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การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  

ด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
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หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  

ด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก  

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบบั พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑. เกณฑ์หลักสูตร 

 ๑.๑  ชื่อหลักสูตร 

  ๑.๑.๑ (ภาษาไทย) หลักสูตรเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพ 

     วินิจฉัยในเด็ก  

 ๑.๑.๒ (ภาษาอังกฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical  

    Professionalism in Pediatric Diagnostic Imaging 

 

 ๑.๒  ชื่อประกาศนียบัตร 

๑.๒.๑ ชื่อเต็ม 

  (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก   

 (ภาษาอังกฤษ) Certificate of Medical Professionalism in Pediatric  

  Diagnostic Imaging 

 ๑.๒.๒ ชื่อย่อ 

 (ภาษาไทย) ปว. ภาพวินิจฉัยในเด็ก 

 (ภาษาอังกฤษ) CMP in Pediatric Diagnostic Imaging 

 

 ๑.๓  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

  

๑.๔  หลักการและเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร 

  การตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีและภาพวินิจฉัยในเด็กมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่  

แม้ว่าจะมีการผ่านการเรียนในหลักสูตรรังสีวินิจฉัย ๓ เดือนในการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๓๖ เดือน พบว่า

รังสีแพทย์ที่จบไปยังขาดความมั่นใจในการตรวจและอ่านภาพวินิจฉัยโรค และขาดความรู้อย่าง

ละเอียดในเรื่องอันตรายจากรังสีต่อผู้ป่วยเด็ก การจัดท าหลักสูตรนี้จะท าให้รังสีแพทย์ได้เพ่ิมทักษะ

การอ่านภาพวินิจฉัย ได้ฝึกฝนการตรวจทางอัลตร้าซาวด์และการตรวจในห้องฟลูออโรสโคปในเด็ก

อย่างถูกต้อง ได้ทราบเทคนิคการตรวจทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
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และปลอดภัย รวมถึงความรู้เรื่องความปลอดภัยจากการใช้รังสีและสารทึบรังสีอย่างลึกซ้ึงในผู้ป่วย

เด็ก ท าให้รังสีแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้สามารถปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยาในเด็กได้อย่าง

มั่นใจและมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยจากการตรวจทางรังสีในผู้ป่วยเด็กต่อไป 

 

๑.๕  ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 

 เดือนกรกฎาคมของทุกปี 

 

๑.๖  อาจารย ์

  ๑.๖.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

  อาจารย์ผู้สอนผู้ซึ่ งได้รับวุฒิบัตรทางรังสีวินิจฉัยหรือรังสีวิทยาทั่วไปที่ ได้

ปฏิบัติงานทางด้านรังสีวินิจฉัยในเด็กเป็นหลัก มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือผ่านหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในสาขาภาพวินิจฉัยในเด็กในประเทศ หรือผ่านการดูงาน/

หลักสูตรด้านรังสีวิทยาในเด็ก ณ สถาบันคุณภาพในต่างประเทศ เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี 

  ๑.๖.๒ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

  สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ฝึกอบรมที่เป็นรังสีแพทย์เด็กเต็มเวลา

อย่างน้อย ๑ คน ในกรณีที่หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรมหรือสถาบัน

ฝึกอบรมสมทบให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังกล่าวส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารย์ในแต่

ละสถาบันฝึกอบรมโดยทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาที่สถาบันฝึกอบรมนั้นๆ มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 

  

๑.๗  จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม 

  ๑.๗.๑ ศักยภาพในการฝึกอบรมของแหล่งฝึกอบรมนั้น โดยก าหนดอัตราส่วนของอาจารย์

เต็มเวลาหรือเทียบเท่าทั้งหมด ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม = ๑ : ๑ ได้แก่ รับผู้เข้าฝึกอบรม ครั้งละ ๑ 

คน / ต่ออาจารย์ผู้ฝึกอบรมเต็มเวลา ๑ คน 

  ๑.๗.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต าแหน่งต่อไป ให้มีอาจารย์ผู้ฝึกอบรมในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ 

คนเช่นกัน หากสถาบันใดมีอาจารย์ผู้ฝึกอบรมไม่เพียงพอ สามารถขออาจารย์เพ่ิมได้จากสถาบันใน

เครือหรือสถาบันร่วมฝึกอบรม (affiliated hospital) 
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๑.๗.๓ ต้องมีงานบริการขั้นต่ าสุดตามที่ก าหนดดังตารางต่อไปนี้ 

 

 ๑.๘  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว

และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

๑.๘.๑ เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรความรู้ความช านาญในการประกอบ 

วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือรังสีวิทยาทั่วไป  

  ๑.๘.๒ เป็นแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ

สอบเพ่ือวุฒิบัตรความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย หรือ 

รังสีวิทยาทั่วไป ในปีการศึกษานั้น 

 

๑.๙  ระยะเวลาการฝึกอบรม 

  หลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลา๑๒ เดือน 

 

 

 

 

 

 

  

ข้อมูลสถาบัน 

ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่ก าหนดไว้

ในเกณฑ์ที่แพทยสภาอนุมัต ิ

ศักยภาพรับแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดได้ปลีะ (คน)   ๑ ๒ 

จ านวนอาจารย์ที่ท าหน้าที่ให้การฝึกอบรม (คน)   ๑ ๒ 

จ านวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่งตรวจ ฯลฯ(ต่อ ๑ ปี)  

๑. Pediatric plain radiography 

๒. Pediatric ultrasound 

๓. Pediatric body computed tomography (CT) และ 

    Pediatric magnetic resonance imaging body (MRI) 

๔. Pediatric fluoroscopy 

๕. Pediatric neuro computed tomography (CT) และ 

    Pediatric neuro magnetic resonance imaging (MRI) 

  ๑๖๐๐ 

๓๒๐ 

๒๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๒๐๐ 

๖๔๐ 

๔๐๐ 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 
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๑.๑๐  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๑๐.๑ เพ่ือส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานทางด้านรังสีวิทยาในโรคเด็ก ได้แก่  เทคนิคการ

ตรวจทางรังสีและภาพวินิจฉัย รวมถึงการแปลผลตรวจได้แม่นย า 

๑.๑๐.๒ รู้ข้อบ่งชี้ ข้อดี ข้อจ ากัด และข้อห้ามตรวจ ในการตรวจทางรังสีและภาพวินิจฉัย 

รวมถึงการใช้สารทึบรังสี 

๑.๑๐.๓ เป็นที่ปรึกษา และสามารถสื่อสารกับแพทย์เจ้าของไข้ และผู้ปกครอง ของผู้ป่วย

เด็กได้อย่างดี  
 

๑.๑๑  เนื้อหาของการฝึกอบรม 

  ตามภาคผนวก ๓ 
 

๑.๑๒  วิธีการฝึกอบรม 

๑.๑๒.๑ การปฏิบัติงาน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าปฏิบัติงานภาพวินิจฉัยรังสีวิทยาเด็กทั่วไปรวมถึง CT และ MRI Body เป็นเวลา 

๘ เดือน และจัดให้มีการท างานด้านวิจัย ๐.๕ วันต่อสัปดาห์ หากสถาบันใดมีจ านวน

ผู้ป่วย สิ่งส่งตรวจ/หัตถการ ไม่เพียงพอต่อเกณฑ์เฉพาะที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ที่ราช

วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยอนุมัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถฝึกอบรม

เพ่ิมเติมได้จากสถาบันในเครือหรือสถาบันร่วมฝึกอบรม (affiliated hospital) 

(๒) เข้าปฏิบัติงานภาพวินิจฉัยรังสีวิทยาเด็กระบบประสาท เป็นเวลา ๒ เดือน 

(๓) เข้าปฏิบัติงานวิชาเลือกเสรี (elective) เป็นเวลา ๑ เดือน 

(๔) เข้าปฏิบัติงานภาพวินิจฉัยรังสีวิทยาเด็กในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Pediatric 

nuclear medicine imaging) หรืออัลตราซาวด์ทารกในครรภ์ (fetal pediatric) ที่

แผนกสูตินรีเวช หรือหน่วยรังสีร่วมรักษา (ultrasound intervention radiology) 

โดยให้เลือกอย่างน้อยสองในสามอย่างข้างต้น รวมเวลา ๑ เดือน 

(๕) สามารถมีวันหยุดพักผ่อนได้เป็นเวลา ๑๐ วันท าการ/หนึ่งปี โดยสามารถเลือกจาก

เวลาปฏิบัติงานปกติและต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากอาจารย์ผู้ฝึกอบรม การลา

ประเภทอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบัน 

๑.๑๒.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยและแปลผล โดยมีอาจารย์รังสีแพทย์

โรคเด็กเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนจะต้องมีงานบริการ ไม่

น้อยกว่าที่ก าหนดดังต่อไปนี้   
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Imaging modalities จ านวน studies 

๑.) Plain radiograph 

- Chest/CVS (NICU and children) 

- Neck 

- Abdomen 

- MSK (รวม bone age และอ่ืนๆ) 

๙๖๐ 

๕๐๐-๖๕๐ 

๕๐-๖๐ 

๑๕๐-๒๕๐ 

๑๐๐-๒๐๐ 

๒.) Pediatric ultrasound 

- Pediatric chest and mediastinum 

- Pediatric abdomen (รวม GU และ genital organs) 

- Pediatric hip 

- Pediatric brain 

- Pediatric spine 

- Pediatric bowel 

- Intussusception 

- Doppler/ vascular US 

- Miscellaneous (thyroid, neck, skin lesion) 

๒๗๐ 

๒๐ 

๑๒๐ 

๑๐ 

๕๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๕ 

๑๕ 

๑๐ 

๓.) Pediatric body CT 

- Chest/mediastinum/airway 

- Abdomen 

- MSK 

๑๑๐ 

๕๐ 

๕๐ 

๑๐ 

๔.) Pediatric body MRI 

- Chest/mediastinum 

- Abdomen (GI/GU)/ pelvis 

- MSK 

๖๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๒๐ 

๕.) Pediatric fluoroscopy ๕๐ 

๖.) Reduction of intussusception ๕ 

๗.) Pediatric cardiac CT/MRI ๒๐ 

๘.) Pediatric neuro CT (brain, head and neck และ spine) ๑๒๐ 

๙.) Pediatric neuro MRI (brain, head and neck และ spine) ๘๐ 
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  ในกรณีงานบริการไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวในเวลาที่พ้นก าหนด ๑ ปีของการฝึกอบรม 

สามารถเก็บรวบรวมเพ่ิมเติมในภายหลังได้ภายในเวลา ๖ เดือน โดยส่งผลงานให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

 

๑.๑๒.๓ การท างานวิชาการผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องท า review articleหรือ case 

series หรือ original articleอย่างน้อย ๑ เรื่อง ทีถู่กต้องตามมาตรฐานการเขียนบทความ

วิชาการ เพ่ือน ามาใช้ประกอบในการประเมินขอรับประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

ด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก  

 ๑.๑๒.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีหน้าที่ร่วมให้ค าปรึกษาและแนะน าการตรวจ ร่วมกับ

อาจารย์รังสีแพทย์ผู้ดูแล และร่วมปฏิบัติงานกับแพทย์ประจ าบ้าน รวมถึงน าเสนอ

บทความ ผู้ป่วยน่าสนใจในกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ ที่ทางสถาบันฝึกอบรมก าหนด และ

กิจกรรมพิเศษอ่ืน ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ 

 ๑.๑๒.๕ มีบทบาทในการท ากิจกรรมวิชาการด้านรังสีวิทยาเด็ก ในสถาบันฝึกอบรม ได้แก่  

   -  Journal club  

   -  Seminar /Topic discussion 

   -  Pediatric Interdepartmental Conference 

   -  Pediatric conference  

 

๑.๑๓  การประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรฯ 

  ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การประเมินเพ่ือประกาศนียบัตรฯ  ดังต่อไปนี้ 

๑.๑๓.๑ เวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘๐% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

๑.๑๓.๒ ได้รับคะแนนประเมินการปฏิบัติงานจากอาจารย์ผู้สอนเกิน ๘๐% 

๑.๑๓.๓ ส่งรายงานที่น าเสนอใน Seminar / Topic discussion พร้อมผลกานประเมิน

ตั้งแต่ละดับดีขึ้นไป จากสถาบันฝึกอบรม  

๑.๑๓.๔. ผ่านการทดสอบความรู้MEQ หรือสอบปากเปล่า (oral examination) ที่

ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

ด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก  

๑.๑๓.๕. ผลงาน review article หรือ case series หรือ original article อย่างน้อย ๑

เรื่องท่ีได้รับการรับรองจากสถาบันฝึกอบรม 

 



  

หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรวชิาชีพเวชกรรมดา้นภาพวินิจฉัยในเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๑  7 

 

 ๑.๑๔  การต่ออายุใบประกาศนียบัตร 

   การต่ออายุใบประกาศนียบัตรฯ ต้องด าเนินการทุกๆ 5 ปี  โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการต่ออายุประกาศนียบัตร ให้เป็นไปตามมติการประชุมของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯและ

ประกาศให้สถาบันฝึกอบรมทราบต่อไป 

 

 ๑.๑๕  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

๑.๑๕.๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน 

๑.๑๕.๒ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอกสถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการ

ประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขาภาพวินิจฉัยในเด็ก ทุก ๕ ปี 

 

๑.๑๖  การทบทวน / พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะทุก ๕ ปีและรายงานให้ราชวิทยาลัยรังสี

แพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบ
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ภาคผนวกที ่๑ 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดท าเกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

ด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก  

๑.    แพทย์หญิงจิราภรณ์  ศรีนัครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประธาน) 

๒.    แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓.    แพทย์หญิงอัจฉรา  มหายศนันท์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

๔.    แพทย์หญิงสุดี   บุญญากิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

๕.    แพทย์หญิงณัฐฐิณี  ลีลากนก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

๖.    นายแพทย์ธีรศักดิ์  ผิวปลั่ง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๗.    แพทย์หญิงพรรณี  วิศรุตรัตน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๘.    แพทย์หญิงอุทัยรัศม์ิ  เชื่อมรัตนกุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๙.    แพทย์หญิงนฤมล   ศรีสุธาพรรณ ฮาร์โกรฟ ศิริราชพยาบาล 

๑๐.  แพทย์หญิงศรีประไพ   แก้วโรจน์  ศิริราชพยาบาล 

๑๑.  แพทย์หญิงปรียาชาต์  ปาจารย์   ศิริราชพยาบาล 

๑๒.  แพทย์หญิงจันทิมา  รองวิริยะพานิช  ศิริราชพยาบาล 

๑๓.  นายแพทย์เกรียงไกร  เอ่ียมสวัสดิกุล  ศิริราชพยาบาล 

๑๔.  แพทย์หญิงพิรา  เนื่องตัน   ศิริราชพยาบาล 

๑๕.  แพทย์หญิงนุชจรินทร์  ศุภกุล   Indiana University 

๑๖.  แพทย์หญิงรัตนพร  พรกุล   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๑๗.  แพทย์หญิงศศิเลขา  พลจันทร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๑๘.  แพทย์หญิงนิชนันท์  เรืองวัฒนไพศาล  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๑๙.  แพทย์หญิงธิติพร   ชุณหสวัสดิกุล  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒๐.  นายแพทย์สุทธิพร             ค าพันธุ์นิพ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๒๑.  แพทย์หญิงอัญชลี  เครือตราชู  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

๒๒.  แพทย์หญิงลาวัณย์  ว่องตาประดิษฐ์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

๒๓.  นายแพทย์ณรงค์  นิธิปัญญา  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

๒๔.  แพทย์หญิงวรางคณา  รัตนปราการ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

๒๕.  แพทย์หญิงนิภาพร  เตวัฒนรัตน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒๖.  แพทย์หญิงปัทมา         ธนอนันตรักษ์       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๗.  แพทย์หญิงศุภิกา  กฤษณีไพบูลย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(เลขานุการ) 
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ภาคผนวกที่ ๒ 

เกณฑ์การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

ด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก  

 

๑.  เกณฑ์ทั่วไปส าหรับสถาบันฝึกอบรม 

๑.๑ คุณสมบัตทิั่วไป 

ก. ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือก าลังด าเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ 

ข. มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการเพ่ือเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้

ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ค. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีสถานที่เครื่องมืออุปกรณ์และจ านวนผู้ป่วยทั้งประเภท

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพอเหมาะแก่การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วน

ด าเนินการดูแลรักษาและให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง 

ง. มีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือแผนกใน

โรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจ

ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

จ. มีปณิธานและพันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่งผลิตแพทย์ประจ าบ้านที่มีความรู้ความสามารถ

และคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและที่จะ

ศึกษาต่อเนื่องได้และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

ฉ. มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมให้บรรลุตามปณิธานได้แก่

การบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ท าเป็น

ระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือ

โรงพยาบาล และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน 

ช. มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาที่ฝึกอบรมและในสาขาเกี่ยวข้อง

และมีความมุ่งม่ันความเต็มใจในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฝึกอบรม 

ซ. ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ ๕ ปี) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทาง

การแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่ขอเปิดด าเนินการฝึกอบรม อาจพิจารณาท าความตกลงกับ

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่มี

ประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี ให้ช่วยท า
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หน้าที่เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือหรือเป็นสถาบันสมทบหรือสถาบันร่วมในการด าเนินการ

ฝึกอบรม 

ฌ. ก่อนเปิดด าเนินการฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทาง

การแพทย์ หรือโรงพยาบาล จะต้องด าเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบัน

ฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯและจะต้องมีความพร้อม

ในการจัดการฝึกอบรม และทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษา และ

อุปกรณ์การฝึกอบรม ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งนี้จะต้องมีแผนด าเนินงานระยะ ๕ 

ปีที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ โดยแผนปฏิบัติการจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อม

ดังกล่าวก่อนเริ่มการฝึกอบรม แต่ละชั้นปีอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา 

ญ. ในกรณีที่เป็นสถาบันฝึกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ก) ถึง (ฌ) 

แล้ว จะต้องไม่แสวงหาก าไรจากการฝึกอบรมโดยให้จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารอง

เพียงพอในการด าเนินการระยะยาว และให้มีผู้แทนราชวิทยาลัย/วิทยาลัยหรือสมาคม

วิชาชีพที่รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

๑.๒ หน่วยงานกลางพื้นฐาน สถาบันฝึกอบรมนั้น จะต้องมีหน่วยงานกลางให้บริการดังต่อไปนี้ 

ก.  ห้องปฏิบัติการส าหรับการชันสูตร สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการให้บริการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อขอรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมการชันสูตร

ประเภทพ้ืนฐานและประเภทจ าเพาะที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องมี

พยาธิแพทย์หรือแพทย์หรือบุคลากรอ่ืนที่มีความรู้ความช านาญเป็นผู้ควบคุม 

• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค สามารถที่จะท าการตรวจศพ ตรวจชิ้นเนื้อ 

และสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการผ่าตัดหรือการท าหัตถการ สามารถเตรียม

สไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อและสิ่งส่งตรวจเพ่ือตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เอง พยาธิแพทย์ต้อง

มีเวลา มีความสามารถ และเต็มใจให้ค าปรึกษาหารือ หรือสอนแพทย์ประจ าบ้านทุก

สาขาได้ อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บ่งความสนใจทางวิชาการ และ

ความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของ

แพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม 

(ไม่รวมการตรวจศพทางด้านนิติเวชศาสตร์) การตรวจศพ การตรวจชิ้นเนื้อ และการ

ตรวจทางเซลล์วิทยาต้องกระท าโดยครบถ้วนจนสามารถให้การวินิจฉัยขั้นสุดท้ายและ

ต้องมีรายงานการตรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกราย ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของ

สถาบันฝึกอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด สถาบันจะต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความ
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สนใจทางวิชาการและความใส่ใจในการค้นหาสาเหตุ การด าเนินโรคและการประเมิน

ผลการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจ

อ่ืนๆ 

• ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ชันสูตร สามารถให้บริการ

ตรวจด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ได้

เป็นประจ า รวมทั้งจะต้องมีการให้บริการทางด้านธนาคารเลือดที่จ าเป็นส าหรับการ

ฝึกอบรม 

ข.  หน่วยรังสีวิทยา สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีรังสีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี

ที่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมได ้

ค.  ห้องสมุดทางแพทย์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีห้องสมุดซึ่งมีต ารามาตรฐานทางการแพทย์ 

วารสารการแพทย์ที่ใช้บ่อยและหนังสือดรรชนีส าหรับช่วยค้น รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ส าหรับให้แพทย์ประจ าบ้านใช้ได้สะดวก ซึ่งอาจเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ง.  หน่วยเวชระเบียนและสถิติ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้ผู้ป่วยทุกคนมีแฟ้มประจ าตัวซึ่ง

บันทึกประวัติผลการตรวจร่างกายการสั่งการรักษาที่เป็นมาตรฐานและมีระบบการจัดเก็บ

ค้นหาและการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ 

๑.๓ หน่วยงานทางด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาที่ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม

จะต้องมีหน่วยงานทางคลินิกที่ส าคัญ ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์ -นรีเวช

วิทยา เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาท่ีฝึกอบรมหากจ าเป็น 

๑.๔ กิจกรรมวิชาการ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ ทั้งในหน่วยงานที่

รับผิดชอบในการสาขาที่ฝึกอบรม ที่มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีส่วนร่วม

รับผิดชอบในการเตรียม น าเสนอ อภิปราย และเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรม  journal club หรือ 

กิจกรรมวิชาการระหว่างหน่วยงานหรือระดับโรงพยาบาล (Interdepartmental conferences) อาทิเช่น 

tissue conference, tumor conference, morbidity/mortality conference, clinicopathological 

conference ฯลฯ นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดหรืออนุญาตให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปเรียน

วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์คลินิกสัมพันธ์และควรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้ร่วมประชุมวิชาการนอกสถาบันฝึกอบรมตามโอกาสสมควร  
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๒.  เกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรม 

 สถาบันฝึกอบรมสาขาด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก จะต้องเป็นสถาบันที่มีการเปิดฝึกอบรมเพ่ือหนังสือ

อนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และได้รับการรับรองจากราชวิทยารังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จ านวนผู้ป่วย การบริการ และผู้ด าเนินการฝึกอบรม เป็นไปตามเกณฑ์ที่

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก ก าหนด โดยความเห็นชอบของราช

วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยดังนี้ 

 ๒.๑ มีจ านวนและคุณวุฒิของแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม 

 สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยหรือ

รังสีวิทยาทั่วไป ที่ได้ปฏิบัติงานทางด้านรังสีวินิจฉัยในเด็กเป็นหลัก มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือผ่าน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในสาขาภาพวินิจฉัยในเด็กในประเทศ หรือผ่านการดูงาน/

หลักสูตรด้านรังสีวิทยาในเด็ก ณ สถาบันคุณภาพในต่างประเทศ เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี  

 ๒.๑.๑ มีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับงานบริการ และการฝึกอบรมสาขารังสี

วิทยาวินิจฉัย ได้แก่ 

(๑)  เครื่องถ่ายเอกซเรย์ธรรมดา  

(๒)  เครื่องถ่ายเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable X-ray machine) 

(๓)  เครื่อง Fluoroscopy  

(๔ )  เค รื่ อ ง เอกซ เรย์ ต รวจห ลอด เลื อ ด  (Angiographic unit) ห รือ เค รื่ อ ง  Digital 

subtraction angiography ในสถาบันฝึกอบรม หรือในสถาบันฝึกอบรมสมทบ หรือในสถาบันร่วมฝึกอบรม 

หรือในสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก 

(๕)  เครื่อง Ultrasonography และ Color-Doppler Ultrasound  

(๖)  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography scanner) 

(๗)  เครื่องเอ็มอาร์ไอ (Magnetic resonance system) ในสถาบันฝึกอบรม หรือในสถาบัน

ฝึกอบรมสมทบ หรือในสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือในสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก 

(๘)  Radiation protection มีการป้องกันอันตรายจากรังสีตามมาตรฐานของส านักงาน

พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ และการป้องกันอันตรายจากรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- Film badge หรือ thermoluminescent dosimeter badge ตามจ านวนบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานด้านรังสี 

-  Survey meter อย่างน้อย ๑ เครื่อง 

-  เสื้อตะกั่วพอเพียงส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
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-  ฉากตะกั่วป้องกันรังสี 

-  ป้ายเตือนและสัญญาณไฟว่า ก าลังปฏิบัติงาน 

สถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ ควรมีความเหมาะสมที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ ควรมีสถานที่เพียงพอที่จะแสดงภาพวินิจฉัยเหล่านี้ เพ่ือการแปลผลและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่

แพทย์เวชปฏิบัติ ควรมีสถานที่และการบริหารจัดการที่จะช่วยในการค้นคว้า การท างานวิจัยด้วย 

๒.๑.๒ มีงานบริการทางรังสีวิทยาที่มีคุณภาพ และจ านวนเพียงพอส าหรับการฝึกอบรม สถาบัน

ฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมและมีกิจกรรมประกันคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งและมีงานบริการดังนี้ 

• Plain radiography/films ของระบบต่างๆ ของร่างกาย 

• การตรวจทางเดินอาหาร : Esophagography, Upper GI, GI follow through, barium 

enema, fistulography, T-tube cholangiography, percutaneous transhepatic 

cholangiography และ ERCP 

• การตรวจทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์โดยเครื่องเอกซเรย์:  

• Intravenous/excretory urography (IVU)  

• Voiding cystourethrography  

• การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสมอง ศีรษะ คอ ทรวงอก หัวใจ ช่องท้อง 

กระดูก ไขสันหลัง และหลอดเลือด 

• การตรวจด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงของช่องท้อง อุ้งเชิงกราน ไทรอยด์ เต้านม สมอง

ส าหรับเด็กเล็ก หลอดเลือด กระดูก และกล้ามเนื้อ 

• การตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์  ในสถาบันฝึกอบรมสมทบ หรือในสถาบันร่วม

ฝึกอบรม หรือในสถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก 

• การตรวจหลอดเลือดด้วย Color-Doppler ultrasound หรือ Duplex ultrasound 

• การตรวจด้วย MRI (หรือมีในสถาบันฝึกอบรมสมทบ หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือสถาบัน

ฝึกอบรมกิจกรรมเลือก) 

• Biopsy, aspiration, drainage โดยใช้ imaging guidance 
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ตารางงานบริการทางรังสีวิทยา และจ านวนส าหรับการฝึกอบรม  

 

๒.๑.๓ ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุน  สถาบันฝึกอบรมควรมีห้องปฏิบัติการที่สามารถ

ให้การสนับสนุนและรองรับงานวิจัยได้   

๒.๑.๔ ห้องสมุดและระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม

จะต้องมีห้องสมุดหรือระบบบริการเวชสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม เป็นแหล่งค้นคว้าทางด้าน

การแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย กายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา  

๒.๑.๕ กิจกรรมวิชาการ 

สถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีกิจกรรมวิชาการสม่ าเสมอ  ได้แก่ 

-  การบรรยายอย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปีการศึกษา 

-  Conference ทั้งในและนอกแผนกอย่างน้อย ๑๒ ครั้ง/ปีการศึกษา 

-  Journal club อย่างน้อย ๑๒ ครั้ง/ปีการศึกษา 

-  Case discussion หรือ Interesting cases อย่างน้อย ๖ ครั้ง/ปีการศึกษา 

-  Seminar/Topic review อย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปีการศึกษา 

สถาบันฝึกอบรมใดขาดหน่วยงานหรือคุณสมบัติข้อใด ก็อาจใช้สถาบันอ่ืนร่วมด้วย โดยความ

เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาภาพวินิจฉัยในเด็กที่แต่งตั้งโดยราชวิทยาลัยรังสี

แพทย์แห่งประเทศไทย 

 

  

ข้อมูลสถาบัน 

ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่ก าหนดไว้

ในเกณฑ์ที่แพทยสภาอนุมัต ิ

ศักยภาพรับแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดได้ปลีะ (คน)   ๑ ๒ 

จ านวนอาจารย์ที่ท าหน้าที่ให้การฝึกอบรม (คน)   ๑ ๒ 

จ านวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่งตรวจ ฯลฯ(ต่อ ๑ ปี)  

๑. Pediatric plain radiography 

๒. Pediatric ultrasound 

๓. Pediatric body computed tomography (CT) และ 

    Pediatric magnetic resonance imaging body (MRI) 

๔. Pediatric fluoroscopy 

๕. Pediatric neuro computed tomography (CT) และ 

    Pediatric neuro magnetic resonance imaging (MRI) 

  ๑๖๐๐ 

๓๒๐ 

๒๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๒๐๐ 

๖๔๐ 

๔๐๐ 

 

๒๐๐ 

๔๐๐ 
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๓.  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 

 สถาบันฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอย่างตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้ 

๓.๑ สถาบันฝึกอบรมหลัก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการ 

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม โดยจัดให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากสถาบันฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หรือเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าระยะเวลา ๒ 

ใน ๓ ของหลักสูตร 

  ๓.๒ สถาบันฝึกอบรมสมทบ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบัน

ฝึกอบรมสมทบกับสถาบันหลักเพ่ือจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในส่วนที่สถาบันหลักไม่สามารถจัด

ประสบการณ์ได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีระยะเวลารวมกันไม่ต่ ากว่า ๓ เดือน และไม่เกิน 

๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร 

  ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ .........จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขา .......... ................และขอ

อนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมรวมทั้งขอให้คณะแพทยศาสตร์/โรงพยาบาล……………..เป็นสถาบันฝึกอบรม

สมทบจัดกิจกรรม ............... ให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นเวลา ๖ เดือน เป็นต้น 

     ๓.๓ สถาบันร่วมฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปที่ด าเนินการจัดท า

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมร่วมกัน 

โดยจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จากทุกสถาบัน โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต่ ากว่า  ๑ ใน ๓ 

ของระยะเวลาของหลักสูตร 

 ตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ .............. ร่วมกับ โรงพยาบาล ................ จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 

สาขา ................... และขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์

จากคณะแพทยศาสตร ์.............. เป็นเวลา ๒ ปี และจากโรงพยาบาล .............เป็นเวลา ๑ ปี เป็นต้น 

        ๓.๔ สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากราช

วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาด้าน

ภาพวินิจฉัยในเด็ก ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่จัดประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สนใจได้

ในลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ เดือน 

 หลักสูตรอาจจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากสถาบันฝึกอบรมกิจกรรม

เลือกได้ โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ สาขาภาพวินิจฉัยในเด็ก และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
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๔.  การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 

 คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาลใดที่มีความ

ประสงค์จะเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมในสาขาด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก ถ้าเป็นการจัดการฝึกอบรมที่มีหรือไม่มี

สถาบันฝึกอบรมสมทบ ให้สถาบันฝึกอบรมหลักเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูล  หากเป็นการจัดการฝึกอบรม

ในลักษณะที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม ให้ทุกสถาบันฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูลตาม

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ ได้รับอนุมัตินั้นเสนอราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  เพ่ือ

ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมและก าหนด

ศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมหลักและสถาบันฝึกอบรมสมทบ (ถ้ามี) หรือสถาบันร่วมฝึกอบรมตามเกณฑ์

หลักสูตรและจ านวนความต้องการของแพทย์เฉพาะทางสาขานั้น แล้วให้น าเสนอราชวิทยาลัยรังสีแพทย์

แห่งประเทศไทยพิจารณาและอนุมัติต่อไป 

 

๕.  การติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรม 

 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยจะติดตามก ากับดูแลสถาบันฝึกอบรมหลัก สถาบัน

ฝึกอบรมสมทบ สถาบันร่วมฝึกอบรม ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี 

โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ด าเนินการตามแนวทางที่ราชวิทยาลัยรังสี

แพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด และเสนอรายงานให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบเป็น

ระยะๆ 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่าสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใด  

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน ๕ ปีให้ “พัก” การประกาศรับสมัครส าหรับ

หลักสูตรนั้นของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมนั้นไว้ก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯจะได้ประเมินสถาบันฝึกอบรมนั้นว่ายังมีความพร้อมในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯพบว่า สถาบันฝึกอบรมหลักหรือสถาบันร่วมฝึกอบรมใด  

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดติดต่อกันเกิน ๑๐ ปี ให้ “ยกเลิก” การเป็นสถาบันฝึกอบรม

ของสถาบันฝึกอบรมหลักหรือของสถาบันร่วมฝึกอบรมกลุ่มนั้น และให้ท าเรื่อง เสนอต่อราชวิทยาลัยรังสี

แพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝึกอบรมมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบันฝึกอบรมอีก ให้

ด าเนินการตามข้อ ๓ 
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ภาคผนวกที่ ๓ 

เนื้อหาในหลักสูตรPediatric Radiology 

 

Cardiovascular System 

๑. Imaging Modalities 

A. Chest radiographs    

B. Ultrasound and echocardiography              

D. CT       

E. MR          

๒. Congenital Heart and Vascular Disease 

A. Congenital heart disease with decreased pulmonary blood flow  

  - tetralogy of Fallot, Ebstein anomaly  

  - tricuspid atresia, pulmonary atresia with intact ventricular septum 

B. Cyanotic congenital heart disease with increased pulmonary blood flow  

- truncus arteriosus, transposition of the great arteries, total  

  anomalous pulmonary venous return, endocardial cushion defect,  

  single ventricle    

C. Acyanotic congenital heart disease with increased pulmonary blood flow 

 - ASD, VSD, PDA, endocardial cushion defect 

D. Congenital heart disease with pulmonary venous congestion or normal pulmonary    

blood flow 

- coarctation of the aorta, hypoplastic left heart syndrome  

- aortic stenosis, mitral stenosis, total anomalous pulmonary venous return 

   below the diaphragm 

E. Anomalies of viscero-atrial situs 

 Basic concepts of situs solitus, situs inversus, and situs ambiguous 

F. Vascular rings and other congenital anomalies of the great vessels 

- left aortic arch with aberrant right subclavian artery, anomalous  

  left pulmonary artery or pulmonary sling, right  aortic arch with  
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  aberrant left subclavian artery, double aortic arch  

G. Syndromes with congenital heart disease or vascular disease 

- Marfan syndrome, trisomy 21  

H. Miscellaneous 

 - congenital absence of the pericardium 

๓. Acquired Heart and Vascular Disease 

 - rheumatic heart disease, pericarditis, myocarditis    

- Kawasaki disease, Takayasuaortitis    

๔. Cardiac Operations 

A. Palliative  

   - Glenn shunt, Blalock-Taussig shunt, Waterston shunt   

B. Operative repair 

 - Norwood procedure, arterial switch, Fontan procedure, RV-to-  

     pulmonary artery conduit 
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Gastrointestinal System 

๑. Imaging Modalities      

- plain radiographs, upper GI study, small bowel follow through,  

  barium enema, air enema, ultrasound, CT, MRI  

๒. Normal Variants:        

๓. Biliary System 

A. Congenital anomaly 

 - biliary atresia, neonatal hepatitis, choledochal cyst  

B. Miscellaneous 

 - cholelithiasis, hydrops of the gallbladder 

๔. Liver 

A. Infection  

 - abscess   

B. Tumors and tumor-like lesion 

- mesenchymal hamartoma, hemangioendothelioma,  hepatoblastoma,  

     metastases       

C. Portal hypertension  

  - cavernous transformation of the portal vein   

D. Miscellaneous  

 - portal venous gas  

 - glycogen storage disease, transplant   

๕. Spleen 

A. Congenital anomaly 

 - abnormal visceroatrial situs, wandering spleen   

B. Neoplasm  

 - lymphangioma, lymphoma, leukemia  

๖. Pancreas 

A. Congenital anomaly 

 - congenital anatomic abnormalities (pancreas divisum,  
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   choledochal cyst),  cystic fibrosis    

B. Inflammation 

 - trauma, pseudocyst 

 - familial pancreatitis    

๗. Pharynx and Esophagus     

A. Congenital anomaly 

 - esophageal atresia and TE fistula    

B. Inflammation 

 - retropharyngeal abscess/cellulitis   

C. Trauma   

 - foreign body, iatrogenic pharyngeal perforation (due to NG or ET tube)  

D. Miscellaneous  

 - swallowing dysfunction 

- gastroesophageal reflux     

๘. Stomach 

A. Congenital anomaly  

  - duplication, antral web   

B. Gastric outlet obstruction  

  - hypertrophic pyloric stenosis    

C. Inflammation   

  - corrosive ingestion      

D. Miscellaneous   

  - spontaneous rupture of the stomach (neonates), volvulus 

- bezoars 

๙. Small Bowel 

A. Congenital anomaly 

- malrotation (including preduodenal portal vein); duodenal, jejunal, 

  and ileal stensois and/or atresia; annular pancreas;   

- meconium peritonitis; meckel diverticula (including omphalo-  
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  mesenteric band); hernia; mesenteric and omental cysts;    

  duplication cyst; omphalocele; gastroschisis  

    - meconium ileus     

B. Neoplasm   

- lymphoma       

  - benign tumor, polyp 

C. Malabsorption  

- cystic fibrosis, cow’s milk allergy, intestinal lymphangiectasia 

D.   Miscellaneous  

- midgut volvulus, necrotizing enterocolitis, ischemic bowel,   

  intussusception,  Henoch- Schonleinpurpura 

๑๐. Colon 

A. Congenital anomaly 

- imperforate anus      

- duplication , colonic atresia     

B. Functional disorder   

  - Hirschsprung disease, meconium plug/neonatal small left colon syndrome 

C. Infection/inflammation   

 - appendicitis     

D. Neoplasm    

 - lymphoma 

 - benign tumor, polyp 

๑๑. Miscellaneous 

A. Line and catheter  

 - umbilical arterial catheter, umbilical venous catheter  

B. Pneumoperitoneum   

 - signs on plain radiograph 
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Genitourinary system 

๑. Imaging Modalities      

- Plain radiograph, VCUG, ultrasound, CT, MRU  

- IVU, retrograde urethrogram, nephrostogram, retrorgrade 

  ureterogram , MR, nuclear medicine, interventional techniques,  

  genitography  

๒. Normal Variants     

๓. Kidneys 

A. Congenital anomaly 

- ureteropelvic junction obstruction, duplication, multicystic dysplastic  

  kidney, agenesis, hypoplastic kidney, ectopia (ptosis, pelvic, cross  

  ectopia), cystic renal disease (autosomal recessive, autosomal dominant,  

  cysts associated with malformation syndromes) 

- relationship of congenital renal anomalies with other congenital  

  anomalies (i.e.,VATER association, spinal dysraphism, etc.) 

B.  Inflammation  

- acute pyelonephritis, reflux nephropathy   

C. Neoplasm  

- Wilms and Wilms variant, multilocular cystic nephroma, leukemia,  

  lymphoma, mesoblastic nephroma 

- nephrogenic rests   

D. Miscellaneous   

- renal vein thrombosis, urolithiasis, nephrocalcinosis, renovascular 

  hypertension   

- renal transplantation   

๔. Adrenal Gland 

A. Neoplasm  

- neuroblastoma   

- adrenocortical neoplasm 
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B. Trauma  

- hemorrhage, adrenal calcification  

C. Miscellaneous 

  - congenital adrenal hyperplasia 

๕. Bladders, Ureters, and Urethra 

A. Congenital anomaly 

- posterior urethral valve, ureterovesical junction obstruction, ureteral  

  duplication, ureterocele, bladder diverticuli, urachal abnormalities,  

  prune belly syndrome, cloacal anomaly, urologic sequale of ano-rectal  

  anomalies 

- hypospadias, epispadias/exstrophy, primary megaureter 

B. Infection/Inflammation 

- urinary tract infection, including the guideline of investigation 

C. Neoplasm 

- rhabdomyosarcoma      

D. Miscellaneous  

- vesicoureteral reflux, neurogenic bladder, dysfunctional voiding  

๖. Male Genital Tracts 

 A.  Congenital anomaly 

- undescended testis 

- hydrocele 

- hernia  

 B.  Infection/Inflammation 

   - testicular torsion 

   - epididymitis/orchitis  

 C.  Neoplasm 

   - testicular tumor 

 D.  Miscellaneous 

   - varicocele 
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๗. Female Genital Tracts 

A. Congenital anomaly 

- congenital vaginal occlusion (hydrometrocolpos, etc.) 

  - fusion anomalies of the Mullerian ducts (uterus didelphys, etc.),  

 B. Neoplasm 

1. ovaries 

- ovarian cysts (including torsion), germ cell tumors  

2. uterus and vagina  

- rhabdomyosarcoma      

- clear cell adenocarcinoma, differential diagnosis of intralabial 

  masses  

C. Miscellaneous 

- prolapsing ectopic ureterocele, obstructed paraurethral gland, urethral  

  prolapse, sarcoma botryoides,  intersex states; differential diagnosis and  

  work-up,  precocious puberty; differential diagnosis and work-up 
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Neuroradiology 

๑. Imaging Modalities 

- plain radiographs, ultrasound , CT, MR 

๒. Normal Variants        

๓. Skull 

A. Developmental: convolutional marking, wormian bone 

B. Congenital anomaly 

 - premature craniosynostosis, lacunar skull 

 - craniofacial syndromes, congenital dermal sinus  

C. Inflammation   

 - osteomyelitis       

D. Trauma:  

 - caput succedaneum, subgaleal hemorrhage, cephalohematoma, fractures 

 E.   Tumor and tumor like lesion  

- Langerhans cell histiocytosis, metastatic neuroblastoma 

๔. Spine 

A. Congenital anomaly  

 - absence or hypoplasia of the odontoid, osodontoideum,  

segmentation  

  anomalies, Kippel-Feil anomaly, Sprengel deformity,  VATER  

  association, butterfly vertebrae, spinal dysraphism,  diastematomyelia,  

  sacral agenesis (including caudal regression syndrome)  

B. Inflammation  

 - discitis, tuberculosis spondylitis     

C. Neoplasm  

- Ewing sarcoma, aneurysmal bone cyst, Langerhans cell histiocytosis, 

metastases (including leukemia and lymphoma), osteoid osteoma 

- osteoblastoma  
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D. Miscellaneous  

 - Scheurmann disease, scoliosis, intervertebral disc calcification  

๕. Brain 

A. Congenital anomaly  

- migrational disorders (lissencephaly, pachygyria, schizencephaly,  

  heterotopic gray matter, polymicrogyria), holoprosencephaly,    

  anomalies of the corpus callosum, hydranencephaly, Dandy-Walker  

  malformations, Chiari malformations, cephaloceles, neurocutaneous  

  syndromes, vein of Galen malformation, aqueductal stenosis  

B. Inflammation  

- bacterial infections (including meningitis, cerebritis, and abscess),   

  tuberculous infections, viral infections (encephalitis), TORCH infections,  

  AIDS, Acutedisseminated encephalomyelitis(ADEM)  

C. Neoplasm  

- posterior fossa tumors (medulloblastoma, ependymoma, brainstem    

  glioma), pratentorial tumors (pineal region tumors, craniopharyngioma,    

  astrocytoma, oligodendroglioma, PNET, choroidplexus tumors)  

D. Cerebral infarction/ischemia  

- hypoxic/ischemic injury in the newborn (germinal matrix  hemorrhage, 

  periventricular leukomalacia), venous sinus thrombosis, arteritis, sickle  

  cell, carotid occlusion     

D. Trauma (including shaken baby syndrome)  

- cerebral injury (including shearing injuries and concussion), subdural  

  hematoma, epidural hematoma, subarachnoid hemorrhage  

E. Metabolic brain disorder  

  - leukodystrophy     

๖. Spinal Cord 

A. Congenital anomaly 

- myelomeningocele, meningocele, lipomyelomeningocele,  
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  diastematomyelia, tethered cord, dermal sinus, intradural lipoma,  

  hydro-syringomyelia 

B. Neoplasm 

- neurofibroma, astrocytoma, ependymoma, metastases, 

neuroblastoma,  

  ganglioneuroblastomatoma, ganglioglioma, sacrococcygealteratoma 
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Chest and Airway 

๑. Imaging Modalities 

   - plain radiograph, CT (including high resolution), ultrasound,  

     flouroscopy,MRI     

๒. Normal Variants     

๓. Upper Airway/Neck 

A. Congenital anomaly 

  - cystic hygroma, tracheomalacia, bronchomalacia, branchial  

    cleft cyst, thyroglossal duct cyst, choanal atresia, laryngeal  

    stenosis, laryngeal atresia,  laryngeal web,  laryngomalacia 

B. Inflammation  

- tonsillar enlargement, adenoidal hypertrophy, croup,   

  epiglottitis  

C. Neoplasm  

- juvenile angiofibroma, laryngeal papilloma,  subglottic  

  hemangioma 

D. Trauma    

- foreign body, acquired subglottic stenosis 

E.   Trauma  - fibromctosis eolli    

๔. Chest 

A. Congenital anomaly 

- congenital diaphragmatic hernia agenesis, hypoplasia,  

  venolobar syndrome, bronchopulmonary foregut   

  malformation (sequestration, bronchogenic cyst, cystic  

  adenomatoid malformation, congenital lobar emphysema),  

  tracheal bronchus, lymphangiectasia, bronchial atresia  
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B. Inflammation  

- neonatal pneumonia, bacterial pneumonia  

  (Streptococcus, Staphylococcus, Pertussis, Chlamydia,  

  Mycoplasma, H. influenza including parapneumonic  

  effusion, empyema, abscess, and postinfectiouspneumatocele),  

  viral pneumonia (including RSV, varicella,  measles),  

  tuberculosis,  Pneumocystis infection,fungal infection,  

  AIDS , and bronchiectasis  

- reactive airway disease, cystic fibrosis (include immotile cilia  

  syndrome) 

C. Neoplasm  

- mediastinal neoplasms (lymphoma, leukemia, teratoma,  

  thymoma,  neurogenic tumors), primary lung neoplasms  

  (adenoma, hamartoma, hemangioma), metastatic lung  

  neoplasms, mesenchymal sarcoma (and their association  

  with developmental cystic lesions of the lung)    

D. Miscellaneous  

- hyaline membrane disease, transient tachypnea of the  

  newborn, bronchopulmonary dysplasia, meconium aspiration  

  syndrome, persistent fetal circulation, chylothorax, cardiogenic  

  and noncardiogenic pulmonary edema (including ARDS), air  

  leak (pneumothorax, pneumomediastinum, pulmonary  

  interstitial emphysema), contusion, bronchopleural fistula,  

  fracture of the tracheobronchial tree, airway foreign body,  

  post-traumatic bronchial stenosis, post-traumatic diaphragmatic  

  hernia, complications of tubes  and lines unique problems in  

  the neonate, Langerhans cell histiocytosis  

- Idiopathic pulmonary hemosiderosis, collagen vascular  

  diseases  
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Musculoskeletal System 

๑. Imaging Modalities  

 - plain radiograph, CT, MR, ultrasound 

 - nuclear medicine    

๒. Normal Variants        

๓. Congenital  

A. Bone dysplasia anomaly 

 - achondroplasia, osteogenesis imperfecta,  osteopetrosis 

- thanatophoric dysplasia, chondrodysplasia punctata, asphyxiating   

  thoracic dystrophy, multiple cartilaginous exostoses,  

  enchondromatosis, polyostotic fibrous dysplasia, neurofibromatosis,  

  metaphyseal chondrodysplasia, multiple epiphyseal dysplasia,  

  pycnodysostosis, diaphyseal dysplasia, metaphyseal dysplasia  

B. Skeletal abnormalities associated with mucopolysaccharidoses and mucolipidoses 

C. Developmental dysplasia of the hip  

    

๔. Infection/Inflammation  

  - juvenile rheumatoid arthritis, syphilis, rubella, tuberculosis,      

   pyogenic osteomyelitis, septic arthritis, hemophilic arthropathy, 

    toxic synovitis of the hip    

๕. Neoplasm 

A. Benign  

- Langerhans cell histiocytosis, osteochondroma, unicameral bone cyst,     

  aneurysmal bone cyst, nonossifying fibroma, fibrous cortical defect,   

  fibrous dysplasia, osteoid osteoma, osteoblastoma, chondroblastoma,   

  chondromyxoid fibroma    

B. Malignant  

- metastases (including leukemia/lymphoma) 
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๖. Trauma 

- non-accidental trauma (battered child syndrome), accidental trauma   

  (including Salter-Harris, greenstick, bowing, and buckle  

  fractures),slipped capital femoral epiphysis     

๗. Metabolic/Endocrine 

- rickets, renal osteodystrophy, 

  (hyperparathyroidism,hypoparathyroidism) 

  scurvy, bone age determination, hypophosphatasia  

   

๘. Osteochondroses 

- Legg-Perthes disease      

- osteochondritis dissecans, Kohler disease, Freiberg disease, Blount  

  disease, physiologic bowing  
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