดท ารายงานวิจัยฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข 

20 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพ่ือส่งต่อไปยังราชวิทยาลัย ให้ท าการ
ประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ 

21 น าเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
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ยังไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงเพื่อให้มีการรับรองคุณวุ ฒิ วว. 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้เนื่องจากมีความจ ากัดด้านทรัพยากรซึ่งทั้งนี้ได้มีการแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านอนุ
สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงทราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงไป
จนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม แต่หากเป็นความประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทางภาควิชาฯ สามารถ
ติดต่อขอความร่วมมือจากสถาบันอื่นมาช่วยได้ตามที่มีก าหนดไว้ในไว้ในเกณฑ์หลักสูตร ของราชวิทยาลัย 
(เอกสารอ้างอิง 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 2562) 

การที่แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง แล้ว หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพ่ือ
รับรองว่า วุฒิบัตรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องท าให้ผลงานวิจัย
หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ วุฒิบัตรฯ ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้ 

 ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ 
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็น

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar 
หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับนี้มานานเกิน 
10 ปี  

ในกรณีที่วว.ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะว่า ห้ามใช้ค า
ว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค าว่า ดร. น าหน้าชื่อตนเอง แต่
สถาบันการศึกษาสามารถใช้ วุฒิบัตรฯ ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ า
สถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้ 

 มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน จาก วว.  

 มีอาจารย์ “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน 
ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้อาจจะ

มีค าว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น 
6.4   ระยะเวลาการฝึกอบรม 

         ไม่ต  ่ากว ่า 2 ปี สามารถขยายระยะเวลาการฝึกอบรมได้มากกว่า 2ปี โดยประเมินจาก 
milestone เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี เกณฑ์การส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร รวมถึงเกณฑ์การประเมินอื่นๆที่
ก าหนด  
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6.5  การบริหารการจัดการฝึกอบรม 

         6.5.1  การบริหารจัดการสภาวะการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยราชวิทยาลัยฯ 
     การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 รูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติดังนี้ 
1.   การเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน  
2.   การฝึกปฏิบัติในห้องเรียนโดยใช้กรณีผู้ป่วยตัวอย่าง  
3.   การเรียนบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติกลุ่มย่อยในห้องเรียนหรือในสถานที่     

  ปฏิบัติงานตาม rotation 
4.   การปฏิบัติงานกับผู้ป่วยภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ 
5.   การปฏิบัติงานนอกเวลา (การอยู่เวร) 
6.   การรับปรึกษา 
7.   การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
8.   การร่วมกิจกรรมวิชาการรูปแบบอ่ืนๆ 
9.   การร่วมกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา competency ด้านต่างๆ 
10  การท างานวิจัย 
 

  ทั้งนี้การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นภาคปฏิบัติโดยไม่มีการก าหนดสัดส่วนตายตัวระหว่างภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และสนับสนุนให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีอาจารย์เป็น
ผู้ดูแล ชี้แนะ ให้ค าปรึกษา และช่วยสนับสนุน 

          ระเบียบการอยู่เวรรวมถึงค่าตอบแทนระบุในเอกสารภาคผนวก ภาคผนวก จ 
          การลาและการฝึกอบรมทดแทน ระเบียบการลาและการฝึกอบรมทดแทนระบุในเอกสารภาคผนวก 

ภาคผนวก จ 
          สภาวะสิ่งแวดล้อมในการท างานรวมถึงสวัสดิการ ระบุในคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพ

วินิจฉัยชั้นสูง (เอกสารอ้างอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 2562) 
 
       6.5.2  การบริหารจัดการการฝึกอบรม แผนงาน กระบวนการด าเนินการและก ากับการฝึกอบรม    

                          โดยสังเขป     
               เพ่ือให้หลักสูตรได้ถูกขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความ

โปร่งใส เป็นระบบ ภาควิชาฯมีกระบวนการด าเนินการบริหารจัดการการฝึกอบรมได้แก่ 
1. มีการวางระบบและก าหนดรูปแบบกลไกในการด าเนินการหลักสูตรและการประกัน

คุณภาพการศึกษาดัง ภาคผนวก ก 
2. มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงมีการก าหนดภาระหน้าที่ให้ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ

ฝ่ายการศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมฯหรือคณะกรรมการผู้ดูแล
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การศึกษาดูแลก ากับการด าเนินการหลักสูตรและบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน
ของภาควิชา ประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับคณะฯ และภาควิชาต่างๆ 
และจัดทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  
ภาคผนวก ก และ ข 

3. มีการทบทวนและปรับแผนการจัดกระบวนการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านตั้งแต่แรก
รับ จนถึงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษาและตลอดระหว่างปี
การศึกษา 

4. มีการจัดขั้นตอนกระบวนการการด าเนินงานตามวงรอบปีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  

ก.   ก่อนขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง มีการเผยแพร่
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเปิดโอกาสให้บัณฑิตแพทย์ที่มีความ
สนใจในด้านรังสีวิทยาอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงได้ทราบข้อมูลส าคัญตลอดจน
วิธีการรับสมัครเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งมี
การก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
แพทยสภา ราชวิทยาลัยฯ และคณะฯ     

ข.    ขั้นตอนการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงมีการก าหนด
เกณฑ์การคัดเลือกที่โปร่งใส คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สมัครด้วยความเป็นกลางโดยไม่มีอคติส่วนบุคคล  

ค.    มีการปฐมนิเทศแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ และการเตรียมความพร้อมในการเริ่ม
ฝึกอบรม 

ง.    จัดเนื้อหาและรูปแบบการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ มีการ
ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมการศึกษาเป็นประจ าทุกปี อาทิ การทบทวนปรับปรุง
ตารางเรียน หัวข้อการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การท าวิจัย 
การประเมินผลตลอดจนกระบวนการจัดการสอบ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนี ้ย ังมีการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรเพื ่อสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ และ
ระหว่างแพทย์ประจ าบ้านกับผู้อื่น 

จ.    มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการการศึกษาร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์
ประจ าบ้านอนุสาขาฯเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม และน าข้อมูลเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการการศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 ฉ.   มีการจัดให้มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจ า 

 ช.   มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศ 
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 ซ.   มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษา อาทิ การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง การ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ระบบการเรียนการสอน E-Learning ผลิตสื่อ Multimedia
โดยภาควิชารังสีวิทยา และ Website ของภาควิชาฯ 

   6.5.3  สถานการณ์ภายนอกท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการหลักสูตร   
        ความจ าเป็นด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี  

   สถานการณ์ความก้าวหน้าทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาและ
เทคนิคการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมากอย่างรวดเร็ว 
ภาควิชารังสีวิทยาจึงได้มีการพัฒนาไปในเชิงลึกครอบคลุมทุกด้านในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยบนพื้นฐานการใช้
หลักฐานทางการแพทย์มาปรับปรุงเนื้อหาวิชาต่างๆให้ทันสมัยอยู่เสมอ  อีกทั้งต้องมีการปรับตัวเพื่อให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย ด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหน่วยรังสีวินิจฉั ยมีความรู้ ความสามารถ
รวมถึงประสบการณ์เพียงพอที่จะตรวจแปลผล วินิจฉัยภาพ และรู้ข้อดี ข้อจ ากัดของการตรวจแต่ละชนิด และ
สามารถให้ค าแนะน าในการเลือกใช้เครื่องมือการตรวจที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย  

        ความจ าเป็นด้านสาธารณสุขของประเทศ 
   สถานการณ์ความขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนความต้องการด้านการ

บริบาลและความรู้ด้านสาธารณสุขในชุมชนนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง  
   ในการบริหารจัดการหลักสูตร อาทิ การคัดเลือกผู้สมัคร การเสนอขอศักยภาพการฝึกอบรมมี

ความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
นอกจากนี้การจัดเนื้อหารวมถึงกระบวนการเรียนการสอนต่างๆค านึงถึงความต้องการด้านสาธารณสุขในชุมชน
และสังคม 

        ความคาดหวัง  
การจัดการหลักสูตรค านึงถึงความคาดหวังของสังคมและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ภาครัฐ ภาคประชาชน  
 

ระเบียบ กติกา นโยบาย และกฎต่างๆ 

 หลักสูตรจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบรวมถึงนโยบายของหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลอย่างถูกต้อง สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล 

     6.5.4   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
    1.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

 1.1   อาจารย์ผู้สอน 
 1.2   ผู้เรียน 
 1.3   ศิษย์เก่า 
 1.4   ผู้ใช้บัณฑิต 
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      2.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 2.1  งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2.2  แพทยสภา/ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
 2.3  กรรมการบริหารการฝึกอบรม/คณะกรรมการการศึกษา 
 2.4  ผู้รับบริการ 
2.5 ผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เช่น นักรังสีการแพทย์ พยาบาล 

 
6.6  การวัดและการประเมินผล 

  1.  การประเมินระหว่างการฝึกอบรม  
1.1  มิติและรูปแบบการประเมินผล 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการประเมินระหว่างการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ competency ที่ก าหนดไว้ใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 แสดงความสัมพันธ์ในมิติและรูปแบบการประเมินผลต่างๆ กับสมรรถนะ 
(competency) ทั้ง 6 ด้าน 

มิติและรูปแบบการประเมิน 
Competency* ที่ได้รับการ

ตรวจสอบ 

มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ผู้ฝึกอบรมตามที่
ก าหนดในหลักสูตร  

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

มิติที่ 2  การสอบภายในซึ่งจัดโดยภาควิชาฯ  
วัดความรู้และทักษะ 
Competency B 

มิติที่ 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: portfolio 
วัดทักษะ และเจตคติ 
Competency A, C, D, E, F 

มิติที่ 4  การรายงานประสบการณ์วิจัยและความก้าวหน้าของ

งานวิจัย 
วัดทักษะ และเจตคติ 
Competency C, F 

มิติที่ 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา 
วัดทักษะ และเจตคติ 
Competency A, B, C, D, E,F 

มิติที่ 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, 

non-technical skills และ workshop  
ทักษะ และเจตคติ 
Competency A, B, C, D, E 

มิติที่ 7  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ 

interpersonal and communication skills โดยอาจารย์และ

ผู้ร่วมงาน 

ทักษะ และเจตคติ 
Competency D, E 

*Competency 

A ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
B ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical knowledge and technical skills) 
C การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement) 
D ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills) 
E ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
F การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 

  1.2  วิธีการประเมินผลและหลักเกณฑ์การประเมินผล 
1.2.1   วิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผลการประเมินประกอบด้วย 
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ตารางท่ี 7 วิธี และเครื่องมือในการประเมินผลแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผลการประเมิน 

การสังเกตพฤติกรรมและเจตคติ 

แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านด้านสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานหลังการหมุนเวียน 

แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านแบบรอบด้าน 

แบบประเมินและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 

การทดสอบความรู้หรือทักษะ 
ข้อสอบ 

แบบประเมินสมรรถนะ EPA a b c e 

การตรวจผลรายงานการตรวจทางรังสี
วิทยา 

Log book/Portfolio 

การตรวจสอบสถิติจ านวน case Log book  

การตรวจสอบสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ 

Portfolio 

การตรวจสอบสถิติและรายงานอื่นๆ Portfolio 

การประเมินตนเอง (self-assessment 
and reflection) 

Portfolio 

แบบประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (Self and mentor-
assessment form)  

 
1.2.2    หลักเกณฑ์การประเมินผล 

    1.2.2.1 เกณฑ์การประเมินระหว่างปีการศึกษา (ภาคผนวก ง) 
    1.2.2.2 เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี (ภาคผนวก ง) 

       เกณฑ์การเลื่อนชั้นปีตามเกณฑ์หลักสูตรโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย 

                  (1) การบันทึกข้อมูล Portfolio ในแต่ละการหมุนปฏิบัติงาน (rotation) 
เป็นไปตามท่ีราชวิทยาลัยฯ ก าหนด  

                 (2) ผลการประเมินผู ้เข ้าร ับการฝึกอบรมในมิต ิ 1 -6 เป็นไปตามที่ 
ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด ส่วนผลการประเมินในมิติที่ 7 ขึ้นกับคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอาจร้องขอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาหรือไม่ก็ได้  (เอกสารอ้างอิง 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุ สาขาฯ 
พ.ศ. 2562) 
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        1.2.2.3  เกณฑ์คะแนนความประพฤติผู้รับการฝึกอบรมที่มีคะแนนความประพฤตติ ่า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดโดยภาควิชาฯ (ภาคผนวก ง) จะถูกพิจารณาบทลงโทษโดยคณะกรรมการการศึกษาหรือ
คณะกรรมการการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม บทลงโทษเป็ นไปตามระดับความ
ร้ายแรงของความประพฤติที่ไม่เหมาะสมและอาจถึงขั้นให้พักหรือออกจากการฝึกอบรม หรือไม่ส่งชื่อเข้าสอบ
เพ่ือขออนุมัติวุฒิบัตรฯ หรือด าเนินคดีทางกฎหมาย 

 
2.เกณฑ์การส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

2.1 ผ่านการฝึกอบรมครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

2.2 ผ่านกระบวนการท างานวิจัยและมีผลงานวิจัยตามที่ก าหนดในหลักสูตรภาควิชาฯจะ
ด าเนินการออกใบรับรองและส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรไปยังราชวิทยาลัยฯ เพื่อ
เข้าสู ่กระบวนการสอบเพื ่อขออนุมัติวุฒิบัตรฯต่อไป หมายเหตุ กระบวนการสอบเพื ่อขออนุมัติวุฒิบัตรฯ
ด าเนินการโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯได้ระบุไว้ใน
เกณฑ์หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยฯ (เอกสารอ้างอิง 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุ
สาขาฯ พ.ศ. 2562) 

 
3. กระบวนการวัดและประเมินผล 
 ทางภาควิชามีระบบการแจ้งกระบวนการวัด และประเมินผลให้ผู้รับการฝึกอบรมรับทราบก่อนการ

ฝึกอบรมผ่านทางคู่มือฯ และการปฐมนิเทศ (เอกสารอ้างอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 
2562 )   และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการวัดและการประเมินผลทั้งก่อนและหลังการประเมินผล
โดยคณาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรม มีระบบการแจ้งผลสอบเป็นรายบุคคลพร้อมการให้ค าชี้แนะแนวทางการตอบ
ข้อสอบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีการก าหนดกระบวนการของการอุทธรณ์
หากผู้รับการฝึกอบรมร้องขอ (ภาคผนวก ง) 

 
     4. การวัดและประเมินผลเพื่อวุฒิบัตรฯ  

o ผู้เข้ารับการประเมินการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ   

          ในการประเมินวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพ
วินิจฉัยชั้นสูงนั้น  ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนระบุไว้ในเกณฑ์หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยฯ 
(เอกสารอ้างอิง 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 2562) ดังต่อไปนี้  

 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
 ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง ในสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา ไม่น้อย
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กว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมเห็นสมควร
ให้เข้าสอบ 

 ผ่านการประเมินภายในของสถาบันฝ ึกอบรม และสถาบันฝ ึกอบรม
เห็นสมควรให้เข้าสอบ 

 เป็นผู ้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู ้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป 

 มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง 

o เอกสารประกอบ  
 เอกสารรับรองจากสถาบันฝึกอบรมตามที่ก าหนด ในข้อ (1) 
 บทความงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือในรูปแบบที่พร้อมส่งตีพิมพ์ 

(manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 ส าเนาวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป   
o วิธีการประเมิน  

 ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้  
o การสอบข้อเขียน 

o การสอบปากเปล่า   
 เกณฑ์การสอบผ่าน  

o เกณฑ์การสอบผ ่าน ต ้องสอบผ ่านเกณฑ์ข ั ้นต  ่าตามเกณฑ์ท ี่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
ก าหนด ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑ์การ
ตัดสินต้องสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 

o ผู้ผ่านการประเมินต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าในการสอบข้อเขียนและ
การสอบปากเปล่า จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู ้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
จากแพทยสภา 

 ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินสอบไม่ผ่านการประเมินในประเภทใด ให้สอบ
ซ่อมเฉพาะการประเมินในประเภทนั้น ๆ ตามการเปิดสอบของราชวิทยาลัยฯ 
เป็นกรณี ๆ ไป 

 ผู ้ผ่านการฝึกอบรม แต่ไม่ผ่านการประเมินจะมีสิทธิ์ ได้รับใบรับรองการ
ฝึกอบรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงจากสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม 

  5. การวัดและประเมินผลเพื่อหนังสืออนุมัติฯ   
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   ในการประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง หรือ
เทียบเท่า จากสถาบันในต่างประเทศที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศ
ไทยรับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา 

 เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 
ปี ตามเงื่อนไขท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด ทั้งนี้สถานที่
ปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

o สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเป็นสถานที่
ปฏิบัติงานจะต้องมีคุณสมบัติและมีภาระงานของอนุสาขาภาพ
วินิจฉัยชั ้นสูง อนุโลมตามเกณฑ์ทั ่วไปและเกณฑ์เฉพาะส าหรับ
สถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
ในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

o ลักษณะและปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการสอบหนังสืออนุมัตฯิ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที ่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดส าหรับอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

 ส าหรับการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มี
สิทธิพิจารณายกเว้นการสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดให้แก่ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ 
หรือหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงหรือเทียบเท่า จากสถาบันใน
ต่างประเทศที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรองโดยความ
เห็นชอบจากแพทยสภา และอาจพิจารณายกเว้นการสอบขั้นตอนใดหรือส่วน
ใดเป็นการเฉพาะรายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงมาแล้ว
เกิน 10 ปี ทั้งนี้ต้องเป็นการปฏิบัติงานในอนุสาขาฯ ต่อเนื่องกันมาตลอดจน
ถึงวันที่ยื่นค าขอสอบ 

 นอกจากนี้ อาจต้องมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและ สอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ก าหนด   

 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั ้นสูง โดยการทดสอบความรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ที ่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด ทั ้งนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินต้องสอดคล้อง
กับข้อบังคับ แพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 
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 ผู้ผ่านการประเมินจะมีสิทธิได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง จาก แพทยสภา 

 

6. การอุทธรณ์ผลการประเมิน 
          ผู้รับการฝึกอบรมสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด 

(ภาคผนวก ง) 
 

    7.  การรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 
      7. 1.   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

- ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง 
- ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
- ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบอาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือแพทย์ประจ าบ้านที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรรังสี
วิทยาวินิจฉัย 

- มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
- มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ้างอิง

ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) โดยไม่จ ากัดเพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา และภาวะสุขภาพ หรือ ความพิการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อการฝึกอบรม  

- มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่ระบุในประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยอนุ
สาขาภาพวินิจฉัยชันสูงโดยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดี 
 

  7.2.   การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      ภาควิชาฯเป็นผู้ด าเนินการจัดการคัดเลือกโดยประสานงานเชื่อมโยงกับราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย 
การคัดเลือกผู ้เข้ารับการฝึกอบรมกระท าโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งและคัดเลือกตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
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  7.3.  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ศักยภาพในการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยอนุสาขาภาพ

วินิจฉัยชันสูงของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดรับใน
แต่ละปีสูงสุด 5 ต าแหน่ง สอดคล้องกับข้อก าหนดตามตามเกณฑ์หลักสูตรฯของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย  (เอกสารอ้างอิง 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 2562) ที่
ก าหนดให้มผีู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนปีละ 1 คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาอย่างน้อย 2 คน 
รวมทั้งต้องมีงานบริการขั้นต ่าสุด ตามท่ีก าหนดตามตารางต่อไปนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เกณฑ์จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมชั้นปีละ  
ต่อจ านวนอาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรม  
(ราย / ปี) 

จ านวนผู้ป่วย 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง 

ภาควิชารังสีวิทยา  
รพ.รามาธิบดี 

 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนผู้ป่วย / หัตถการ / สิ่งส่งตรวจฯลฯ  
(ปีละ) 

5:10    

1. Grayscale Ultrasound  1,000 55,516 57,620 64,189 

2. Color Doppler Ultrasound 300 4,748 5,207 5,483 

3. Computed Tomography (CT) 1,750 31,888 34,180 34,943 

4. Magnetic Resonance Imaging (MRI) 500 7,527 8,045 7,250 
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8. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม และสอน 
  8.1  ประธานหลักสูตรการฝึกอบรม 

 ทางภาควิชา มีการแต่งตั้งประธานหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัย
ชั้นสูงสอดคล้องตามคุณสมบัติที่ก าหนดในเกณฑ์หลักสูตรฯของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  โดยเป็น
แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
และปฏิบัติงานด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูง อย่างน้อย 5 ปี ภายหลังได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ เบอร์โทร E-mail ปีท่ีรับ
วุฒิบัตร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นิยตา  จิตรภาษย์ พ.บ.,วว.รังสีวิทยา
วินิจฉัย 

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

02201121
2 

mail_nit@ 

yahoo.com 

พ.ศ. 2554 

 

  8.2  กรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้าวิชา  
     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง บริหารและรับผิดชอบโดยคณะ

กรรมการบริหารผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย
มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรฯของ
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  (เอกสารอ้างอิง 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
อนุสาขาฯ พ.ศ. 2562) ร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรดังประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารผู้รับผิดชอบ
ด้านการศึกษาของภาควิชา และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ในภาคผนวก ก และ ข 
 
        8.3  อาจารย์ผู้ให้การฝีกอบรม และอาจารย์ผู้สอน 
  8.3.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เกณฑ์หลักสูตรฯของราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  (เอกสารอ้างอิง 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ 
พ.ศ. 2562) โดยต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการ  ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง และต้องปฏิบัติงานด้านภาพวินิจฉัย ชั้นสูงมาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 
ปี 
 8.3.2 หน้าที่ของอาจารย์ระบุใน ภาคผนวก ข 
 8.3.3 จ านวนและรายชื่ออาจารย์ผู้ให้การฝีกอบรม และอาจารย์ผู้สอนระบุใน ภาคผนวก ข 

 
8.4  อาจารย์ท่ีปรึกษา  

8.4.1  หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาระบุในภาคผนวก ข 
8.4.2  ระบบการจัดและการพบอาจารย์ที่ปรึกษาระบุในภาคผนวก ข 
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8.5  การรับอาจารย์ การก ากับควบคุมและพัฒนาอาจารย์ 
    ข้อก าหนดด้านบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาทิ ข้อก าหนดด้าน

คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภาระงานและ performance agreement การคัดเลือก การเตรียมการ
ส าหรับอาจารย์ใหม่  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ และการประเมินอาจารย์ เป็นต้น เป็นไปตาม
ระเบียบหรือประกาศของภาควิชารังสีวิทยา หรือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษา  
 9.1   สิ่งสนับสนุนทางกายภาพ 

ภาควิชารังสีวิทยาและคณะฯจัดให้มีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่เอื้ออ านวยแก่การฝึกอบรม 
เพ่ือให้มีความคล่องตัว สะดวก ปลอดภัย เช่น 

- ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์    

- ห้องพักแพทย์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

- ห้องอ่านฟิล์ม 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ station แปลผลและออกรายงานผลการตรวจ 

- Fitness center สนามเทนนิส  

- ที่จอดรถ (ส าหรับผู้ที่พักภายนอกโรงพยาบาลรามาธิบดี) 

- ห้องพักส าหรับแพทย์เวร 

- ระบบ internet 

- ระบบการรักษาความปลอดภัย 
 

หมายเหตุ สิ่งสนับสนุนอื่นๆนอกเหนือจากนี้ระบุในคู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ ทั้งนี้อาจมีการ
ปรับเพิ่มหรือลดตามความต้องการและความจ าเป็น (เอกสารอ้างอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทย์  
ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 2562 )    
 

 9.2   ทรัพยากรการเรียนรู้ 
ภาควิชารังสีวิทยาและคณะฯจัดให้มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการฝึกอบรม และได้รับ

การรับรองการเป็นสถานที่ส าหรับการฝึกอบรมที่มีจ านวนผู ้ป่วยเพียงพอ และชนิดของผู ้ป่วยหลากหลาย
สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเวลาราชการ สอดคล้องกับ
ศักยภาพในการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยอนุสาขาภาพวินิจฉัยชันสูงของ
หลักสูตรฯ ภาคผนวก ค 
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดประสบการณ์การปฎิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงาน  และบุคลากร

วิชาชีพอื่นทั้งในช่วงปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการปฎิบัติงานที่หน่วยรังสี
วินิจฉัยฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้พื ้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีพที่
ฝึกอบรม รวมทั้งมีการบูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ ดังระบุในคู่มือการ
ปฎิบัติงานในแต่ละหน่วยของการหมุนเวียน (เอกสารอ้างอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาฯ 
พ.ศ. 2562 ) และตารางกิจกรรมวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับสหวิชาชีพของแพทย์
ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ภาคผนวก จ 

 ทางภาควิชาและคณะฯ ได้มีความพร้อมด้านสถานที่และโอกาสการเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลทาง
วิชาการท่ีทันสมัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ ได้แก่ 

- ห้องสมุด และบริการด้านวารสารวิชาการการเข้าถึงวารสารวิชาการ electronic 

- ระบบ E-learning 

- การเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ด้านรังสีวิทยาจาก StatDx  

- บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

- อุปกรณ์ tablet  

- อ านวยความสะดวกในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
 

หมายเหตุ  สิ่งสนับสนุนอื่นๆนอกเหนือจากนี้ระบุในคู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านทั้งนี้อาจมีการปรับเพ่ิม  
 หรือลดตามความต้องการและความจ าเป็น (เอกสารอ้างอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
 อนุสาขาฯ พ.ศ. 2562 )    

  
 9.3  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

การก าหนดอัตราค่าตอบแทน อาทิ ค่าจ้าง (ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯต้นสังกัดอิสระ) 
ค่าเวร และค่าตอบแทนอื่นๆเป็นไปตามระเบียบและประกาศของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(เอกสารอ้างอิง 2 คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 2562 )    

 
 9.4  การสนับสนุนในด้านอ่ืนๆ 

  การสนับสนุนในด้านอื่นๆ อาทิ เงินทุนสนับสนุนการท างานวิจัย เงินทุนสนับสนุนเพื่อการ
ประชุมวิชาการทั ้งในประเทศและต่างประเทศ เงินทุนสนับสนุนเพื ่อการฝึกอบรมในวิชาเลือกในสถาบัน
ต่างประเทศ และการสนับสนุนอื่นๆนอกเหนือจากนี้ระบุในคู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน (เอกสารอ้างอิง 2 
คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 2562 )    
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10.  การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
ภาควิชาฯ มีการก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม และหลักสูตรเป็น

ประจ า มีกลไกส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง การประเมินแผนการฝึกอบรม / หลักสูตรมีเนื้อหา
คลอบคลุมทุกหัวข้อต่อไปนี้ 

10.1 พันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร 
10.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์  
10.3 แผนการฝึกอบรม  
10.4 ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
10.5 การวัดและประเมินผล หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  

                พ.ศ. 2562 
10.6 พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม  
10.7 ทรัพยากรทางการศึกษา  
10.8 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
10.9 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 
10.10 สถาบันฝึกอบรมร่วมไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่หมายถึงสถาบันร่วมที่มีการรับผู้เข้าการ 

                 ฝึกอบรมศึกษาดูงานเป็นวิชาเลือก หรือ elective 
10.11 ข้อควรปรับปรุง  
         โดยทางภาควิชา และทางคณะฯ มีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม / หลักสูตร

จากผู้ให้การ ฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับ ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม / หลักสูตร 
ดังตารางการก ากับดูแลกลไกการประเมินหลักสูตรของทางภาควิชาฯ ภาคผนวก ช 

 

11. การทบทวนและการพัฒนา 
การก ากับดูแลกระบวนการจัดการฝึกอบรมและการทบทวน 
1.  ภาควิชาฯ มีการก าหนดเป้าหมายตาม KPI ด้านการศึกษาร่วมกับคณะฯเป็นประจ าทุกปี 
2.  มีแนวทางการประเมินตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี และจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ
ภาควิชาฯและคณะฯ  

3.  ด าเนินการประชุมทีมการศึกษาทุกเดือน  เพื่อร่วมกันพิจารณาเพ่ือด าเนินงานตามแผนงานเพ่ือให้ได้
ตามเป้าหมาย รวมทั้งน าข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

4.  มีวาระประจ าด้านการศึกษาในการประชุมภาควิชาฯซึ่งจัดเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อแจ้งข้อมูลหรือ
ร่วมกันในระดับภาควิชาฯ 
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5. มีการประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเป็นประจ าทุกปีเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมหารือใน
ประเด็นต่างๆเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร และมีช่องทางรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

6. มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่าง น้อยทุก 5 ปี จาก
ทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์
และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผลและสภาพแวดล้อมในการ
ฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการ
ทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ

12. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ภาควิชามีการด าเนินการแสดงให้เห็นถึงธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 

ดังต่อไปนี้ 
12.1 การบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับ

สมัครผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล 
และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการส าเร็จการ ฝึกอบรมในแต่ละระดับที่
สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดง การผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

12.2 ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม / 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรมดัง ภาคผนวก ญ 

12.3 มีบุคลากรปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของการ 
ฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการก ากับดูแลบุคลากรให้มีคุณวุฒิที่เหมาะสมตามเกณฑ์
ที่ก าหนดรวมทั้งมีระบบติดตามความก้าวหน้าในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ  

12.4 มีการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
12.5 จัดให้มีให้มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่ 

เกี่ยวข้องครบถ้วนสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

13. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ภาควิชารังสีวิทยา และหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ ได้รับการก ากับดูแล 

มีการประเมินความพร้ อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม และได้ รับการอนุมัติให้ จัดการฝึกอบรมจากทางราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย และจัดให้ มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี�

13.1 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในคณะฯ อย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อย ทุก 2 ปี โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้านการศึกษาระดับหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้าน 

อนุสาขาฯ ของคณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี 
13.2 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการ 

ฝึกอบรมและสอบฯ อย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยทุก 5 ปี  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
โครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตร 
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โครงสร้างการบริหารจดัการหลักสตูร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาระดับปริญญา/ 
หลังปริญญา 

คณะกรรมการบริหารผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา 

อาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม 

ราชวิทยาลัย / 
แพทยสภา 

ผู้รับการฝึกอบรม / 
ศิษย์เก่า 

ฝ่ายสนับสนุน
การศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืนและสถานการณ์

ภายนอก 

วางแผน 
ด าเนินการ 
ประเมิน 
ทบทวน 

ปรับปรุงพัฒนา 
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ค าสั่ง  ภาควิชารังสีวิทยา 
              คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

ที่   ๓ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
********************************** 

    เพ่ือให้การด าเนินการด้านการพัฒนาและบริหารหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นไปตามหลักสูตรและเกณฑ์การ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง บรรลุพันธกิจด้านการศึกษา และสอดคล้องกับแผนการ
ฝึกอบรมของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกพร  สุขโต   ที่ปรึกษา 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิยตา   จิตรภาษย์  ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิ์   พงษ์กิจการุณ  อนุกรรมการ 
๓. อาจารย์ แพทย์หญิงพรพรรณ  วิบุลผลประเสริฐ  อนุกรรมการ 
๔. อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล  ประพฤติธรรม  อนุกรรมการ 
๕. อาจารย์ นายแพทย์วราวุฒิ  สุขเกษม   อนุกรรมการ 
๖. อาจารย์ นายแพทย์ประมาณ   เฟ่ืองฟ้า   อนุกรรมการ 
๗. อาจารย์ แพทย์หญิงศศิประภา   รงค์ทอง   อนุกรรมการ 
๘. อาจารย์ แพทย์หญิงชญานิน  นิติวรางกูร   อนุกรรมการ 
๙. อาจารย์ แพทย์หญิงอภิชญา   ศรีปรัชญากุล  อนุกรรมการ 
๑๐. อาจารย์ นายแพทย์ศิโรช    วงศ์ไวศยะวรรณ   อนุกรรมการ 
๑๑. ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง   อนุกรรมการ 
๑๒. ตัวแทนศิษย์เก่า       อนุกรรมการ 
๑๓. ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต      อนุกรรมการ 
๑๔. อาจารย์ แพทย์หญิงพินพร    เจนจิตรานันท์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวอรทัย     ปะโนรัมย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ประธานอนุกรรมการ / อนุกรรมการ 

๑. วางแผนและด าเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตรฯ เพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นไปโดย 
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามสมรรถนะทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ผู้อบรมมีทักษะและเจตคติ 
ในการบริบาลผู้ป่วย มีความรู้และทักษะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยชั้นสูง สามารถเรียนรู้ 
จากการปฏิบัติและพัฒนาตนเอง มีทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพ 

                     และความเป็นมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติงานเข้ากับระบบ 
๒. รวบรวมข้อมูล พิจารณาและทบทวนหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

                     อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

ที่ปรึกษา 
๑. วางแผนและด าเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตรฯ เพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นไปโดย 

มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามสมรรถนะทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ผู้อบรมมีทักษะและเจตคติ 
ในการบริบาลผู้ป่วย มีความรู้และทักษะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยชั้นสูง สามารถเรียนรู้ 
จากการปฏิบัติและพัฒนาตนเอง มีทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร มีพฤติกรรแห่งวิชาชีพ 
และความเป็นมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติงานเข้ากับระบบ 

๒. พิจารณาและทบทวนหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง อย่างต่อเนื่องทุกปี 
๓. ให้ค าแนะน าในฐานะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา 

 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. จดบันทึกและพิมพ์เอกสารรายงานการประชุม 
๒. ประสานงานและเตรียมเอกสารการประชุม 

 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระหัวหน้า
ภาควิชารังสีวิทยาหรือจนกว่าจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  
                                                                      
     สั่ง  ณ วันที่  ๓๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
                                           (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ)                                              
                                                    หัวหนา้ภาควิชารังสีวิทยา                             
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แผนการด าเนนิการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมฯ   

การบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  น าปัจจัยภายนอก: ความ
คาดหวังบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตจาก
ผลการประเมิน กฎระเบียบ 
กฎหมาย เศรษฐกิจสังคม  

ปัจจัยภายใน: นโยบายภาค, 
ทรัพยากร ยุทธศาสตร์ 

คณะฯ 

  

 ประชุมราชวิทยาลัย 

 ประชุมการศึกษาหลัง

ปริญญาคณะฯ  

 ประชุมร่วมกับ

กรรมการบริหาร

ภาควิชาฯ  

 ประชุมร่วมกับทีม

การศึกษาของ

ภาควิชาฯ 

มี.ค.  ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ 

ฝ่ายการศึกษา 

 ประธานหลักสูตรการ

ฝึกอบรม 

 กรรมการบริหาร

หลักสูตรฯที่ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นผู้

ประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการตามกลยุทธ์ทาง
การศึกษา 

ประชุมร่วมกับทีม
การศึกษาภาควิชาฯ 

ทุก 1 เดือน  ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่าย

การศึกษา 

 ประธานหลักสูตรการ

ฝึกอบรม 

 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ 

3.กระบวนการท างาน 
   3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 ออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้
หลักสูตรที่ปรับปรุงจากราช
วิทยาลัยฯ เป็นกรอบ 

 ประชุมกรรมการ
การศึกษาหลัง
ปริญญา  

 ประชุมร่วมกับทีม
การศึกษาภาควิชาฯ 

เม.ย. 
 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ (กลุ่ม 
Designer)  

3.1.2 น าเสนอในที่
ประชุมภาคฯเพ่ือรับการรับรอง
หลักสูตรและรับความคิดเห็น
จากอาจารย์และแพทย์ประจ า
บ้านอนุสาขาฯ 

 ประชุมร่วมกับ
อาจารย์ในภาควิชาฯ 

 ประชุมร่วมกับแพทย์
ประจ าบ้านอนุสาขาฯ 

พ.ค. ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯฝ่าย
การศึกษาหรือประธาน
หลักสูตร 

   3.2   การรับสมัครแพทย์
ประจ าบ้านอนุสาขาฯ 
          3.2.1 ทบทวนเกณฑ์
การสมัครและคัดเลือกแพทย์

ประชุมร่วมกับทีม
การศึกษาภาควิชาฯ 

ก.ย. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ (กลุ่ม 
Designer) 
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การบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประจ าบ้านอนุสาขาฯ ของ
ภาควิชาฯ 

          3.2.2  ด าเนินการ
ประกาศรับสมัครทาง website 
โดยก าหนดกรอบเวลาและ
คุณสมบัติตามราชวิทยาลัยและ
แพทยสภาก าหนด 

Website แพทยสภาและ
ราชวิทยาลัย 

Website ภาควิชาฯ 

การสัมภาษณ์ 

ต.ค. เจ้าหน้าที่ธุรการการศึกษา 

          3.2.3  ด าเนินการ
สัมภาษณ์และประกาศรับรองผู้
ได้รับการคัดเลือก โดยส่งผลที่
ราชวิทยาลัยฯและการศึกษา
หลังปริญญาของคณะฯ 

 ตาม
ประกาศราช
วิทยาลัย ฯ 

กรรมการสัมภาษณ์ 

    3.3  การจัดการเรียนการ
สอน 

3.3.1 ภาคทฤษฎี 
เนื้อหากรอบตามราชวิทยาลัย 

3.3.2 ภาคปฏิบัติ 
เนื้อหากรอบตามราชวิทยาลัย 

3.3.2.1 การ
จัดตาราง Rotation          

3.3.2.2 การ
จัด Academic Activity 

3.3.2.3 การ
จัดตาราง Elective  

 

 

 ประชุมกรรมการ

ศึกษาหลังปริญญา 

 ประชุมร่วมกับทีม

การศึกษาภาควิชาฯ 

 

 

พ.ย. 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

 

พ.ค. 

 

ก.ค. 

 

 

 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ (กลุ่ม 

Schedule) และแพทย์

ประจ าบ้านอนุสาขาฯ 

 

 

 

     3.4 การประเมินผล 

          3.4.1 Formative 
Evaluation 

                  3.4.1.1 ประเมิน
แพทย์ประจ าบ้านด้าน
สมรรถนะการปฏิบัติงานหลัง
การหมุนเวียน, ประเมินการ
รายงานผลทางรังสีวิทยา, 

 แบบประเมินแพทย์

ประจ าบ้านด้าน

สมรรถนะการ

ปฏิบัติงานหลังการ

หมุนเวียน, แบบ

ประเมินการรายงาน

ผลทางรังสีวิทยา, 

mini-IPX, Rad-

 
 
ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 

 คณาจารย์ 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา 

 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ  

 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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การบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผิดชอบ 

mini-IPX, Rad-DOPS, Multi-
disciplinary Teamwork 

                  3.4.1.2  
รวบรวมสรุปผลการประเมิน
และ logbook ส่งอาจารย์ที่
ปรึกษา  

                  3.4.1.3  
รวบรวมผลและรายงาน
ประธานหลักสูตร                      
                  3.4.1.4  ติดตาม
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

DOPS, Multi-

disciplinary 

Teamwork 

 ประชุมร่วมกับทีม

การศึกษาภาควิชาฯ 

 

 
  

ทุก3 เดือน 

 

 

 

ทุก 6 เดือน 
 
 

      3.4.2  Summative 
Evaluation 
                  3.4.2.1  สอบ
เลื่อนชั้นปี 

   ก าหนดวันสอบ 

   ขอข้อสอบ 

   ทบทวนข้อสอบ 

   ด าเนินการสอบ 

   พิจารณาผลสอบและ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

                 3.4.2.2  สอบ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

ประชุมร่วมกับทีม
การศึกษาภาควิชาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมจากราชวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

มิ.ย. 

ธ.ค.-ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค 

มี.ค.-เม.ย. 

 

 

 

พ.ค.– มิ.ย. 

 

ทีมการศึกษาภาควิชาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อฝส.ราชวิทยาลัยฯ 

       3.4.4  ประเมินหลักสูตร 
โดย 

3.4.4.1
 แพทย์ประจ าบ้านอนุ
สาขาฯทุกชั้นปี 

3.4.4.2
 อาจารย์ 

 

 

ประเมินผล Online 

 

 

ประเมินผล Online 

ทุก 1 ปี เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
ภาคฯ 

เจ้าหน้าที่การศึกษาหลัง
ปริญญาคณะฯ 
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การบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผิดชอบ 

                 3.4.4.3
 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

3.4.4.4 ผู้ใช้
บัณฑิต 

3.4.4.5 ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลัก 
 

 

ประเมินผล Online 

แบบประเมินผลจาก
การศึกษาหลังปริญญา
ของคณะฯ 

3.4.5 ประเมินอาจารย์ โดย
แพทย์ประจ าบ้าน เมื่อจบแต่ละ 
Rotation  

ประเมินผล Online 

 

ทุก 
Rotation 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
ภาคฯ 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

3.4.6   รวบรวมผลและรายงาน
อาจารย์ 

ประชุมร่วมกับทีม
การศึกษาภาควิชาฯ 

ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ (กลุ่ม QA) 

4. วิเคราะห์ และการ

ประมวลผล  สรุปรายงานผล 

EPA, Competency, 

Milestones น าเสนอในที่

ประชุมภาควิชาฯ 

ประชุมภาควิชาฯ ทุก 6-12 
เดือน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

5.    สรุปผลการด าเนินงาน

ด้านการศึกษาเข้าท่ีประชุม

ภาควิชาฯ 

ประชุมภาควิชาฯ 

สัมมนาภาควิชาฯ 

ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ,คณาจารย์  
และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การศึกษา 

6 ปฐมนิเทศแพทย์

ประจ าบ้านอนุสาขาฯ 

 

 มิ.ย.-ก.ค. 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ คณาจารย์  

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ (กลุ่ม 
Designer) 

6. กิจกรรมนอกหลักสูตร   

เช่น  ทัศนศึกษา กิจกรรม 

วันปีใหม่และ กิจกรรมวัน

ไหว้ครู  

 ทุก 1 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ (กลุ่ม Extra 
curriculum) เจ้าหน้าที่
ฝ่ายการศึกษา และ 
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การบริหารจัดการฝึกอบรม ช่องทาง เวลา ผู้รับผิดชอบ 

แพทย์ประจ าบ้าน 
อนุสาขาฯ 
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ภาคผนวก ข  
รายชื่ออาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรมและอาจารย์ผู้สอน 
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1. รายช่ืออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

 

ล าดับ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

คุณวุฒิ 

ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา
ระบุจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

เต็มเวลา บางเวลา 

1 ผศ.พญ.นิยตา  จิตรภาษย์ 

(ประธานหลักสูตร) 

พ.บ.,วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย 

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

2 รศ.พญ.ชลทิพย์  วิรัตกพันธ์ พ.บ., วว. รังสีวิทยาทั่วไป, 
อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

3 รศ.พญ.ฐิติพร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,   
อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

4 รศ.นพ.สิทธิ์  พงษ์กิจการุณ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย, 
อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

5 รศ.นพ.สุทธิพงษ์  จงจิระศิริ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,   
อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

6 รศ.พญ.สุวิภาภรณ์  ศิริพรพิทักษ์  พ.บ., วว. รังสีวิทยาทั่วไป,  
อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

7 อ.พญ.ชญานิน นิติวรางกูร 

 

พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย ,   

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

8 อ.พญ.ดวงกมล  ประพฤติธรรม พ.บ.,วว.รังสีวิทยาทั่วไป 

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

9 อ.พญ.นวลี แตระกุล 

 

พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย ,   

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

10 อ.นพ.ประมาณ เฟื่องฟ้า พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,   

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

11 อ.พญ.พินพร เจนจิตรานันท์  

 

พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย ,   

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

12 อ.พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ  พ.บ.,วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย 

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

13 อ.พญ. เพ็ญอ าไพ  ตันนาภัย พ.บ.,วว. รังสีวิทยาทั่วไป, 

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
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ล าดับ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

คุณวุฒิ 

ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา
ระบุจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

เต็มเวลา บางเวลา 

14 อ.นพ.วราวุฒิ  สุขเกษม พ.บ.,วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย 

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

 

  

15 อ.นพ.ระวี มานะตระกูล  

 

พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย ,   

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

16 อ.พญ.ศศิประภา รงค์ทอง   พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,   

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

17 อ.นพ.ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ  

 

พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย ,   

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

18 อ.พญ.อภิชญา ศรีปรัชญากุล 

 

พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย ,   

วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  

2. รายช่ืออาจารย์ผู้สอน  

 

ล าดับ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

คุณวุฒิ 

ประเภท(ถ้าเป็นบางเวลา
ระบุจ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์ 

เต็มเวลา บางเวลา 

1 ศ.พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ  

 

พบ.,วว. สาขารังสีวิทยาทั่วไป   

Certificate in 
Musculoskeletal Imaging 
and Research 

  

2 รศ.นพ.ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล พ.บ.,วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย              
วว. รังสีร่วมรักษาของล าตัว 

  

3 ผศ.นพ.ชินรัตน์ บัวงาม พ.บ.,วว.รังสีวิทยาทั่วไป                

วว. รังสีรว่มรักษาของล าตัว 

  

4 ผศ.พญ.เสาวณีย์  ศรีรัตนพงษ์  พบ.,วว. รังสวีิทยาทั่วไป   

5 อ.พญ.ธรินทร ตรีสิทธิ์ พ.บ.,วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย              

วว. รังสีรว่มรักษาของล าตัว 
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6 อ.พญ.นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์   พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย   

ประกาศนียบัตรสาขารังสี
วินิจฉัยชั้นสูงของล าตัว 

  

8 พญ.อรพิณ ชาญสันติ พ.บ.,วว.รังสีวิทยาทั่วไป                

วว. รังสีรว่มรักษาของล าตัว 
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แนวทางการพบอาจารย์ท่ีปรึกษาของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดคิดหัวข้อวิจัยท่ีสนใจและน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
ต้องการท าวิจัยร่วมด้วย 

อาจารย์ตอบรับเป็นที่ปรึกษาให้แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
และนัดให้ค าปรึกษาทั้งด้านงานวิจัย การท างาน และอ่ืนๆ 

อาจารย์ท่ีปรึกษารายงานผลงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในความดูแลของตนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษา อย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือทันทีเมื่อพบปัญหาที่ส าคัญหรือเร่งด่วน  

ประเมินผลการปฎิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดและระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อน าข้อมูล
มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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ภาคผนวก ค 
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
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ความรู้พื้นฐานทางรังสีวิทยาวินิจฉัย โรคหรือภาวะของผู้ป่วย รวมถึงการตรวจ / หัตถการ
ทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงตามระบบ  

1. THORACIC IMAGING ROTATION 

2. CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION 

3. ABDOMINAL IMAGING ROTATION  

4. MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION 
 

1.   THORACIC IMAGING ROTATION  
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Thoracic Imaging 

                           Thoracic Imaging – Skills  

 

 

 

หมายเหตุ:  *  จ านวนการตรวจที่ได้รายงานผลหรือรับรองการตรวจของแพทย์ประจ าบ้าน 
                       อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 

  #   จ านวนการตรวจที่ได้รายงานผล หรือ case study   

                 โดยจ านวนการตรวจให้บันทึกใน log book  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaging Procedures 
Minimum 

Requirement 
Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

CT Chest / HRCT 120* 40 40 40 

CT Pulmonary 
Artery 

30* 10 10 10 

PET- CT 20# 20 

MRI Thorax 5# 5 
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Thoracic Imaging - Knowledge (K) and Competency (C)    

 

 

Modality -based 

CT Chest / HRCT CTA Chest PET - CT MRI 

K - level  K - level  K - level  K - level  
1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 

Rotation 1 C - level 4 3 2 4 3 2 2 1 2 1 

Rotation 1 C - level 5 4 3 5 4 3 3 2 3 2 

Rotation 1 C - level 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 

 

หมายเหตุ 

Medical knowledge ระดับที่ 1 หมายถึง โรคหรือการตรวจที่มีความส าคัญและพบ / ท าบ่อย ซ่ึง
แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงต้องตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ 2 หมายถึง โรคหรือการตรวจที่พบ / ท าน้อยกว่าระดับ ๑ แต่มี
ความส าคัญ ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงควรตรวจวินิจฉัยได้ ภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์  

Medical knowledge ระดับที่ 3 หมายถึง โรคหรือการตรวจที่ซับซ้อนซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง อาจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟัง
บรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในระดับนี้อย่างพอเพียง 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level; C - level) 

 Level 1: ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การ    
                 ควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การ 
                 ชี้แนะของอาจารย์ 

 Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอ   
                 หรือไม่ขอค าชี้แนะจากอาจารย์ 

 Level 5: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถ    
                 ปฏิบัติงาน และให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้เอง และสามารถให้การชี้แนะ 
                 หรือควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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Medical Knowledge  

Medical 
Knowledge 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

1.  Methods: Physics, 
Imaging techniques; 
Positioning; Indications 
vs contraindications; 
Radiation safety  

1. CT chest / HRCT including low-
dose technique 

2. CTA chest, especially CTA 
pulmonary artery  
 

1. CTA chest other than CTA 
pulmonary artery 

2. Special investigation e.g. digital 
tomosynthesis or dual energy 

3. PET- CT 
4. US Chest 
5. MR Chest 

1. Quantitative and functional CT 
2. Artificial intelligence (AI) in 

Chest  

2.  Normal anatomy and 
physiology 

1. Airway: Large and small airway 
2. Lung parenchyma: Lobe, 

interlobar, secondary pulmonary 
lobule 

3. Pulmonary vessels: pulmonary 
artery and vein, bronchial artery 

4. Mediastinum 
5. Diaphragm 
6. Pleura 

1. Variation of each chest 
structure 

2. Pulmonary circulation 
3. Pulmonary ventilation  
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Medical 
Knowledge 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

7. Chest wall 
8. Lymphatic system 

3.  Disease of chest wall, 
diaphragm and pleura 

1. Chest trauma 
2. Developmental anomaly: Poland 

syndrome, rib anomalies, 
diaphragmatic hernias 

3. Pleural effusion: transudate vs 
exudate, chylothorax 

4. Pleural fibrosis 
5. Diaphragm paralysis 
6. Neoplastic diseases: metastasis, 

multiple myeloma  
7. Hematopoietic diseases: 

thalassemia  

1. Chest wall infection: 
empyema necessitans 

2. Neoplastic diseases: 
mesothelioma, localized 
fibrous tumor, fibrous 
dysplasia, osteochondroma, 
chondroma  

 

4.  Pathology of airway  
     and lungs 

1. Developmental anomalies: 
bronchopulmonary 
sequestration, bronchial atresia, 

1. Neoplasm: hematologic 
malignancy, neuroendocrine 
tumor 

1. Occupational lung diseases. 
(pneumoconiosis),  

2. ILO reading system 
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Medical 
Knowledge 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

anomalies of pulmonary vessels, 
etc.  

2. Trauma / injury and post-surgical 
changes 

3. Neoplasm: benign and malignant 
(primary vs secondary); screening 
and staging of bronchogenic 
carcinoma 

4. Infection: bacterial, viral, fungal 
and parasites 

5. Immune-mediated disease: 
connective tissue disease. 
vasculitis, eosinophilic lung 
disease, hypersensitivity 
pneumonitis 

6. Pulmonary thromboembolism 

2. Follow up after treatment of 
cancer: RECIST criteria 

3. ILD (interstitial lung disease): 
UIP, NSIP 

4. Pulmonary hypertension  
5. Miscellaneous: alveolar 

proteinosis, Langerhans cell 
histiocytosis, metastatic 
pulmonary calcification, 
pulmonary hemosiderosis, 
lymphangioleiomyomatosis 
(LAM), Aspiration & GERD  

3. AIR Pneumo or NIOSH B reader  
4. ILD other than UIP, NSIP  
5. Inhalational lung diseases other 

than smoking-related 
6. Post-transplantation lung 

changes 
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Medical 
Knowledge 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

7. Disease of the airway: upper vs 
lower airway obstruction, 
bronchiectasis, atelectasis, COPD, 
etc.  

5.  Pathology of 
mediastinum, NOT 
included heart 

1. Mediastinitis: acute mediastinitis, 
abscess 

2. Neoplasm 
3.   Lymphatic system: loco-   

  regional nodal station  

1. Mediastinitis: fibrosing 
mediastinitis   

 

6.  Lung cancer 1. Diagnostic criteria 
2.        Staging of lung cancer 

1. Screening lung cancer 
2. RECIST Criteria  

1. Radiogenomics 

7.  PET - CT  1. PET-CT in lung cancer vs 
infection 

1. PET-CT in lymphoma 

8.  Intensive / Critical care 
unit  

1. Chest radiography in ICU 
conditions 

a. Tubes and lines 
b.  Atelectasis 

1. CT in ICU conditions 
a. Atelectasis 
b. Pneumonia 

1. Ultrasound in ICU conditions 
a. Atelectasis 
b. Pneumonia 
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Medical 
Knowledge 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

c. Pneumonia 
d. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 
cardiogenic) 

e. Pneumothorax 
f. Pleural effusion  

c. Pulmonary edema 
(cardiogenic vs non 
cardiogenic) 

d. Pneumothorax 
e. Pleural effusion 

c. Pulmonary edema 
(cardiogenic vs non 
cardiogenic)  

d. Pneumothorax 
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2. CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION  

การประเมิน EPA และ Milestone ของ Cardiovascular Imaging Rotation 

 

 

หมายเหตุ: จ ำนวนเคสที่ได้เรียนรู้และ / หรือได้รำยงำนผล 

หมายเหตุ 

Medical knowledge ระดับที่ 1 หมำยถึง มีควำมส ำคัญและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูงต้องสำมำรถตรวจวินิจฉัยได้ด้วย
ตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ 2 หมำยถึง โรคท่ีพบน้อยกว่ำระดับ ๑ แต่มีควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูงควรตรวจ
วินิจฉัยได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์  

Imaging procedures Minimum 
requirement 

Rotation 
1 

Rotation 3 Rotation 3 

Coronary CTA / Cardiac 
CT 

15 5 5 5 

Cardiac MRI 15 5 5 5 

CT angiography (CTA) 30 10 10 10 

MR angiography (MRA) 5 0-5 0-5 0-5 

Doppler ultrasound 50 50 
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Medical knowledge ระดับที่ 3 หมำยถึง โรคหรือหัตถกำรที่ซับซ้อนซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูง อำจตรวจวินิจฉัยได้ หรือ
สำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือจำกกำรฟังบรรยำย และสถำบันฝึกอบรมควรจัดให้มีกำรเรียนรู้โรคในระดับนี้อย่ำงพอเพียง 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 

 Level 1: ขำดควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

 Level 2: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสม ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกล้ชิด 

 Level 3: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสม ภำยใต้กำรชี้แนะของอำจำรย์ 

 Level 4: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสม โดยอำจขอหรือไม่ขอค ำชี้แนะจำกอำจำรย์ 

 Level 5: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสมสำมำรถปฏิบัติงำน และให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้เอง     
                 และสำมำรถ  ให้กำรชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้ 

 
แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทักษะ และหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้ 

 Rotation 1: Medical knowledge ระดับท่ี 1 (มีควำมส ำคัญและพบบ่อย)  ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูงต้องสำมำรถตรวจ

วินิจฉัยได้ด้วยตนเอง  

 Rotation 2: Medical knowledge ระดับท่ี 1และ ระดับที่ 2 (โรคที่พบน้อยกว่ำระดับ 1 แต่มีควำมส ำคัญ) ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพ

วินิจฉัยชั้นสูงควรตรวจวินิจฉยัได้ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์  

 Rotation 3:  Medical knowledge ต่ำง ๆ มำกข้ึน ทั้งระดับที่ 1, ระดับที่ 2,  และระดับที่ 3  (โรคหรือหัตถกำรที่ซับซ้อนซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำน

อนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูง  อำจตรวจวินิจฉัยได้ หรือสำมำรถเรียนรู้โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง หรือจำกกำรฟังบรรยำย และสถำบันฝึกอบรมควรจัด

ให้มีกำรเรียนรู้โรคในระดับนี้อย่ำงพอเพียง) 
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Skills and Medical Knowledge  

Medical Knowledge ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

1. Imaging methods and 
positioning, indication, 
contraindication, 
techniques, physics and 
radiation savings 

1.  CT angiography (CTA) 
 

 

1.  Coronary CTA / Cardiac CT 

2.  MR angiography (MRA) 
 

 

1.  Cardiac MRI 
 

2. Normal anatomy and 
physiology 

1. Normal cardiac 
anatomy on CT and 
MRI 

2. Standard cardiac views 
3. Standard 17 cardiac 

segments  
4. Cardiac chambers, 

valve, pulmonary 
vessels, aorta 

1. Embryology of cardiovascular 
system 

2. Normal coronary artery anatomy 
and myocardial territory 

3. Differentiation between normal 
and abnormal anatomy on each 
cardiac imaging modality 
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3. Normal anatomy of the 
arteries and veins of the 
body 

1.  Aorta and branches 

2.  IVC, systemic vein, 

pulmonary  

     vein and branches 

1.  Body arterial and venous 
collateral vessels 

 

4. Basic functional evaluation 
of the heart 

 1.  Normal and abnormal cardiac 
function. 

2.  Normal value of cardiac function 
and measurement  

3.  Basic functional evaluation of the 
heart 

1.  Grading severity of abnormal 
cardiac function 

2.  Post-processing cardiac 
function 

3.  Regional and global left and 
right ventricular function 

4.   Left and right heart chamber 
sizes and function.  

5.   Flow quantification in major 
great vessels, aorta and 
pulmonary arteries 

5. Coronary artery disease  1.  Coronary artery atherosclerosis 
including plaque morphology and 
assessment of stenosis severity 

2.  Coronary artery stenosis and 
acute coronary artery syndrome 

1.  Indications for assessment of 
myocardial viability 

2.  Cardiac MRI indications and 
characteristic findings of 
myocardial ischemia, 
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3.  Anomalous coronary artery and 
aneurysm 

4.  Coronary artery bypass graft 

5.  Myocardial disease related to 
coronary artery disease e.g. 
infarction 

myocardial infarction, acute 
coronary syndromes and 
other causes of myocardial 
injury. 

3.  Technique, indication and 
contraindication and basic 
principle of stress CMR. 

6. Valvular heart disease  1. Cardiac CT findings of acquire 
and congenital valvular heart 
disease and prosthesis 

2. Cardiac MRI indication of 
valvular heart disease 

1. Cardiac MRI findings and CT 
and CMR grading severity of 
valvular heart disease 

7. Cardiac mass  1.  Common cardiac tumor eg. 
myxoma 

2.  Differential cardiac thrombus 
from cardiac tumor 

 

 

1. Other cardiac tumor eg. 
angiosarcoma, lymphoma 

2. Cardiac MRI indications and 
essential pulse sequences for 
cardiac mass 

3. Approach the cardiac mass by 
cardiac CT and / or cardiac 
MRI 
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8. Cardiomyopathy and 
myocardial disease 

 1. Common cardiomyopathy 
a. DCM 
b. HCM 
c. RCM 
d. ARVD 
2. Acute myocarditis 

1. Uncommon cardiomyopathy / 
myocardial disease 
a. EMF 
b. Loeffler endocarditis 

2. Cardiac T2* for diagnosis of 
myocardial iron overload 

3. Cardiac T1 mapping for 
myocardial disease. 

9. Pericardial disease 1. Pericardial calcification  
2. Pericardial effusion 

1. Constrictive pericarditis 
2. Cardiac tamponade 

 

1. Congenital absence of 
pericardium 

2. Pericardial mass eg. Pericardial 
cyst, metastasis 

10. Congenital heart disease 1. Segmental approach of 
congenital heart disease 
by cardiac CT and / or 
cardiac MRI 

2. Common congenital 
heart disease 
a. Non-cyanotic CHD eg. 

ASD,VSD,PDA,ECCD,AP 
window 

1. Common congenital heart 

disease 

a. Heterotaxy syndrome 
b. Coarctation of aorta and 

variants 
c. Aortic arch anomaly related 

to CHD 

1. Common postoperative CHD 
eg. Palliative modified Blalock-
Taussig shunt, Fontan 
operation 

2. Congenital valvular heart 
disease eg. Congenital aortic 
stenosis  
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b. Cyanotic CHD eg. 
TOF, TGA, TAPVR, 
Ebstein’s anomaly 

11. Thoracic and abdominal 
aorta 

1. Aortic aneurysm 
2. Traumatic aortic 

disease 
3.   Acute aortic syndrome  

4.   Coarctation of aorta 

5.   Aortic arch 

anomalies 

6.   Aortoiliac syndrome 

7.   TEVAR / EVAR 

evaluation 

8.   Aortitis, arteritis 

1.  Postoperative imaging of aorta 1.  MRI evaluation of coarctation 
of aorta and hypoplastic aorta 

12. Pulmonary vascular, 
peripheral and visceral 
vessel disorders 

1. Pulmonary 
thromboembolism 

2. Venous thrombosis 

1. Pulmonary hypertension 
2. Vascular aspect of  liver, kidneys, 

pancreas, small and large bowels  
e.g. stenosis, post traumatic 

vascular complication (fistula) 

1. Pulmonary arteriovenous 
malformation 

2. Scimitar syndrome 
3. Pulmonary sling 
4. Vascular aspect of organ 

transplantation  
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3. Acute and chronic peripheral 
obstructive vascular diseases 

4. Vascular injury 
5. Venous thrombosis, venous 

obstruction 

13. Doppler ultrasound 1. Basic knowledge of 
Doppler ultrasound 

2. Normal Doppler 
waveform of vessels  

3. Deep vein thrombosis 
4. Abdominal aortic 

aneurysm 
5. Carotid artery stenosis 

6.  Renal artery stenosis / 

occlusion 

1. Venous thrombosis of upper 
limb and central vein 

2. Peripheral artery stenosis 
3. Venous insufficiency 
4. Portal hypertension 

 

1.   Renal transplantation 

2.   Liver transplantation 

3.   Dialysis access, AVF 

4.   Other postoperative 
assessment eg. Post stent or 
revascularization 
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3. ABDOMINAL IMAGING ROTATION  

Abdominal Imaging (Gastrointestinal, Hepatobiliary, Pancreas, and Genitourinary Systems) 

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Abdominal Imaging 

Imaging procedures Minimum requirement 

(ท ำและแปลผลด้วยตนเอง) 

1st year 2nd year 

US of abdomen (upper abdomen, whole abdomen, 
pelvis, KUB, scrotum, prostate) 

200 100 100 

CT of abdomen  (upper abdomen, whole abdomen, 
pelvis, KUB) 

200 100 100 

MR of abdomen  (upper abdomen, MRCP, whole 
abdomen, pelvis, KUB, prostate, scrotum) 

60 30 30 

PET-CT or PET-MR 20 10 10 
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 Abdominal imaging 

Ultrasound CT* 
 

MRI 
 

PET-CT or PET-MRI 

ระดับ Medical 
knowledge 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Fellow 1 Level 4  Level 3-4  Level 3  Level 4  Level 3-4  Level 3  Level 4  Level 3-4  Level 3  Level 3  Level 2  Level 2  

Fellow 2 Level 5  Level 4-5  Level 4  Level 5  Level 4-5  Level 4  Level 5  Level 4-5  Level 4  Level 4  Level 3  Level 2  

 

* CT includes CT colonography  

หมายเหตุ 

Medical knowledge ระดับที่ 1 หมำยถึง มีควำมส ำคัญและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูงต้องสำมำรถตรวจวินิจฉัยได้ด้วย
ตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ 2 หมำยถึง โรคท่ีพบน้อย แต่มีควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูงควรตรวจวินิจฉัยได้ ภำยใต้
กำรควบคุมของอำจำรย์  

Medical knowledge ระดับที่ 3 หมำยถึง โรคหรือหัตถกำรที่ซับซ้อน หรือพบได้น้อยมำก ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูง ควรตรวจ
วินิจฉัยได้ด้วยตนเอง หรือภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์  
 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 

 Level 1: ขำดควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

 Level 2: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสม ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกล้ชิด 
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 Level 3: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสม ภำยใต้กำรชี้แนะของอำจำรย์ 

 Level 4: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสม โดยอำจขอหรือไม่ขอค ำชี้แนะจำกอำจำรย์ 

 Level 5: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสมสำมำรถปฏิบัติงำน และให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้เอง 
และสำมำรถ ให้กำรชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้ 
 

ระบบ Gastrointestinal (GI) and hepatobiliary imaging 

Skills and Medical Knowledge  

 

Medical knowledge ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

1. Imaging method and 
positioning including 
indications, 
contraindications, 
limitation, and possible 
complications of each 
modality 
 

1. Ultrasonography of abdomen 
2. CT of abdomen including low-

dose technique 
3. Special CT (e.g. CT 

colonography, dual-energy etc.) 
4. MRI of abdomen 

 
 

1. Ultrasonography of abdomen 
2. CT of abdomen including low-

dose technique 
3. Special CT (e.g. CT 

colonography, dual-energy etc.) 
4. MRI of abdomen 

 

1. Ultrasonography of  abdomen 
and elastography 

2. CT of abdomen including low-

dose technique 

3. Special CT (e.g. CT 
colonography, dual-energy CT 
etc.) 

4. MRI of  abdomen and 
elastography 

5. Quantitative and functional CT 
and / or MR 
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2. Normal roentgenographic 
anatomy, common 
variations and dynamic 
physiology 

1. Alimentary tract: pharynx, 
esophagus, stomach, small 
bowel and large bowel  

a. Histology and physiology 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Arterial supply and venous 
drainage 

2. Hepatobiliary system 
a. Function of the liver and 

basic histology 
b. Developmental anatomy 
c. Cross-sectional anatomy 

(Hepatic lobes and fissures, 
anatomical and functional 
lobes, peritoneal 
attachments  

d. Extrahepatic biliary system 
e.g. gallbladder, hepatic 
ducts, common, hepatic 
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ducts, cystic duct, common 
bile duct  

e. Internal anatomy: portal 
triads and hepatic sinusoids 

f. Vascular structures of the 
liver: normal and their 
variations 

g. Hemodynamics of the liver in 
either normal or abnormal 
conditions 

3. Pancreas  

a. Function: exocrine and 
endocrine portions 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Pancreatic ducts: main and 
accessory 

e. Arterial supply including 
anastomoses and collateral 
flow 
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f. Venous drainage 
4. Spleen 

a. Function 

b. Developmental anatomy 

c. Cross-sectional anatomy 

d. Arterial supply and venous 
drainage 

5. Abdominal wall, peritoneal 
cavity, mesentery and 
omentum 

a. Developmental anatomy 

b. Cross-sectional normal 
anatomy and variations 

c. Intraabdominal and pelvic 
nodes and spreading 
pathways 

 

 

3.  Pathologic images of liver    
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3.1 Congenital abnormalities Common abnormalities (such as 
simple cysts, polycystic liver 
diseases, etc.) 

  

3.2 Inflammatory / infectious  

process 

Common inflammatory / infectious 
process (such as pyogenic and 
amebic liver abscess, etc.) 

Other inflammatory / infectious 
process (such as parasitic abscess, 
viral hepatitis, etc.) 

1. Rare inflammatory process 
(such as fungal infection) 

2. Atypical or unusual pattern of 
common diseases 

3. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

3.3 Trauma Blunt and penetrating injuries Iatrogenic injuries  

3.4 Diffuse liver diseases Common diffuse liver diseases 
(such as cirrhosis, fatty liver, etc.) 

Other diffuse liver diseases (such as 
hemochromatosis, uncommon 
pattern of fatty infiltration, etc.) 

 

1. Rare diffuse liver diseases (such 
as storage disease, etc.) 

2. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

3.5 Vascular diseases Common vascular diseases (such 
as perfusion alteration, portal vein 
thrombosis, etc.) 

Other vascular diseases (such as 
portal hypertension, liver in 
cardiac diseases, Hepatic venous 
outflow obstruction, etc.) 

Rare vascular diseases (such as 
telangiectasia, etc.) 
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3.6 Neoplasms and 

neoplastic-like lesions  

Common neoplasms (such as 
cavernous hemangioma, 
Hepatocellular carcinoma, 
cholangiocarcinoma, metastasis, 
etc.) 

Other neoplasms and neoplastic-
like lesion (such as adenoma, 
focal nodular hyperplasia, hepatic 
nodules in cirrhosis, fibrolamellar 
carcinoma, transient hepatic 
attenuation difference, etc.) 

1. Rare neoplasms and neoplastic-
like lesion (such as combined 
HCC-CCA, lymphoma, lipomatous 
tumor, angiosarcoma, sarcoma, 
inflammatory pseudotumor, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 
common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 
common diseases 

3.7  Liver transplantation   Pre - and post-transplantation 
evaluation 

4.  Pathologic images of 
gallbladder and bile duct 

 

 

  

4.1 Congenital abnormalities   Common congenital 
abnormalities   

(such as choledochal cysts) 

Other congenital abnormalities   

(such as Caroli disease) 

 

 

4.2 Inflammatory diseases Common inflammatory diseases 
(such as acute cholecystitis, 
ascending cholangitis, 
adenomyomatosis, etc.) 

Other inflammatory diseases 
(such as chronic cholecystitis, 
emphysematous cholecystitis, 
Porcelain gallbladder, Primary 

1. Rare inflammatory diseases 
(such as xanthogranulomatous 
cholecystitis, AIDS 
cholangiopathy, etc.) 
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sclerosing cholangitis, Recurrent 
pyogenic cholangiohepatitis, 
parasitic infestation, etc.) 

 

2. Atypical or unusual pattern of 
common diseases 

3. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

4.3 Trauma  Common traumatic conditions 
(hemobilia, bile ducts and 
gallbladder injuries) 

 

4.4 Neoplasms and 
neoplastic-like lesions  

Common neoplasms (such as 
cholangiocarcinoma, gallbladder 
carcinoma, etc.) 

Other neoplasms and 
neoplastic-like lesions (such as 
adenoma, biliary cystadenoma, 
etc.) 

1. Rare neoplasms and 
neoplastic-like lesions (such as 
metastasis, IPNB etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 
common diseases 

3. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

4.5  Miscellaneous  Choledocholithiasis, cholelithiasis 

 

Postoperative complications  

5. Pathologic images of 
pancreas 
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5.1 Embryology / normal 
anatomy / congenital 
anomalies 

Annular pancreas 

Variation of pancreatic shape 

Focal fat infiltration / 
replacement 

Fusion abnormalities (pancreatic 
divisum) 

Intrapancreatic accessory spleen 

Agenesis / hypoplasia 

5.2 Inflammatory disease  Acute pancreatitis Acute pancreatitis with 
classification, and chronic 
pancreatitis  

Uncommon conditions (such as 
autoimmune pancreatitis) 

5.3 Tumor Common tumors (such as 
adenocarcinoma, etc.) 

Other tumors (such as common 
cystic tumors of pancreas, 
neuroendocrine tumor, etc.) 

1. Rare tumors (such as rare cystic 
tumors, metastasis, lymphoma, 
etc.) 

2. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

6. Pathologic images of 
spleen 

   

6.1 Anatomical variants Accessory spleen Wandering spleen, polysplenia, 
asplenia 

Ectopic spleen 

6.2 Focal mass lesion of the 
spleen 

Splenic cyst Splenic infarction, hematoma 

Splenic infection  or abscess (e.g. 
tuberculosis, fungus, melioidosis, 
etc.) 

Splenic tumor (e.g. 
hemangioma, lymphangioma, 
lymphoma, angiosarcoma, 
metastasis, etc.) 
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6.3 Miscellaneous  Splenomegaly Splenic calcification, 
hemosiderosis 

 

7. Pathologic images of 
alimentary tract 

   

7.1 Neoplasms Common neoplasms (such as 
carcinoma, etc.) 

Other neoplasms (such as 
lymphoma, GIST, lipoma, etc.) 

1. Rare neoplasms (such as 
neuroendocrine tumor, 
melanoma, metastasis, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 
common neoplasms 

3. Applied or advanced imaging 
on common diseases 

7.2 Inflammatory and 
infectious diseases 

Common inflammatory and 
infectious diseases (such as 
appendicitis, diverticulitis, colitis, 
enteritis, etc.) 

Other inflammatory and infectious 
diseases (such as gastritis / 
duodenitis, peptic ulcer, 
esophagitis, unusual enteritis / 
colitis, vasculitis, inflammatory 
bowel disease, parasitic 
infestation, etc.) 

Rare inflammatory and infectious 
diseases (such as Crohn’s 
disease, sarcoidosis, 
amyloidosis, syphilis, sprue, 
solitary rectal ulcer, etc.) 

7.3 Congenital abnormalities Common congenital 
abnormalities 

Other congenital abnormalities Rare congenital abnormalities 
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7.4 Trauma  Blunt and penetrating injuries  

7.5 Miscellaneous 1. Diverticular disease 
2. Gut obstruction 

1. Foreign bodies 
2. Motility disorder 
3. Vascular diseases 
4. Varices 
5. Polyposis syndrome 
6. Intussusception 

1. Postoperative evaluation and 
complications 

2. Chronic idiopathic intestinal 
pseudo-obstruction 

3. Fistula-in-ano and perianal 
abscess 

8. Pathologic images of 
abdominal wall, 
peritoneal cavity, 
mesentery and omentum 

   

8.1 Abdominal wall 1. Hematoma / abscess 
2. Common neoplasms (such as 

lipoma, etc.) 

1. Common types of hernia 
2. Uncommon neoplasms (such 

as desmoid tumor, etc.) 

1. Rare types of hernia (such as 
internal hernia, etc.) 

2. Rare neoplasms (such as 
metastasis, sarcoma, etc.) 

8.2 Peritoneal cavity 1. Supramesocolic and 
inframesocolic compartment 

2. Distribution of ascetic fluid 
3. Intraperitoneal hematoma / 

abscess 

Pathway of metastatic tumor 
spreading 

Lymphocele 
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8.3 Mesentery and omentum  1. Common infectious process 
(such as peritoneal tuberculosis, 
etc.) 

2. Neoplasms (benign or malignant 
tumors) 

3. Miscellaneous (such as epiploic 
appendagitis, omental 
infarction, mesenteric 
panniculitis, and peritoneal 
calcifications, etc.)  

Cystic masses / neoplasms 

9. Miscellaneous    

9.1 Abnormal air 1. Pneumoperitoneum and 
perforation 

2. Gut obstruction 
3. Paralytic ileus 

1. Retroperitoneal air 
2. Pneumatosis intestinalis 
3. Air in portal vein, aerobilia 
4. Volvulus 
5. Emphysematous infection 

 

9.2 Abnormal fluid Ascites, hemoperitoneum, fluid 
collection 

  

9.3 Diseases secondary to or 
associated with diseases of 

  1. Alimentary tract 
2. Hepatobiliary system 
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3. Pancreas and spleen 
4. Abdominal wall, peritoneal 

cavity, mesentery and 
omentum 

ระบบ Genitourinary (GU) imaging  

Skills and Medical Knowledge  

Medical Knowledge ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

1. Imaging methods and 
positioning 

1. Ultrasonography for KUB system, 
Transabdominal ultrasonography 
of pelvis, scrotum 
ultrasonography 

- Indications and 
contraindications 

- Scanning Techniques and 
optimization 

2. CT for GU system including low 
dose technique 

- Indications and 
contraindications 

1. Transrectal / transvaginal 
ultrasonography for male and 
female genital organ  
-   Indications and  

contraindications 
-   Scanning Techniques and 

optimization 

2.   Indications, contraindications,   
techniques and protocols of the 
following MRI examinations 
-   MRI for KUB System  
-   MRI for adrenal glands 
-   MRI for retroperitoneum 

1. Prostate and Penile 
ultrasonography 
- Indications and contraindications 
- Scanning Techniques and 
optimization 

2. Dual energy CT  
- Indications and contraindications 
- Scanning Techniques and 
optimization 
- Stone decomposition 

3. Indications, contraindications, 
techniques and protocols of the 
following MRI examinations 
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- Techniques and protocols 
of the following CT 
examinations 

- CT for KUB system and CT 
urography 

- CT for Adrenal Glands 
(wash-out protocol) 

- CT for Pelvic organ 
- CT for retroperitoneum 
- CT cystograghy 

 

 

-   MRI of prostate gland 

3.  PET / molecular imaging in GU 
oncology 

- MR urography  
- MRI of female genital organs 
- MRI of female pelvic floor 
- MRI of scrotum and penis  

4. PET / molecular imaging in GU 
oncology  

2. Normal roentgenographic 
anatomy, common variation  
and dynamic physiology 

1. Normal anatomy, Physiology, 
and excretory function of 
kidney 

2. Normal imaging anatomy of 
kidney and urinary system on  

- Ultrasonography 
- CT 

1. Normal imaging anatomy of 
kidney and urinary system on 
MRI 

2. Normal imaging anatomy of 
prostate gland and seminal 
vesicles on MRI 

3. Normal imaging anatomy of 
female genital tract on MRI 

1. Normal imaging anatomy of 
scrotum and penis on MRI 

2. Normal imaging anatomy of 
pelvic floor on MRI 

3. Normal imaging anatomy of 
female urethra on MRI 
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3.   Normal imaging anatomy of 
male genital tract on 

- Ultrasonography 
- CT 

4. Normal imaging anatomy of 
female genital tract on 

- Ultrasonography 
- CT 

5. Normal imaging anatomy of 
adrenal gland on  

- Ultrasonography 
- CT 

6.  Normal imaging of the 
retroperitoneum on  

- Ultrasonography 
- CT 

4. Normal imaging anatomy of 
adrenal gland on MRI 

5. Normal imaging of the 
retroperitoneum on MRI 

3. Pathologic images of Kidney 
and Urinary tract 

1. Stone, Urinary tract obstruction 
and nephrocalcinosis 

2. Infection and Inflammation 
- TB 

1. Renal cystic diseases 
a. Medullary sponge kidney 
b. Multicystic kidney disease 
c. Polycystic kidney disease 

1. Renal vascular disease 
- Aneurysm 
- Stenosis 
- Fistula 



             อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี             102 
มหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

- Bacterial  
3. Renal cystic diseases 

- Simple cyst 
- Multilocular cyst 
- Parapelvic cyst 

4. Neoplastic disease 
a. Benign tumors 

‐ Angiomyolipoma 
b. Malignant tumors 

‐ Renal cell carcinoma 

‐ Urothelial cell CA of renal 
pelvis, ureter, and bladder 

5. Trauma (Grading according to 
the American Association for the 
Surgery of Trauma: AAST) 

- Renal injury 
- Ureteric injury 
- Bladder rupture 
- Urethral rupture 

6. Vascular disease 

‐ Autosomal dominant polycystic 
kidney disease 

2. Neoplastic disease 
a. Benign tumors 

‐ Oncocytoma 

‐ Multilocular cystic nephroma 
b. Malignant tumors 

‐ Lymphoma 

‐ Metastasis 
3. Infection and Inflammation 

- Xanthogranulomatous 
pyelonephritis 

- Malakoplakia 
- Post radiation change 

4. Papillary necrosis 
5. Calyceal diverticulum 
6. Common congenital anomalies 

of kidney and urinary tract 
system 

a.  Anomalies in number 

- Occlusion 
- Malformation  

2. Neoplastic disease 
- Hemangioma  
- Mesenchymal tumors 
- Mixed mesenchymal and 

epithelial tumors 
- Neuroendocrine tumors 

3.   IgG4 related disease  
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- Renal infarction 

 

 

- Renal agenesis 
- Supernumerary kidney 

b.  Anomalies in size and form 
- Hypoplasia 
- Hyperplasia 
- Horseshoe kidney 
- Cross ectopia 

c.  Anomalies in position 
- Malrotation 
- Ectopia 

7. Other common congenital 
anomalies of kidney and urinary 
tract system 

- Persistent column of Bertin 
- Megacalyces 
- Anomalies of renal pelvis, ureter 

and urethra 
- Ureteropelvic junction 

obstruction 
- Duplication of pelvis and ureter 
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- Retrocaval ureter 
- Ureterocele 
- Patent urachus  
- Vesicoureteral reflux 

8. Nephroptosis 
9. Miscellaneous 

- Neurogenic bladder  
- Vesico-vaginal fistula 

10. Renal transplant 
- Technique 
- Complication 

11. Urachal anomalies and tumors 

4. Pathologic images of Male 
Genital Organs 

1. Normal imaging anatomy of 
male genital organs 

1.  Pathology of male genital 
tract 

a. Scrotum and testis 
- Congenital: cryptorchism, 

ectopic testis  
- Infection 
- Torsion 
- Trauma 

1. Pathology of male genital tract 
a. Prostate gland and seminal 

vesicles 
- Benign prostatic hyperplasia 
- Prostatitis and abscess 
- Prostatic cysts 
- Prostatic cancers including post 

hormonal and radiation change 
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- Tumor 
- Varicocele 
- Microlithiasis 

 

- PIRADS classification 

5. Pathologic images of 
Female Genital Organs 

1. Normal imaging anatomy of 
female genital organs 

1. Pathology of female genital tract 
a. Uterus and cervix 

- Adenomyosis 
- Benign tumor: myoma 
- Congenital anomalies  
- Hydrosalpinx and tubal 

occlusion 
b. Ovary and adnexa 

- Ovarian cysts: endometrioma, 
functional cyst 

- Torsion 
- Infection 
- Polycystic ovarian disease 

1. Pathology of female genital tract 
a. Uterus and cervix 

- Malignant tumor: CA corpus, 

CA cervix 

- Mullerian duct anomalies 

finding on MRI 

b.  Ovary and adnexa 
- Benign tumor 

- Malignant tumor 

6. Pathologic images of 
Adrenal gland 

1.   Normal imaging anatomy of 
adrenal gland  

2.   Pathology of adrenal gland 

1. Tumor and non-tumor of 
adrenal gland 
- Adrenal hemorrhage 

1.   Management of adrenal 
incidentaloma 
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- Adrenal adenoma - Adrenal cyst 
- Adrenal hyperplasia 
- Pheochromocytoma 
- Myelolipoma 
- Adrenocortical carcinoma 

2. Infection of adrenal gland 
- Histoplasmosis 
- TB 

7. Retroperitoneum  1. Pathology of the 
retroperitoneum 

- Retroperitoneal fibrosis 

- Pelvic lipomatosis 
2. Retroperitoneal Tumor 

 

8. Pelvic floor   1.   Pelvic floor anatomy 
2.   Pelvic floor and organ prolapse 

9. Obstetric   1. Acute abdomen in pregnancy  
patients 

2. Identify abnormalities and 
complications  

‐ Ectopic pregnancy 
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‐ Molar pregnancy 

‐ Placenta abnormalities: 
placenta previa, increta, 
accrete, percreta 

4.   MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION  
การประเมิน EPA และ Milestones ของ Musculoskeletal Imaging Rotation 

Imaging procedures Minimum 
requirement 

1st year 

 

2nd year 

 

Musculoskeletal radiographs 90 45 45 

Musculoskeletal ultrasound 10 5 5 

CT scan & related technique 

Musculoskeletal system & spine 

20 10 10 

MRI & related technique 

Musculoskeletal system & spine 

40 20 20 
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 Musculoskeletal Imaging 

Plain 
radiographs 

US CT MRI 

ระดับ Medical 
knowledge  

1 2-3 1 2-3 1 2-3 1 2-3 

Fellow 1 Level 4-5 Level 3 Level 3 Level 2 Level 3 Level 2 Level 3 Level 2 

fellow 2 Level 4-5 Level 4 Level 4 Level 3-4 Level 4 Level 3-4 Level 4 Level 3-4 
 

 

หมายเหตุ 

Medical knowledge ระดับที่ 1 หมำยถึง มีควำมส ำคัญและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูงต้องสำมำรถตรวจวินิจฉัยได้ด้วย
ตนเอง  

Medical knowledge ระดับที่ 2 หมำยถึง โรคท่ีพบน้อยกว่ำระดับ ๑ และมีควำมส ำคัญ ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูงต้องตรวจ
วินิจฉัยได้ด้วยตนเองหรือภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์  

Medical knowledge ระดับที่ 3 หมำยถึง โรคหรือหัตถกำรที่ซับซ้อนซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูง ควรตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง
หรือภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 

 Level 1: ขำดควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

 Level 2: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสม ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกล้ชิด 
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 Level 3: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสม ภำยใต้กำรชี้แนะของอำจำรย์ 

 Level 4: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสม โดยอำจขอหรือไม่ขอค ำชี้แนะจำกอำจำรย์ 

 Level 5: สำมำรถปฏิบัติงำน ให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่ำงเหมำะสมสำมำรถปฏิบัติงำน และให้กำรวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้เอง 
และสำมำรถ ให้กำรชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้ 
 

แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูงในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทักษะ และหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้ 

 Fellow 1: Medical knowledge ระดับที่ ๑ (มีควำมส ำคัญและพบบ่อย) ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูงต้องสำมำรถตรวจ
วินิจฉัยได้ด้วยตนเอง และ ระดับที่ ๒ (โรคที่พบน้อยกว่ำระดับ ๑ แต่มีควำมส ำคัญ) ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูงต้องตรวจ
วินิจฉัยได้ด้วยตัวเองหรือภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 

 Fellow 2: Medical knowledge ระดับที่ ๒ และระดับที่ ๓ (โรคหรือหัตถกำรที่ซับซ้อน) ซึ่งแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวินิจฉัยชั้นสูงควร 
ตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตัวเองหรือภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 
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Skills and Medical Knowledge  

Skills ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

1. Imaging procedure 1.   Plain radiograph 
- Conventional plain film of 

bone and joint 

1. Plain radiograph 
- Special and specific 

positioning of bone and joint 
- Recognizes the errors in 

image acquisition (mal-
positioning and artifacts) 

2. Ultrasonography 
3. CT 
4. MRI 

- Recognize normal MRI 
anatomy 

- Understand the proper MR 
protocol 

1. Plain radiograph 
- Recognize the subtle 

findings and integrates the 
information for 
appropriate diagnosis and 
further investigation 

2. Ultrasonography 
3. CT 
4. MRI 

- Design and adjust MR 
protocol. 

Medical 
Knowledge 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

1. Indications & 
Contraindications of 
each modalities 

1. Plain radiographs of bones and 
joints 

1. US of bones and joints 
2. CT of bone and joints 
3. MRI of bones and joints 

1. MRI of bones and joints 
2. MR arthrogram 
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2. Principal physiology 1. Physiology of bone and joints 1. Bone metabolism and calcium 
homeostasis 

 

3. Normal imaging 
anatomy 

1. Spines and pelvis 
2. Upper and lower extremities 

1. Normal variation 
2. Bone marrow 

 

4. Degenerative disease 1. Degenerative disease of spinal 
column Degenerative disease of 
extraspinal sites 

1. Diffuse idiopathic skeletal 
hyperostosis 

2. Calcification and ossification of 
spinal ligament and tissue 

 

5. Trauma and sport 
injury 

1. Concept and terminology 
2. Physical injury: spine 
3. Physical injury: extraspinal site 

1. Common classification 

2. Understand common 
mechanism of injury 

1. Interpretation internal 
derangement of the joints. 

2. Physical injury: muscle and 
tendon injury 

6. Bone and soft tissue 
tumors 

1. Basic approach to bone 
tumors.  

1. Diagnosis of common 
benign and malignant 
bone tumors. 

2. Diagnosis of common 
benign and malignant soft 
tissue tumors 
 

1. Diagnosis of tumor-liked 
condition and tumor-
related condition. 

2. Diagnosis of uncommon 
benign and malignant 
bone tumors. 
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3. Diagnosis of uncommon 
benign and malignant 
soft tissue tumors 

7. Infection 1. Pathophysiology of 
infection of bone and joint 

2. Radiographic findings of 
bone and joint infection  
 

1. CT and MRI findings of 
bone and joint infection 

2. US, CT and MRI findings of 
soft tissue infection  

1. CT and MRI findings of 
bone and joint infection 

2. US, CT and MRI findings 
of soft tissue infection 

3. Spondylodiscitis 
 

8. Hematopoietic and 
marrow diseases 

 1. Thalassemia 

2. Hemoglobinopathy and 
other anemia 

3. Bleeding disorders 

- Hemophilia 

- Bleeding diatheses and 
hemangioma 

 

1. Plasma cell dyscrasia 
and 
dysgammaglobulinemia 

2. Lymphoproliferative and 
myeloproliferative 
disorders 

- Leukemia 

- Lymphoma 

9. Inflammatory 
diseases 

1. Rheumatoid arthritis 
2. Spondyloarthropathies 

1. Connective tissue disease 

- SLE 

- Systemic sclerosis 

1. Mixed connective tissue 
disease and collagen 
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3. Crystal-induced and 
related disease: gout, 
CPPD, HAD 

 

- Dermatomyositis, 
polymyositis and other 
inflammatory myopathies 

 

vascular overlap 
syndromes 

- Rheumatic fever 
2. Hemochromatosis 
3. Other crystal-induced 

disease: amyloid 
deposition 

10. Metabolic and 
endocrine     
diseases 

 

 1. Osteoporosis 
2. Parathyroid disorders and 

renal osteodystrophy 

1. Osteomalacia 
2. Paget’s disease 
3. Thyroid disorder 
4. Other disorders of 

endocrine glands 
11. Diseases due to  

medications and 
chemical   
agents 

 1. Steroid induced disorders 

- Osteoporosis 

- Osteonecrosis 

- Neuropathic-like articular 
destruction 

1. Atypical femoral fracture  

2. Fluorosis 

3. Lead poisoning 

4. Other medications and 
chemical agents 

12. Congenital and  
developmental 
skeletal   

 1. Developmental dysplasia 
of the hip 

2. Spinal anomalies and 
curvature 
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conditions 

13. Miscellaneous 1. Osteochondrosis 

 

1. Osteonecrosis 
2. Fibrous dysplasia, 

neurofibromatosis and 
tuberous sclerosis. 

3. Perthes disease 

1. Radiation change 
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ความรู้ด้านบูรณาการ  
2.1  ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Interpersonal and communication 

skill)  

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 

 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 

 การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน 

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน  

          2.2. ความเป็นวิชาชีพแพทย์ (Professionalism) 

 การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care)  
o การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
o การรักษาความน่าเชื่อ ถือแก่ผู้ป่วย สังคม 

 การรักษามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยให้ดีและปลอดภัย  

 การให้เกียรติและยอมรับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ 

 ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 

 พฤตินิสัย 
o ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 
o การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

  2.3   จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical ethics) 

 การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 

 การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับการ
รักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจ
ไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 

 การปฏิบัติในกรณีท่ีผู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 

 การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 

 การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 
 

2.4   การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ (Practice-based learning) และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Lifelong learning skill) 
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 การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 

 การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 

 การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

 การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 

 ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 

 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม ่าเสมอ 

 การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

 การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ 

2.5   การปฎิบัติงานตามระบบสุขภาพ (System-based practice) 

 เข้าใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 

 เข้าใจระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ   
การรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น 

 มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 

 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 

 เข้าใจ cost consciousness medicine 

 เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์ 

 เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น องค์การอาหารและยา บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็น
ต้น 
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การประเมิน EPA และ Milestone 

ตารางแสดง EPA และความสัมพันธ์กับ Core competency และ Milestone 

*Note: PC= Patient care, MK = Medical knowledge, PBLI = Practice-based learning & improvement, ICS 
= Interpersonal & communication skills, PROF = Professionalism, SBP = System-based practice 

 

 

 

EPA  
 

Expectation by 
year of training 

Competencies* 

Fellow
1 

Fellow
2 

PC MK PBLI ICS PROF SBP 

1. Collaborates as a 
member of an 
interprofessional 
team 

3 4           

2. Triages and 
protocols exams 

4 5          

3. Interprets 
examinations and 
prioritizes a 
differential diagnosis 

4 5           

4. Communicates 
diagnostic imaging 
findings 

4 5            

5. Recommends 
appropriate next 
steps 

4 5             

6. Obtains informed 
consent and 
performs diagnostic / 
interventional 
procedures 

4 5             
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7. Manages patients 
undergoing imaging 
and procedures 

 

4 5             

8. Formulates clinical 
questions and 
retrieves evidence to 
advance patient care 

3 4           

9. Behaves professionally 4 5        

10. Identified system 
failure and contributes to 
a culture of safety and 
improvement 

3 4         

 

การประเมินระดับศักยภาพโดยรวม (Competency level) 

 Level 1: ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 Level 2: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การ 

                ควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด 

 Level 3: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การ 
                ชี้แนะของอาจารย์ 

 Level 4: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอ 
                หรือไม่ขอค าชี้แนะจากอาจารย์ 

 Level 5: สามารถปฏิบัติงาน ให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างเหมาะสมสามารถ 
                ปฏิบัติงาน และให้การวินิจฉัยหรือวินิจฉัยแยกโรคได้เอง และสามารถให้การชี้แนะหรือ 
                ควบคุมผู้ที่มี ประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

การประเมินกิจกรรมตาม EPA แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง สามารถท าได้โดย 
 End-of-rotation global assessment  

 Direct observation and feedback  

 Self-assessment and reflections  
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 Portfolio  

 Core exam  

 OSCE / simulation  

 Reading out with resident  

 ER preparedness test  

 Review of reports  

 Rate of major discrepancies  
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ประเภทผู้ป่วย ประเภทผู้ป่วย (นอก-ใน) ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ.2561 

จ านวนผู้ป่วยของ
ภาควิชาฯ 

ผู้ป่วยนอก (ครั้งการตรวจ/ปี) 491,956  
 

510,734  
 

566,318  
 

ผู้ป่วยใน (ครั้งการรับไว้/ปี) 88,543  
 

91,179  
 

53,117  
 

จ านวนผู้ป่วยของ 
อนุสาขาภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง 

ผู้ป่วยนอก (ครั้งการตรวจ/ปี) 320,475  
 

336,581  
 

349,657  
 

ผู้ป่วยใน (ครั้งการรับไว้/ปี) 75,661  
 

78,545  
 

79,851  
 

 

ระบบ/หน่วย ของ
การส่งตรวจทางรังสี
วิทยา 

ชนิดการตรวจทางรังสีวิทยา ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ.2561 

Thoracic imaging Chest radiographs 183,243 179,723 179,758 

Conventional CT of the 
chest 

11,002 11,693 8,202 

HRCT of the chest 758 823 646 

CT pulmonary 
angiography (CTPA) 

301 410 364 

Ultrasound of the chest, 
pleura or diaphragm 

35 40 26 

MRI of the chest 16 19 8 
PET-CT 291 262 401 

Cardiovascular 
imaging 

Chest radiographs 197,506 193,464 191,893 

Coronary CTA/Cardiac CT 1,199 1,190 994 
Cardiac MRI 319 306 154 

CT angiography (CTA) 1,431 1,582 1,158 

MR angiography (MRA) 58 43 35 

ตารางแสดงประเภทผู้ป่วย (นอก-ใน) และชนิดของการตรวจทางรังสีวิทยา 
ในช่วงปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561 
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Doppler ultrasound 5,065 5,453 4,063 

Abdominal 
imaging 

Plain abdominal 
radiographs 

10,979 9,689 9,391 

Fluoroscopic contrast 
study 

837 751 541 

Intravenous pyelography, 
Cystography, VCUG and 
Urethrography 

75 84 50 

Ultrasound 42,992 44,470 36,102 

CT of the abdomen 16,188 17,166 11,205 

MR of the abdomen 2,716 2,904 2,057 
Hysterosalpingography 359 447 341 

PET-CT 291 262 401 

Musculoskeletal 
imaging 

Musculoskeletal 
radiographs 

65,432 62,183 64,885 

Musculoskeletal 
ultrasound 

1,588 1,642 1,208 

CT scan & related 
technique 
musculoskeletal system. 

368 420 292 

CT scan & related 
technique spine 

490 647 456 

MRI & related technique 
musculoskeletal system. 

1,671 1,617 1,058 

MRI & related technique 
spine 

4,622 4,651 3,131 
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ภาคผนวก ง 
การประเมิน 
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การประเมินตามมิติต่างๆ  

มิติและรูปแบบการประเมิน 
ช่วงเวลาการ

ประเมิน 
ผู้ประเมิน เกณฑ์ 

มิติที่ 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดย
อาจารย์ผู้ฝึกอบรมตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรฯ  

ทุก  1เดือน อาจารย์ผู้สอนใน 
rotation 

ตามเกณฑ์โดย อฝส.
ระบบ 

มิติที่ 2  การสอบภายในซึ่งจัดโดยภาควิชา
ฯ * 

ทุกปี ในช่วง
มีนาคม 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

จะต้องสอบผ่านเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 60 จึงจะ
ถือว่าสอบผ่าน ถ้าสอบไม่
ผ่านจะอนุญาตให้สอบแก้
ตัวได้ 2 ครั้งกรณีท่ีแพทย์
ประจ าบ้านสอบซ่อมไม่
ผ่านในชั้นปีที่ 1 ให้
ปฏิบัติงานซ ้าในชั้นปีนั้น 
หากแพทย์ประจ าบ้าน
สอบซ่อมไม่ผ่านในชั้นปีที่ 
2 ทางภาควิชาจะไม่ส่ง
สอบอนุมัติวุฒิบัตร 

มิติที่ 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้
จากผู้ป่วย: portfolio 

ตรวจรายงาน
ทุก 3-4 เดือน 
และส่งผล
รายงานไปยัง
ราชวิทยาลัยฯ
ทุกปี 

อาจารย์ที่ปรึกษา ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ราชวิทยาลัยฯ 

มิติที่ 4  การรายงานประสบการณ์วิจัย
และความก้าวหน้าของงานวิจัย 

ทุก3 เดือนโดย
เกณฑ์หลักสูตร
โดย ราช
วิทยาลัยฯและ
ส่งผลรายงานไป

อาจารย์ที่ปรึกษา
และ
คณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย 
ราชวิทยาลัยฯ 
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มิติและรูปแบบการประเมิน 
ช่วงเวลาการ

ประเมิน 
ผู้ประเมิน เกณฑ์ 

ยังราชวิทยาลัย
ฯทุกปี 

มิติที่ 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ
ทางรังสีวิทยา 

ส่งผลรายงานไป
ยังราชวิทยาลัย
ฯทุกปี 

อาจารย์ที่ปรึกษา
และ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

เข้าร่วมการประชุมราช
วิทยาลัย (RCRT) อย่าง
น้อย 1 ครั้งใน 2 ปี   

มิติที่ 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้
จาก counselling, non-technical 
skills และ workshop (เรียนบูรณาการ) 

ส่งผลรายงานไป
ยังราชวิทยาลัย
ฯทุกปี 

อาจารย์ที่ปรึกษา
และ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

ตามเกณฑ์โดย ราช
วิทยาลัยฯ, เกณฑ์การ
ประเมินผลของคณะฯ 
หรือ สถาบันที่มีการจัด
ฝึกอบรม 

มิติที่ 7  การประเมินสมรรถนะด้าน 
professionalism และ interpersonal 
and communication skills โดย
อาจารย์และผู้ร่วมงาน 

ส่งผลรายงานไป
ยังราชวิทยาลัย
ฯทุกปี 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

ตามเกณฑ์โดย ราช
วิทยาลัยฯ, เกณฑ์การ
ประเมินผลของคณะฯ 
หรือ สถาบันที่มีการจัด
ฝึกอบรม 
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การประเมิน EPA  (เอกสารอ้างอิง 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ พ.ศ. 
2562) 

EPA 1: Collaborates as a member of an interprofessional team   

          ประเมินโดยใช้ใบประเมิน Multi-Disciplinary Teamwork Assessment (MDT) 
           ในการด าเนิน conferences โดยผู้เข้ารับการอบรม 

          แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (level 3) อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

          แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 (level 4) อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

EPA 2: Triages and protocols exams 
EPA 3: Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis 
EPA 4: Communicates diagnostic imaging findings 
EPA 5: Recommends appropriate next steps 
           ประเมินโดย EPA 2-5 ประเมินโดยใช้ใบประเมิน mini-Imaging Interpretation  
           Exercise (mini-IPX) อย่างน้อย 1 ครั้ง/หน่วย/ปี 

          แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (level 4) อย่างน้อย 1 ครั้ง/หน่วย/ปี 

          แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2  (level 5) อย่างน้อย 1 ครั้ง/หน่วย/ปี 

EPA 6:  Obtains informed consent and performs diagnostic / interventional  
           procedures 
EPA 7:  Manages patients undergoing imaging and procedures 
           ประเมินโดย EPA 6-7 ประเมินโดยใช้ใบประเมิน Radiology Direct Observation of   
           Procedural Skills (Rad-DOPS)  

           แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (level 4) อย่างน้อย 1 ครั้ง/หน่วย/ปี 

           แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 (level 5 ) อย่างน้อย 1 ครั้ง/หน่วย/ปี 

EPA 8: Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care  
          ประเมินโดยงานวิจัยแพทย์ประจ าบ้าน ตามข้อ 1 (มิติที่ 4) 
EPA 9: Behave professionally  
             ประเมินโดยการประเมินแพทย์ประจ าบ้านแบบรอบด้าน 

                  แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (level 4) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

           แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 (level 5) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
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EPA 10: Contributes to a culture of safety and improvement   
            ประเมินโดย การจัด Morbidity and Mortality  (MM) conference โดยผู้เข้ารับการ 
             ฝึกอบรม โดยใช้ใบประเมิน Multidisciplinary teamwork assessment (MDT)  

           แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 (level 3) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

           แพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 (level 4) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

 

การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1.การสอบประจ าปี  

ในระหว่างการฝึกอบรมในแต่ละชั้นปี จะมีการจัดสอบภายในภาควิชาฯ ดังนี้ 

ชั้นปีที่ 1: การสอบข้อเขียน ในส่วนของการวางแผน imaging protocol และการวินิจฉัยโรคด้วยภาพวินิจฉัย
ชั้นสูงในกลุ่มโรคระดับที่ไม่ซับซ้อน  

ชั้นปีที่ 2: การสอบข้อเขียน ในส่วนของการวินิจฉัยโรคด้วยภาพวินิจฉัยชั้นสูง ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการตรวจ
วินิจฉัยเพิ่มเติมทางด้านภาพวินิจฉัยชั้นสูงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจทางด้านภาพ
วินิจฉัยชั้นสูง  

การสอบประจ าปีจะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมีนาคม แพทย์ประจ าบ้านจะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์
ที่ก าหนด โดยเกณฑ์การผ่านคือได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจากคะแนนรวมทั้งหมด  

ในกรณีที่สอบไม่ผ่านแพทย์ประจ าบ้านมีสิทธิ์สอบซ่อมได้ 2 ครั้ง ในกรณีที่แพทย์ประจ าบ้านสอบซ่อมไม่
ผ่านในชั้นปีที่ 1 ให้ปฏิบัติงานซ ้าในชั้นปีนั้น และหากแพทย์ประจ าบ้านสอบซ่อมไม่ผ่านในชั้นปีที่ 2 ทางภาควิชา
จะไม่ส่งสอบอนุมัติวุฒิบัตร 

 

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วย 

แพทย์ประจ าบ้านจะท่ีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างปีตลอดการฝึกอบรมดังต่อไปนี้  

-  การประเมินแพทย์ประจ าบ้านหลังสิ ้นสุดการปฏิบัติงานในทุก  Rotation โดยอาจารย์แพทย์ 
 ประจ า หน่วย  

-  การประเมินแพทย์ประจ าบ้านเรื่อง Multi-disciplinary Teamwork ในการด าเนิน conference   
 ของแพทย์ประจ าบ้าน หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานใน Rotation โดยอาจารย์แพทย์ประจ าหน่วย 

 - การประเมินแพทย์ประจ าบ้านแบบรอบด้านโดย แพทย์ประจ าบ้าน ( resident), อาจารย์แพทย์,    
 technician และ พยาบาล ทุก 6 เดือน 

-  การประเม ินแพทย ์ประจ  าบ ้านในเร ื ่องการด  าเน ินการ Morbidity and Mortality (MM)  
 conference ของแพทย์ประจ าบ้านโดยอาจารย์แพทย์ ปีละ 1 ครั้ง 
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ผลการประเมินจะแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

หากผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบและรับการประเมินข้ันสุดท้ายเพ่ือ 

อนุมัติวุฒิบัตรได้ หากผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับคาบเส้น การพิจารณาตัดสินจะอยู่ในดุลยพินิจของ 

ภาควิชาฯว่าจะอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือให้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรได้ หากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ภาควิชาฯ มีสิทธิ์ที่จะให้ปฏิบัติงานซ ้าในชั้นปีนั้นหรือเสนอแพทยสภาเพ่ือเพิกถอนการฝึกอบรมได้แล้วแต่
กรณ ี

 

3.การประเมินผลจากคะแนนความประพฤติ  

คิดเกณฑ์การตัดคะแนนโดย ให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี 

-   ถ้าถูกตัดคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน จะต้องมีการรายงานในคณะกรรมการการศึกษา
เพ่ือพิจารณาและดาเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านผู้นั้นรับทราบทางวาจา
และทางลายลักษณ์อักษร 

-   ถ้าถูกตัดคะแนน 70 คะแนน ให้ซ ้าชั้น 

-   ถ้าถูกตัดคะแนน 80 คะแนน ไม่ส่งสอบบอร์ด 

-   ถ้าถูกตัดคะแนน 100 คะแนน ให้ออกจากการฝึกอบรม 

 

4.การประเมินผลจากเรียนรู้ ประสบการณ์การรายงานผลจากผู้ป่วย (portfolio/logbook) 

แพทย์ประจ าบ้านจะต้องมีจ านวนเคสที่ได้รายงานผลและ/หรือได้เรียนรู้ที่บันทึกข้อมูล portfolio ในแต่ละการ
หมุนปฏิบัติงาน (rotation) เป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยฯ ก าหนด  

-   มีการประเมินจ านวนเคสที่ได้รายงานผลและ/หรือได้เรียนรู้โดยแพทย์ประจ าบ้านจาก    
    logbook/portfolio หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานในทุก Rotation โดยอาจารย์ประจ าหน่วย และ 
    แจ้งผลการประเมินให้แพทย์ประจ าบ้านรับทราบ   

-   หากแพทย์ประจ าบ้านมีจ านวนเคสที่ได้รายงานผลและ/หรือได้เรียนรู้ ในแต่ละการหมุน    
    ปฏิบัติงาน (rotation) ต ่ากว่าที่ทางราชวิทยาลัยฯก าหนด ให้อาจารย์ประจ าหน่วยเป็น 
    ผู้รับผิดชอบจัดสรรเคสเพ่ือให้เพียงพอตามที่ทางราชวิทยาลัยฯก าหนด  

 

5.การประเมินผลการร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา 

แพทย์ประจ าบ้านจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางรังสีวิทยาอย่างสม ่าเสมอ โดยมีเกณฑ์ขั้นต ่าดังนี้ 

 การบรรยายอย่างน้อย 12 ครั้ง / ปีการศึกษา   



             อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี             130 
มหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Conferences ทั้งในและนอกแผนกอย่างน้อย 20 ครั้ง / ปีการศึกษา  

 Journal clubs อย่างน้อย 20 ครั้ง / ปีการศึกษา  

 Case discussion หรือ Interesting cases อย่างน้อย 20 ครั้ง / ปีการศึกษา  

 Seminar / Topic reviews อย่างน้อย 12 ครั้ง / ปีการศึกษา 

 เข้าร่วมการประชุมราชวิทยาลัย (RCRT) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปี  

 

6.การประเมินผลจากการท างานวิจัย 
-  งานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่1 ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคนก่อนเดือนที่ 12 
-   แพทย์ประจ าบ้านจะต้องมีการติดตามงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุก 3 เดือน 
-   แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 2 ต้องส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ทางราชวิทยาลัย

ก าหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้นปี  

 

แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ จะได้รับการเลื่อนชั้นเม่ือผ่านเกณฑ์ทุกข้อดังนี้ 

1. สอบประจ าปีผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. มีจ านวนเคสที่ได้รายงานผลและ/หรือได้เรียนรู้ที่บันทึกข้อมูลใน logbook/portfolio ในแต่ละการหมุน

ปฏิบัติงาน (rotation) เป็นไปตามท่ีราชวิทยาลัยฯ ก าหนด  

3. มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่พอใจ 

4. แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯจะต้องมีการติดตามงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุก 3 เดือน 

5. ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติมากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน 

6. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางรังสีวิทยาครบตามที่เกณฑ์ท่ีก าหนด  

 

           เมื่อจบปีการศึกษาต้องมีการรายงานผลการประเมินประจ าปีของแพทย์ประจ าบ้านแก่ท่ีประชุม
คณะกรรมการการศึกษาเพ่ือพิจารณา ในกรณีท่ีแพทย์ประจ าบ้านสอบไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนชั้นปีให้น าเรื่องเข้า
ปรึกษาท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษาเพ่ือพิจารณาและหาแนวทางการแก้ไข ภาควิชาฯ มีสิทธิ์ที่จะให้
ปฏิบัติงานซ ้าในชั้นปีนั้นหรือเสนอแพทยสภาเพ่ือเพิกถอนการฝึกอบรมได้แล้วแต่กรณี 

 

การประเมินเพื่ออนุมัติวุฒิบัตรจากทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ 
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ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสีวินิจฉัยชั้นสูง ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ 2562 โดย Textbooks ทีใ่ช้อ้างอิงในการสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ดังระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง 2 คู่มือแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ 
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แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานหลังการหมุนเวียน  
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Multi-Disciplinary Teamwork Assessment 

Assessor’s Registration Number  Trainee’s Number Date of Assessment (DD/MM/YY) 

       

 

       

 

  /   /   
 

  Assessor’s Name    
 

Year of specialty training: Resident   1   2    3  Fellow   1   2 

System:  Neuro/H&N  Respiratory  CVS                         Musculoskeletal 

  GI/HBP  Genitourinary/Breast  ER           Others____________ 

Summary of meeting:  

Setting: 

Trainee previous experience of MDT(s):   None  Little  Average  Extensive 

Difficulty of case(s):     Low   Medium  High  

 Resident 
Fellow 

      Level 0 
Level 1 

Level 1 
Level 2 

Level 2 
Level 3 

Level 3 
Level 4 

Level 4 
Level 5 

Unable to 
comment 

1. Preparation for meeting (EPA 1) 

        

2. Communication of information/ideas (EPA 1) 

        

3. Use of Workstation/ AV equipment (EPA 1) 

        

4. Collaborative approach/ team-working (EPA 1) 

        

5. Time management/organization and efficiency (EPA 1) 

        

6. Decision making (EPA 1) 

        

7. Leadership of team (EPA 1) 

        

8. Patient centered (EPA 1) 

        

9. Identifying system failure and documentation (EPA 10) 
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10. Constructive criticism and blame-free environment (EPA 10) 

        

11. Contributing to a culture of safety (EPA 10) 

        

12. Contributing to a culture of quality improvement (EPA 10) 

        

 

OVERALL CLINICAL JUDGEMENT 

   Rating Description 

 
  

Trainee is unable to perform 
(Resident level 0, Fellow level 1) 

Fail to perform 

 
  

Trainee requires additional support and supervision 
(Resident level 1, Fellow level 2) 

Demonstrates little knowledge and lacking ability to evaluate issues resulting in only a minimal 
contribution to the MDT and management of patients or system 

 
 

Trainee requires direct supervision 
(Resident level 2, Fellow level 3) 

Demonstrates some knowledge and limited evaluation of issues resulting in a limited performance 
(above) 

 
 

Trainee requires minimal/indirect supervision 
(Resident level 3, Fellow level 4) 

Demonstrates satisfactory knowledge and logical evaluation of issues resulting in an acceptable 
MDT outcomes consistent with early higher training 

 
 

Trainee requires very little/no senior input and able to practise 
independently 
(Resident level 4, Fellow level 5) 

Demonstrates detailed knowledge and good evaluation of issues resulting in a succinct 
management of patients or system and clear MDT outcomes 

 
 
Assessor’s comments – state areas of good practice and areas for development (mandatory field) 

 

 
Trainee’s comments – comment on your performance and any actions required (mandatory field) 

 

 
Trainee’s Signature  Assessor’s Signature 
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mini-Imaging Interpretation Exercise (mini-IPX) 

Assessor’s Registration Number  Trainee’s Number Date of Assessment (DD/MM/YY) 

       

 

       

 

  /   /   
 

  Assessor’s Name    
 

Year of specialty training: Resident   1   2    3  Fellow   1   2 

Modality:  Plain Film  Fluoroscopy   Ultrasound  CT  

  MRI  Others (specify) ______________________ 

System:  Neuro/H&N  Respiratory  CVS                         Musculoskeletal 

  GI/HBP  Genitourinary/Breast  ER           Others____________ 

Case description:  

Setting: 

Trainee previous experience of case(s):   None  Little  Average  Extensive 

Difficulty of case(s):     Low   Medium  High  

 Resident 
Fellow 

      Level 0 
Level 1 

Level 1 
Level 2 

Level 2 
Level 3 

Level 3 
Level 4 

Level 4 
Level 5 

Unable to 
comment 

1. Selecting appropriate protocols and contrast agent/dose (EPA 2) 

        

2. Understanding of relevant anatomy (EPA 3) 

        

3. Understanding of clinical context (EPA 3) 

        

4. Observation of findings (EPA 3) 

        

5. Image interpretation (EPA 3) 

        

6. Appropriate reference to previous investigations (EPA 3) 

        

7. Formulating and prioritizing differential diagnoses (EPA 3) 

        

8. Generating accurate reports with appropriate elements (EPA 4) 
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9. Generating clear and concise report (clarity of report) (EPA 4) 

        

10. Communicating clearly and effectively with caregivers, patients and families in a timely manner (EPA 4) 

        

11. Recommending appropriate next steps (EPA 5) 

        

 

OVERALL CLINICAL JUDGEMENT 

   Rating Description 

 
  

Trainee is unable to perform 
(Resident level 0, Fellow level 1) 

Fail to perform 

 
  

Trainee requires additional support and supervision 
(Resident level 1, Fellow level 2) 

Demonstrates little knowledge and lacking ability to evaluate issues resulting in only a minimal 
contribution to the radiology protocol, interpretation, report and management plan 

 
 

Trainee requires direct supervision 
(Resident level 2, Fellow level 3) 

Demonstrates some knowledge and limited evaluation of issues resulting in a limited performance 
(above) 

 
 

Trainee requires minimal/indirect supervision 
(Resident level 3, Fellow level 4) 

Demonstrates satisfactory knowledge and logical evaluation of issues resulting in an acceptable 
performance consistent with early higher training 

 
 

Trainee requires very little/no senior input and able to practise 
independently 
(Resident level 4, Fellow level 5) 

Demonstrates detailed knowledge and good evaluation of issues resulting in a succinct protocol, 
report and clear management plan 

 
 
Assessor’s comments – state areas of good practice and areas for development (mandatory field) 

 

 
Trainee’s comments – comment on your performance and any actions required (mandatory field) 

 

 
Trainee’s Signature  Assessor’s Signature 
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Radiology Direct Observation of Procedural Skills (Rad-DOPS) 
Assessor’s Registration Number  Trainee’s Number Date of Assessment (DD/MM/YY) 

       

 

       

 

  /   /   
 

                     Assessor’s Name   

Year of specialty training: Resident   1   2    3  Fellow   1   2 

Clinical Setting:  Ultrasound     CT          MRI                    Paediatric Imaging 

 Radionuclide Imaging   Interventional Radiology  Breast Imaging  Fluoroscopy  Other________________ 

Procedure Name: 

System:  Neuro/H&N  Respiratory  CVS                         Musculoskeletal 

  GI/HBP  Genitourinary/Breast  ER           Others____________ 

Number of times this procedure previously performed by trainee:   0  1-4  5-10  >10 

Difficulty of procedure:  Low  Medium  High  

 Resident 
Fellow 

      Level 0 
Level 1 

Level 1 
Level 2 

Level 2 
Level 3 

Level 3 
Level 4 

Level 4 
Level 5 

Unable to 
comment 

1. Demonstrates understanding of indications, relevant anatomy and technique (EPA 6) 

        

2. Explains procedure/risks to patient, obtains/confirms informed consent where appropriate (EPA 6) 

        

3. Uses appropriate analgesia or safe sedation/drugs/contrast (EPA 6) 

        

4. Usage of equipment (EPA 6) 

         

5. Infection prevention and control (EPA 6) 

  Unsatisfactory  Satisfactory  Not applicable  

6. Technical ability (EPA 6) 

        

7. Seeks help if appropriate (EPA 6) 

        

8. Minimises use of ionising radiation for procedures involving x-rays (EPA 6)  
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9. Communication with patients/staff (EPA 6) 

        

10. Quality of diagnostic images and report of procedure (EPA 6) 

        

11. Manages patients undergoing imaging and procedure (EPA 7) 

        

12. Judgement/Insight (EPA 7) 

        

 

OVERALL COMPETENCE 

   Rating Description 

 
 

Trainee is unable to perform 
(Resident level 0, Fellow level 1) 

Fail to perform 

 
 

Trainee requires additional support and supervision  
(Resident level 1, Fellow level 2) 

Demonstrates basic radiological procedural skills resulting in incomplete 
examination findings. Shows limited clinical judgement following encounter 

 
 

Trainee requires direct supervision (performed at level expected during Core training) 
(Resident level 2, Fellow level 3) 

Demonstrates sound radiological procedural skills resulting in adequate 
examination findings. Shows basic clinical judgement following encounter 

 
 

Trainee requires minima/indirect supervision  
(performed at the level expected on completion of Core Training) 
(Resident level 3, Fellow level 4) 

Demonstrates good radiological procedural skills resulting in sound 
examination findings. Shows good clinical judgement following encounter  

 
 

Trainee requires very little/no senior input and able to practise independently 
(performed at level expected during Higher Training 
(Resident level 4, Fellow level 5) 

Demonstrates excellent and timely radiological procedural skills resulting in a 
comprehensive examination. Shows good clinical judgement following 
encounter 

 
Assessor’s comments – state areas of good practice and areas for development (mandatory field) 

 

 
Trainee’s comments – comment on your performance and any actions required (mandatory field) 

 

 
Trainee’s Signature  Assessor’s Signature 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาฯ  แบบรอบด้าน 
ช่ือ................................................................... นามสกุล.............................................................................................................. 

ช้ันปีท่ี  □ 1  □  2 □ 3 สาขา.................................................ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันท่ี................... ถึง...................... 

ผู้ประเมิน  □ อาจารย์แพทย ์ □ แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบา้นอนุสาขาฯ   □ นักเทคนิครังสี   □ พยาบาล 
ล าดับ หัวข้อการประเมิน Level 1  Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 ไม่สามารถ

ประเมินได้ 
(N/A) 

1 มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้แกผู่้ร่วม
ปฏิบัติงาน 

      

2 สามารถให้ข้อมูลดา้นการ
ตรวจ ค าแนะน าและข้อควร
ระวังหลังการตรวจแก่ผู้ป่วย
และญาต ิ

      

3 มีความรู้ในการดูแลด้านความ
ปลอดภัยของผูป้่วยและสิทธิ
ผู้ป่วย 

      

4 มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
ในการท างาน และมีเจตคติที่ดี
ต่อการปฏิบตัิงาน 

      

5 มีความเป็นผู้น าและสามารถ
ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างราบรื่น (มนุษยสัมพันธ์, 
การพูดจา, กิรยิามารยาท) 

      

 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิเพื่อการพัฒนา
...................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

 Level 1: ขาดความรับผดิชอบในหน้าท่ี ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 Level 2: สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด 

 Level 3: สามารถปฏิบตัิงาน ได้อย่างเหมาะสมภายใต้การชี้แนะ 

 Level 4: สามารถปฏิบตัิงาน ได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าช้ีแนะ 

 Level 5: สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถให้การช้ีแนะหรือควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 
 

วันท่ี............./....................../..................... 
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แบบประเมิน Journal Presentation                   

  
วัน/เวลา............................................................................................................................. .................................. 
ชื่อ Topic/กิจกรรม............................................................................................................................. ................ 
หน่วย 

         Chest         Abdomen         CVS              MSK              Neuro 

         Ped               ER                           VIR             INR            Breast 

 

ผู้น าเสนอแพทย์ประจ าบ้าน สาขา................................................................................................................  
                 ชั้นปีที่ 1              ชั้นปีที่ 2                 ชั้นปีที่ 3 
 
ผู้น าเสนอแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา............................................................................................................  
            ชั้นปีที่ 1              ชั้นปีที่ 2                     

 

ผู้ประเมิน............................................................................................................................. ............................ 

 
หัวข้อ 

 

4 
ดีมาก 

3 
ดี 

2 
ปานกลาง 

1 
ควรปรับปรุง 

N/A 
ประเมินไม่ได้ 

เนื้อหาครบถ้วน กระชับ  
ได้ใจความ 
 

     

ทักษะในการสื่อสาร 
รูปแบบในการน าเสนอ 
 

     

ทักษะในการวิพากษ์
งานวิจัย 
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   แบบประเมิน Topic และ Interesting case presentation  
 
วัน/เวลา....................................................................................... ........................................................................... 
ชื่อ Topic/กิจกรรม............................................................................................................................. ................... 

  Follow up/interesting case  

  topic 

หน่วย 
          Chest         Abdomen         CVS              MSK              Neuro 

          Ped               ER                           VIR             INR            Breast 

 
ผู้น าเสนอแพทย์ประจ าบ้าน สาขา.......................................................................................................................  
                 ชั้นปีที่ 1              ชั้นปีที่ 2                 ชั้นปีที่ 3 
 
ผู้น าเสนอแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา.................................................................................................................. 
            ชั้นปีที่ 1              ชั้นปีที่ 2     
                 
ผู้ประเมิน
............................................................................................ ...................................................................... 

 
หัวข้อ 

 

4 
ดีมาก 

3 
ด ี

2 
ปานกลาง 

1 
ควรปรับปรุง 

N/A 
ประเมินไม่ได้ 

 
เนื้อหาครบถ้วน กระชับ  
ได้ใจความ 
 

     

ทักษะในการสื่อสาร 
รูปแบบในการน าเสนอ 
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แบบประเมิน Ramathibodi radiology resident self and mentor-assessment  
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 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ 



             อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี             147 
มหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                                                                                                                                                                   

 

 



             อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี             148 
มหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
 

ระดับคะแนน บทลงโทษ 

1 ตัด 30 คะแนนขึ้นไป ตักเตือน 

2 ตัด 70 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80 คะแนน ซ ้าชั้น 

3 ตัด 80 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 คะแนน ไม่ส่งชื่อเพ่ือสอบรับ
ใบวุฒิบัตรฯ 

4 ตัด 100 คะแนน ให้ออก 
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             อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี             152 
มหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                                                                                                                                                                   

 

 



             อนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี             153 
มหาวิทยาลยัมหิดล                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

การปฏิบัติงาน 
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การปฏิบัติงาน 
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ตารางกิจกรรมวิชาการร่วมกับสหวิชาชีพของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง 
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ภาคผนวก ฉ 
การท าวิจัย 
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ภาคผนวก ช 
 

การก ากับดูแล กลไกการประเมินหลักสูตรของทางภาควิชาฯ 
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เป้าประสงค์การ
ประเมิน 

Key index วิธีการประเมิน แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาที่
ประเมิน 

ผลการ
ด าเนินการ
ประเมิน 

ผลประเมินที่
น ามาปรับปรุง 

Context การประเมินบริบท 
1. พันธกิจของ

แผนการ
ฝึกอบรม/
หลักสูตร 

2. ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ 
 

 

ความสอดคล้อง
เหมาะสมของพันธ
กิจของหลักสูตร/
ผลลัพธ์ทางการ
ศึกษา กับบริบท
ของ 
1. ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถาบัน ความ
ต้องการระดับ 
ประเทศ ระดับ
ชุมชน แพทยสภา
และราชวิทยาลัยฯ 
2. ตอบสนองความ
คาดหวังความ
ต้องการของสังคม 
 

1. การสัมภาษณ์ 
2. การเก็บข้อมูลโดย 
แบบสอบถาม 
3. ข้อสรุปจากการสัมมนา
การปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านและแพทย์ประจ า
บ้านอนุสาขา ประจ าปี 
 

ผู้เรียน ผู้สอน 
ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้บริหาร 
แพทยสภา 
กระทรวง
สาธารณสุข 
 

1. Education 
Designer 

2. QA 

ทุก 5 ปี รอการประเมิน  
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Input การประเมินปัจจัยน าเข้า 
1. ความสัมพันธ์

ระหว่าง
นโยบายการรับ
สมัครผู้รับการ
ฝึกอบรมและ
ความต้องการ
ของระบบ
สุขภาพ 

ความสอดคล้อง 
เหมาะสมของ
นโยบายการรับ
สมัครกับความ
ต้องการของระบบฯ 

1. การสัมภาษณ์ 
2. การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 
3. การสัมมนาการ
ปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านและแพทย์ประจ า
บ้านอนุสาขา ประจ าปี 
 

ผู้เรียน ผู้สอน 
ผู้ใช้บัณฑิต 
ราชวิทยาลัยฯ 

1. Education 
Designer 
2. QA 
 

ทุก 5 ปี รอการประเมิน  

2. คุณสมบัติ
ของผู้รับการ
ฝึกอบรม 

เหมาะสม 
สอดคล้องกับ 
เป้าหมาย 

1. แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 

ผู้เรียน ผู้สอน 
 

1. Education 
designer 
2. QA 
 

ทุก 1 ปี รอการประเมิน  

3. กระบวนการ
รับสมัครการ
คัด 
เลือก 
รูปแบบการ
คัดเลือก 

เหมาะสม 
สอดคล้อง 
ยุติธรรม โปร่งใส 

1. แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 

ผู้เรียน ผู้สอน 1. Education 
designer 
2. QA 

ทุก 1 ปี รอการประเมิน  
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4. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
แพทย์ผู้ให้
การฝึกอบรม 

คุณวุฒิ  
จ านวน  
สัดส่วนเหมาะสม
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1. การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 
3. การสัมนาการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านและ
แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา 
ประจ าปี 

ผู้เรียน ผู้สอน 
ราชวิทยาลัยฯ 

1. Education 
designer 
2. QA 

ทุก 3 ปี รอการประเมิน  

5. จ านวน
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

คุณวุฒิ  
จ านวน 

1. แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 

ผู้เรียน ผู้สอน 1. Education 
designer 
2. QA 

ทุก 3 ปี รอการประเมิน  

6. ทรัพยากร
ทางศึกษา 

- Clinical 
setting  

- ชนิดของ
ผู้ป่วย   

- สื่อเทคโนโลยี, 
ต ารา 

จ านวนเหมาะสม  
เพียงพอ ทันสมัย 
สมดุล 

1. แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 

ผู้เรียน ผู้สอน 
ราชวิทยาลัยฯ 

1. Education 
material 
2. QA 

ทุก 1 ปี รอการประเมิน  
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- ห้องสมุด 
แหล่งการ
เรียนรู้ 

- ห้องเรียน 
ห้องฝึกทักษะ  

- สถาบัน
ฝึกอบรมร่วม 

Process การ
ประเมิน
กระบวนการ 

 

แผนและข้ันตอน
การด าเนินงาน
ของการฝึกอบรม 
1. รูปแบบของ
แผนการฝึกอบรม    
  - โครงสร้าง  
  - เนื้อหา  
  - ประมวล
รายวิชา        
รวมถึงวิธีการจัด
ประสบการณ์การ

 
 
 
เหมาะสม 
สอดคล้อง  
ทันสมัย 

 
 
 
1. แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 

 
 
 
ผู้เรียน ผู้สอน 

 
 
 
1. Education 
designer 
2. QA 

 
 
 
ทุก 1 ปี 

 
 
 
รอการประเมิน 
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เรียนรู้ กิจกรรม
วิชาการ 
2. การบริหาร
จัดการของ
แผนการฝึกอบรม 
 - โครงสร้างการ
บริหาร 
 - การสื่อสารถึงผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 - ระบบการใหค้ า 
ปรึกษา   

เป็นระบบ  
เข้าถึงง่าย โปร่งใส 
ธรรมาภิบาล 

1. แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์   

ผู้เรียน ผู้สอน 1. Education 
designer 
2. QA 

ทุก 3 ปี รอการประเมิน  

3. ชนิดของ
การวัดและ
ประเมินผล      

- การประเมิน
ความก้าวหน้า 
และรวบยอด  

- ขนิดของการ
ประเมินผล 

เหมาะสม 
สอดคล้อง โปร่งใส 
ยุติธรรม  
เข้าถึงอุทธรณ์ได้ 
เป็นระบบ 

1. แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 
3. การสัมนาการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านและ
แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา
ประจ าปี 
 

ผู้เรียน ผู้สอน 1. Evaluation 
2. QA 

ทุก 1 ปี รอการประเมิน  
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- เกณฑ์การ
ตัดสิน 

- การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ 

4. 
ความก้าวหน้า
ของผู้รับการ
ฝึกอบรม 
- การพัฒนา    
ความก้าวหน้า
ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ก้าวหน้าเร็ว/ช้า  
เป็นไปตามคาดหวัง 
หรือน้อยกว่าความ
คาดหวัง เป็นต้น 

1. แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 
3. ผลการเรียนจาก 
portfolio 

ผู้เรียน ผู้สอน 1. Evaluation 
2. QA 

ทุก 1 ปี รอการประเมิน  

5. ข้อควรปรับปรุง
ของหลักสูตร 
   

ประเด็นที่ท าให้ผล 
ลัพธ์ที่พึงประสงค์
ไม่ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 

ผู้เรียน ผู้สอน 
ผู้เกี่ยวข้อง 

QA ทุก 1 ปี  รอการประเมิน  

6. ข้อมูล
ป้อนกลับ
เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม/
หลักสูตร 

ประเด็นส าคัญที่
สถาบันต้องการ
นอกเหนือจาก
หลักการทั่วไป 

- การประชุม
คณะกรรมการการศึกษา
ประจ าเดือน 
- การสัมนาการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรม

ผู้เรียน ผู้สอน 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

QA ทุก 1 ปี รอการประเมิน  
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แพทย์ประจ าบ้านและ
แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา 
ประจ าปี 
- สัมภาษณ์ 
- การเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

Product การประเมินผลผลิต 
ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับ
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของ
แพทย์ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม 

ตามผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ 
- ตามท่ีสถาบัน
ต้องการ (เน้น
สอดคล้องกับพันธ
กิจหลักสูตรที่ระบุ
รวมถึงข้อมูล
สถานที่ที่ไป
ปฏิบัติงาน) 

ผู้รับการฝึกอบรม 
ผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือนร่วมงาน (เช่น 
พยาบาล ผู้ป่วย เป็นต้น๗ 
 

1. 
แบบสอบถาม 
2. การ
สัมภาษณ์   

QA ทุก 1 ปี รอการประเมิน  
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ภาคผนวก ญ 
การบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกึอบรม 
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