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โรงเรยีนแพทยแ์ห่งแรกของไทย และเริม่เปิดสอนตัง้แต่วนัที่ 5 กนัยายน 2433 โดยมปีณิธานที่จะผลิต
บณัฑติ ให้บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข และค้นคว้าวจิยัเพื่อสร้างและพฒันาองค์ความรู้และ
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ประเทศ โดยค านึงถงึความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชนและสงัคมเป็นหลกั 

2. เขา้ใจปญัหาโรคต่าง ๆ ทีส่ามารถพบไดท้ัง้ในประเทศและทัว่โลก รวมถงึโรคอุบตัใิหม่ต่าง ๆ 
เป็นตน้  
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แพทยข์องประเทศไทย 
 ดงันัน้ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล จงึได้ก าหนดพนัธกจิด้านการศึกษา
ของหลกัสตูร คอื 

1. ผลิตรงัสีแพทย์อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูงที่มีคุณภาพ มีความรู้ และความสามารถตาม
มาตรฐานสากลตามเกณฑม์าตรฐานเวชบณัฑติศกึษาของสหพนัธแ์พทยศาสตรศกึษาโลก 

2. ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทร ใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนยก์ลาง 

3. ท างานแบบมอือาชพี มุง่เน้นการท างานเป็นทมี สหสาขา ปฎบิตังิานเขา้กบัระบบได ้
4. พร้อมเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถคิดค้นนวตักรรม และมสี่วนร่วมในการก าหนด

ทศิทางระบบสุขภาพของประเทศ  
แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทีศ่กึษาในภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล จะได้รบัการสร้างเสรมิประสบการณ์ให้เกิดความรู้ความช านาญ สามารถท าการตรวจหรือ
ควบคุมการตรวจ การอ่าน วเิคราะหแ์ละรายงานผลภาพวนิิจฉัยทางการแพทย ์(practice-based learning) 
ในโรคที่หลากหลาย ทัง้ในภาวะที่ไม่รีบด่วน และในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต โดยอาศัยความรู้ และ
ประสบการณ์การใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทยท์างด้านรงัสวีทิยาวนิิจฉัยประเภทต่าง ๆ รวมถงึการ
ใชส้ารทบึรงัส ี(contrast media) ทุกรปูแบบ (medical knowledge and technical skill)  ตลอดจนสามารถ
พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยได้อย่างต่อเนื่ อง  (continuing 
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professional development) เพื่อให้สอดคล้องทนัสมยักบัความก้าวหน้าและพฒันาการทางการแพทย์ 
รวมถงึมทีกัษะดา้นอื่น ๆ (non-technical skills) อาท ิสามารถให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรูแ้ก่ผู้ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย ์รวมถงึแพทยต่์างสาขา (communication skill) ได ้สามารถปฏบิตังิานแบบสห
วชิาชพีหรอืเป็นทมีในการบรบิาลผู้ป่วย (professionalism) มจีรยิธรรมและเจตคตทิี่ดต่ีอผู้ป่วยและญาติ 
ผู้ร่วมงานและองค์กร โดยยดึถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมที่ค านึงถึง
ประสทิธภิาพและความปลอดภยัในระบบบรกิารสุขภาพได้อย่างเหมาะสม (patient care and system-
based practice)  
 ดงันัน้ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล จงึไดด้ าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุ
สาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ตามความประสงคข์องราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหก้ารเรยีน
การสอนได้มาตรฐานสากลตามเกณฑ์มาตรฐานเวชบณัฑติศกึษาของสหพนัธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality 
Improvement: the 2015 Revision) เพื่อให้รงัสแีพทยส์ามารถท างานเป็นส่วนหนึ่งในการกระบวนรกัษา 
บรบิาลผูป้ว่ยอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุดต่อไป  

 
5.    ผลลพัธข์องแผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร  

 แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง ต้องมีผลลัพธ์การ
ฝึกอบรมที่พึงประสงค์ (intended learning outcomes / milestones) ที่ชดัเจน ครอบคลุมประเด็นทัง้ 6 
ดา้น ดงัต่อไปนี้ 

 5.1    ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผูป่้วย (Patient care)  
5.1.1   ทกัษะในการใหค้ าปรกึษาและแนะน า (consultation and recommendation) รวมถงึ เกีย่วกบั

การตรวจและการท าหตัถการทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูในภาวะหรอืโรคทีห่ลากหลายใหแ้ก่
แพทยส์าขาอื่นไดอ้ย่างเหมาะสมกบัขอ้บ่งชีข้องโรค โดยยดึถอืผูป้ว่ยเป็นศูนยก์ลาง (Patient 
center) บนพืน้ฐานของการดแูลแบบองคร์วม(Holistic approach) พจิารณาและค านึงถงึ
ประสทิธภิาพ ความปลอดภยัทนัท่วงท ีความเสีย่ง และประโยชน์ของผูป้ว่ยเป็นหลกั 

5.1.2  มีทกัษะในการตัดสินใจทางคลินิก (clinical judgement) โดยยดึถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
(patient centered) บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม (holistic approach) โดยค านึงถงึ
ประสทิธภิาพ ความปลอดภยั และประโยชน์ของผูป้ว่ยเป็นหลกั 

5.1.3   มทีกัษะในการใหค้ าแนะน า และขอใบแสดงความยนิยอม (obtaining informed consent) ใน
กรณีที่ท าการตรวจทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สูงที่มีการใช้ contrast agent และการท า
หตัถการ บนพื้นฐานของความเท่าเทยีม และเขา้อกเขา้ใจ (empathy) เคารพการตดัสนิใจ
และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

5.1.4   มทีกัษะในการเตรยีมและดูแลผูป้่วยทีม่ารบัการตรวจวนิิจฉัย และการท าหตัถการทางดา้น
ภาพวนิจิฉยัชัน้สงูไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5.1.5  มทีักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจวินิจฉัย และการท า
หัตถการทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สูง และสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้อย่าง
เหมาะสม 

5.2    ความรู้ทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สงูทัง้ในภาวะท่ีไม่รีบด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรือ 
          วิกฤต (Medical knowledge and technical skills) 

5.2.1   มคีวามรูพ้ื้นฐานทางวทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่สามารถประยุกต์ใชใ้นการอ่าน วเิคราะห ์และ
รายงานผลการตรวจดา้นภาพวนิิจฉัยชัน้สงู 

5.2.2   มคีวามรูด้า้นภาพวนิิจฉัยชัน้สงูทัง้ในภาวะทีไ่ม่รบีด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรอืวกิฤต 
5.3.3   มคีวามช านาญในการท าหตัถการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู  

5.3    การพฒันาปรบัปรงุตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Practice-based learning  
     and improvement)     

5.3.1   มทีกัษะเรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตั ิ(Practice based learning) 
5.3.2  สามารถค้นหา วิพากษ์ และวิเคราะห์บทความและงานวิจยัทางการแพทย์ สามารถน า

บทความทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองได้ ( self 
knowledge improvement)  

5.3.3   ด าเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้(scientific research)  
  5.4    ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 

5.4.1  สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมคีวามเข้าใจ เคารพการ
ตดัสนิใจและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ไดแ้ก่ 
 การสื่อสารเกีย่วกบัวธิกีารตรวจทางดา้นภาพวนิิจฉัยชัน้สงู การขอใบแสดง 
      ความยนิยอม 
 การสื่อสารเกีย่วกบัขอ้ผดิพลาด ภาวะแทรกซอ้น หรอืเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์  

5.4.2   สื่อสารให้ขอ้มูล โดยรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรอืด้วยวาจา แก่ทมีดูแล
สุขภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.4.3   น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย และอภปิรายปญัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
5.4.4   ถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะด้านภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ให้แพทย ์นักศกึษาแพทย ์และบุคลากร

ทางการแพทย ์
5.4.5    เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน าดา้นภาพวนิิจฉัยชัน้สงูแก่แพทยส์าขาอื่น ๆ นักศกึษาแพทย ์

และบุคลากรอื่น 
5.4.6   มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถรว่มงานกบับุคลากรทุกระดบั  
5.4.7   มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมต่อผูป้ว่ยและญาต ิอาจารย ์รวมทัง้ผูร้ว่มงานในวชิาชพีทุกระดบั 

 5.5    มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
          แสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมแห่งวชิาชพีทีด่ขีองแพทยด์งันี้  

5.5.1   มคีุณธรรม จรยิธรรม และเจตคติอนัดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชพี และ
ชุมชน  
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5.5.2   มทีกัษะดา้นทีไ่มใ่ช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบรหิารจดัการสถานการณ์ที่
เกีย่วขอ้งไดเ้หมาะสม 

5.5.3   มคีวามสนใจใฝรู่ ้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ (continuing 
professional development) 

5.5.4   มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีและมเีจตคตทิีจ่ะใชว้ชิาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูใหเ้ป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และประเทศ 

5.5.5   มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
5.5.6   ค านึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม 
5.5.7   มคีวามเป็นอสิระทางวชิาชพีเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัต่ิอผูป้ว่ยและชุมชนไดอ้ยา่งดทีีสุ่ด 

5.6    การปฏิบติังานตามระบบ (System-based practice)   
5.6.1   มคีวามรูด้า้นระบบพฒันาคุณภาพ (quality improvement) ทางรงัสวีทิยา ไดแ้ก่ 

 กระบวนการในการก ากบัดูแลความปลอดภยัทางด้านการตรวจทางรงัสวีทิยาวนิิจฉัย 
(เช่น radiation และ MR safety) ทัง้ต่อผูป้ว่ยและบุคลากรการแพทย ์  

 การรายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่งต่าง ๆ 
5.6.2   กระบวนการในการก ากบัดูแลการใช้เครื่องมอืและระบบสารสนเทศทางด้านภาพวนิิจฉัย

ชัน้สงู 
5.6.3   ความรูเ้กีย่วกบัระบบสุขภาพของประเทศ   
5.6.4   มคีวามรูแ้ละมสี่วนรว่มในระบบพฒันาคุณภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ย  
5.6.5  ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine)  และสามารถ

ปรบัเปลีย่นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหเ้ขา้กบับรบิทของการบรกิารสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐาน
วชิาชพี 

หมายเหตุ: สมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้นดงักล่าวเมื่อจบการฝึกอบรมแลว้  แพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอาจม ี
จดุเด่นในแต่ละสมรรถนะแตกต่างกนัไปตามสภาวะการปฏบิตังิานทีจ่ะตอ้งพบในสถานการณ์จรงิ  ซึง่ผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมแต่ละคนสามารถฝึกหดัศกึษาเพิม่เตมิความสามารถในแต่ละสมรรถนะไดด้ว้ยตนเอง เช่น 
อาจต้องศกึษาเพิม่เตมิจากการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลต้นสงักดั เพื่อให้เขา้กบัระบบงานมากขึน้ หรอื
การปฏบิตังิานต่อในโรงเรยีนแพทยอ์าจต้องศกึษาเพิม่เตมิความรู ้และประสบการณ์ในการท าวจิยั เพื่อน า
ความรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยัไปใชแ้ก้ปญัหาของผูป้ว่ยและสงัคมรอบดา้น  

 
6.     แผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร  

        6.1    วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม 

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล จดัวธิกีารฝึกอบรมใหผู้้เขา้รบัการฝึกอบรม
ไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งเพื่อบรรลุผลลพัธข์องแผนการฝึกอบรมทีก่ าหนด ทัง้ภาคทฤษฎี
และปฏบิตั ิโดยแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงจะได้รบัการฝึกอบรมโดยใช้การปฏบิตัเิป็น
ฐาน (practice-based training) โดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมสี่วนร่วมในการบรบิาลและรับผดิชอบผูป้่วย 
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โดยค านึงถงึศกัยภาพและการเรยีนรูข้องผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเป็นหลกั (trainee-centered) มกีารบูรณา
การการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละปฎิบตัเิขา้กบังานบรบิาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยมกีารหมุนเวยีน 
(rotation) ตามหน่วยต่าง ๆ ของรงัสวีนิิจฉัยไดแ้ก่ ระบบทางเดนิหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบ
ทางเดนิอาหาร ระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ระบบกระดกูและขอ้ และอลัตรา้ซาวน์ โดยมกีาร
ระบุวธิกีารฝึกอบรมและเป้าประสงคห์ลกัในแต่ละช่วงหรอืชัน้ปี (milestone) และระดบัสมรรถนะการเรยีนรู ้
6 ดา้น (competency) ของการฝึกอบรม มกีารตดิตามตรวจสอบ ก ากบัดูแล (supervision) และให้ขอ้มูล
ป้อนกลบั (feedback) แก่ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ และได้ก าหนด Entrustable Professional 
Activity (EPA) ทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สูง 10 ข้อดงัตารางที่ 1 และความสมัพนัธ์ระหว่าง EPA และ 
competency 6 ดา้น ดงัแสดงในตารางที ่2 

 
         ตารางท่ี 1  Entrustable Professional Activity (EPA) ทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สงู  

  

EPA 1 
EPA 2 

Collaborates as a member of an interprofessional tema 
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  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง EPA และ competency ทัง้ 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 

  • • • • • •  • 
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Interpersonal & 
Communication 
Skills 

•   • • • •    

Professionalism •  • • • • •  •  

System-based 
Practice 

    • • • •  • 

  
6.1.1   การเรียนการสอนภาคปฎิบติั  

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ไดก้ าหนดเริม่ต้นวงรอบปีการศกึษา
ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม ถงึวนัที ่30 มถุินายน ของทุกปี โดยจดัใหม้กีารหมุนเวยีนศกึษาและ
ปฏบิตังิานดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตามระบบต่าง ๆ รวมเวลา 24 เดอืน โดยยดึตามเกณฑห์ลกัสตูร
ของราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 โดยรายละเอยีดการ
หมนุเวยีนระบบต่าง ๆ มดีงัตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3  แสดงระยะเวลาในการปฏิบติังานตามหน่วยต่าง ๆ ตามเกณฑห์ลกัสตูรของราชวิทยาลยั 
 
เกณฑห์ลกัสูตรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีจดัให้แพทยป์ระจ าบ้านหมนุเวียนศึกษาและ
ปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
หน่วย ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
Thoracic imaging 3 เดอืน  
Cardiovascular imaging 3 เดอืน 
Abdominal imaging (Gastrointestinal, 
hepatobiliary and genitourinary imaging) 

5 เดอืน 
  

Musculoskeletal imaging 3 เดอืน 
Grey-scale and Doppler ultrasound 5 เดอืน 
เกณฑห์ลกัสูตรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีจดัให้แพทยป์ระจ าบ้านหมนุเวียนศึกษาและ
ปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 2 เดือน 
Elective 3 เดอืน  
เกณฑห์ลกัสูตรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีจดัให้แพทยป์ระจ าบ้านหมนุเวียนศึกษาและ
ปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
การท าวิจยั  1 เดอืน  
เกณฑห์ลกัสูตรของราชวิทยาลยั ระบบท่ีไม่บงัคบัให้แพทยป์ระจ าบ้านหมุนเวียนศึกษา  
Emergency imaging 1 เดอืน 
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หมายเหต ุ 
1. ในการหมุนเวยีนแต่ละหน่วย แพทยป์ระจ าบ้านจะไดเ้รยีนรูก้ารตรวจ การท าหตัถการ และการแปล

ผลภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ทัง้ในภาวะทีไ่ม่รบีด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรอืวกิฤต 
2. การเรยีนรูใ้นช่วงวชิาเลอืกเสร ี(elective period) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเลอืกเรยีนวชิาใน

สาขารงัสวีทิยา หรอืสาขาทางการแพทยอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล หรอืสถาบนัภายนอก รวมถงึสถาบนัต่างประเทศ หรอืการแพทยท์างเลอืกไดอ้ยา่งอสิระ 
รวมทัง้สามารถเลอืกศกึษาดูงานภายในโรงพยาบาลตน้สงักดั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรม 
โดยผ่านการพจิารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการการศกึษาของภาควชิา 

 
6.1.2 Interdepartment Conferences  
 แพทย์ประจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูงจะได้มีส่วนร่วมใน Interdepartment 
conferences ต่าง ๆ โดยมรีายละเอยีดตามตารางที ่4 ดงันี้  

 
ตารางท่ี 4  Interdepartmental Conferences ของแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู 
 
Interdepartmental 
Conferences  

วนั เวลา และสถานท่ี ภาควิชาท่ีเก่ียวข้อง  

Chest-Med Conference ทุกวนัศุกร ์ 
เวลา 11.00 - 12.00 น. 

ภาควชิาอายุรศาสตร ์

Academic Lung Conference  ภาควชิาศลัยศาสตร ์
Chest Radiological 
Conference 

 ภาควชิาอายุรศาสตร ์

Tumor Board Conference 
(Musculoskeletal System) 

ทุกวนัพุธ  
เวลา 15.00 - 16.30 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 
ภาควชิาพยาธวิทิยา 

Sport Conference ทุกวนัศุกรท์ี ่4 ของเดอืน  
เวลา 12.00 - 13.30 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

GI Conference ทุกวนัจนัทร ์ 
เวลา 13.30 - 15.00 น. 

ภาควชิาอายุรศาสตร ์

Hepatobiliary Conference ทุกวนัพฤหสับดทีี ่4 ของเดอืน 
เวลา 8.00 - 9.00 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตร ์
ภาควชิาอายุรศาสตร ์

GU Conference ทุกวนัศุกรท์ี ่4 ของเดอืน 
เวลา 8.00 - 9.00 น. 

ภาควชิาศลัยศาสตร ์
 

Emergency conference ทุกวนัจนัทร ์เวลา 12.00-
13.00 น. 

ภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
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6.1.3    ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม competency ทัง้ 6 ด้าน  ดงันี้  
         1)    ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

 ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัย
ชัน้สงู   
o มีการเรียนรู้และฝึกทักษะในการให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการตรวจ

ทางด้านภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ในกลุ่มโรคระดบัที่ไม่ซบัซ้อน และกลุ่มโรคระดบัที่
ซบัซอ้นภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

o มกีารเรยีนรูแ้ละเลอืกใช ้contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ไดด้ว้ยตนเอง 
o มทีกัษะในการขอความยนิยอมในการตรวจและการท าหตัถการทางด้านภาพ

วนิิจฉยัชัน้สงู 
o มทีกัษะในการตดัสนิใจด าเนินการจดัการตดัสนิใจตรวจเคสฉุกเฉินไดด้ว้ยตนเอง 

ในกลุ่มโรคระดบัที่ไม่ซบัซ้อน และกลุ่มโรคระดับที่ซบัซ้อนภายใต้การก ากบัดูแล
ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

 ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงู 
o มทีกัษะในดา้นการใหค้ าปรกึษาและแนะน าเกีย่วกบัการตรวจทางดา้น 
      ภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ในกลุ่มโรคระดบัทีไ่มซ่บัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง และ 
      กลุ่มโรคระดบัที่ซบัซ้อนไดด้้วยตนเองหรอืภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้ห้

การฝึกอบรม   
o ใหค้ าแนะน าการตรวจวนิิจฉยัเพิม่เตมิทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูต่อแพทยเ์จา้ของ

ไขไ้ดด้ว้ยตนเอง 
o มทีกัษะในการตดัสนิใจด าเนินการจดัการตดัสนิใจตรวจเคสฉุกเฉินไดด้ว้ยตนเอง 

ในกลุ่มโรคระดบัที่ไม่ซบัซ้อน และกลุ่มโรคระดบัที่ซบัซ้อนภายใต้การก ากบัดูแล
ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

o ตระหนกัถงึปญัหาและภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการตรวจทางทางดา้น
ภาพวนิิจฉัยชัน้สูง และสามารถให้การดูแลรกัษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทย์สาขาที่
เกีย่วขอ้งต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2)    ความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในการแก้ปัญหาของผูป่้วย 
       และสงัคมรอบด้าน (Medical knowledge and technical skills)  โดยจดัให ้  

 ในช่วงท่ี 1 ของการฝึกอบรม (0-12 เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัย
ชัน้สงู    
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o เรยีนรูเ้กีย่วกบัภาพวนิิจฉยัชัน้สงูในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี thoracic imaging, 
cardiovascular imaging, abdominal (gastrointestinal, hepatobiliary and 
genitourinary imaging) และmusculoskeletal imaging 

o เรยีนรู้ ฝึกทกัษะการวางแผน imaging protocol ท าการตรวจหรอืควบคุมวธิกีาร
ตรวจ และรายงานผลการตรวจภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ในกลุ่มโรคระดบัที่ไม่ซบัซ้อน
และกลุ่มโรคระดบัทีซ่บัซอ้น ภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

o มสี่วนช่วยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทยป์ระจ าบา้นรุ่น
น้อง 

   ในช่วงท่ี 2 ของการฝึกอบรม (12-24 เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงู     
o เรยีนรู ้ฝึกทกัษะการวางแผน imaging protocol ท าการตรวจหรอืควบคุมวธิกีาร

ตรวจ และรายงานผลการตรวจภาพวนิิจฉัยชัน้สูงในกลุ่มโรคระดบัทีไ่ม่ซบัซอ้นได้
ดว้ยตนเอง และกลุ่มโรคระดบัที่ซบัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง หรอืภายใต้การก ากบัดูแล
ของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

o สามารถน าความรู้ใหม่  ๆ จาก รายงานการวิจัย (medical research)  มา
ประยุกต์ใช้กบัการตรวจภาพวนิิจฉัยชัน้สูงได้ และรเิริม่ในการท างานวจิยัทาง
คลนิิก  

o มสี่วนช่วยในการสอนและตรวจสอบรายงานผลการตรวจของแพทยป์ระจ าบา้นรุ่น
น้อง 

 ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูทุกชัน้ปี เขา้รว่มในกจิกรรมการเรยีน
การสอนและกจิกรรมทางวชิาการของสถาบนัฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ อาท ิlectures, 
advanced imaging topics, journal club, interesting cases, interdepartmental 
conferences, clinicopathology and radiology conferences, morbidity / mortality 
conferences เป็นตน้       

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

 แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี เรยีนรู้ และมคีวามคดิวเิคราะห์
อยา่งเป็นระบบในการดแูลผูป้ว่ย  

 แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูทุกชัน้ปี ไดพ้ฒันาการเรยีนรู ้และสามารถ
ปรบัปรุงการเรยีนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ E-log book and E-evaluation form ผ่านทาง
ระบบ SI-ABI webbase ซึง่มกีารสะทอ้นตนเองและการสะทอ้นกลบัจากอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร ซึง่มกีาร update อยูต่ลอดเวลา 

 เพิม่พูนวจิารณญาณในการประเมนิขอ้มลูดว้ยหลกัการของวทิยาการระบาดคลนิิกและ
เวชศาสตรเ์ชงิประจกัษ์ โดยการวพิากษ์ และวจิารณ์ใน journal club ทุกวนัจนัทรเ์ชา้  
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 การฝึกการเป็นนักวชิาการ (scholarly activity) แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัย
ชัน้สูงทุกชัน้ปี ต้องท างานวิจัยที่ได้ค้นคว้าวิจ ัยด้วยตนเอง ในรูปแบบ original 
research ที่มีการเก็บข้อมูลแบบ retrospective, prospective หรือ cross-sectional 
study ทีม่กีารกล่าวถงึความเป็นมาของปญัหา วตัถุประสงค ์ระเบยีบวธิกีารศกึษาวจิยั 
ผลการวจิยั การวเิคราะห์ วจิารณ์ และการสรุปผล ภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

4)    ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)  โดย
จดัให ้
 แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี เรยีนรูเ้กี่ยวกบัทกัษะปฏสิมัพนัธ์

และการสื่อสาร ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ ทีม่กีารจดัขึน้ตลอดปี 
 แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูทุกชัน้ปี ฝึกทกัษะในการขอความยนิยอม

ในการตรวจทางรงัสวีทิยาวนิิจฉัย และการฉีด contrast agent  จากผู้ป่วยหรอืญาติ
ผ่านการปฏบิตังิานประจ าวนั 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง ทุกชัน้ปี ฝึกทักษะการสื่อสารใน
สถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจง้ขา่วรา้ย การจดัการเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด เป็นตน้ 

 แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกชัน้ปี ปฏบิตังิานสอนแพทยป์ระจ าบา้น
รุน่น้อง  

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและภาพ
วินิจฉัย แปลผล และวินิจฉัยแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ เช่น interdepartmental 
conferences, interesting cases เป็นตน้ 

 แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี สามารถเขยีนรายงานผลตรวจ
ดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสม 

5)    ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)  โดยจดัให ้

 แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี  ใหก้ารบรบิาลตามหลกัเวชจรยิ
ศาสตร ์

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี  มีความรับผิดชอบและมี
จรยิธรรมอนัดต่ีอวชิาชพี 

 แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี เขา้ร่วมในกจิกรรมการเรยีนการ
สอนของสถาบันฝึกอบรม กิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมที่ให้
ความรูท้างดา้นบรูณาการทัว่ไปทางการแพทย ์

 แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี ได้รบัการพฒันาให้มเีจตคตทิี่ดี
ระหว่างการปฏบิตังิานดูแลผูป้ว่ย โดยเขา้อบรม counselling และ non-technical skills 
ต่าง ๆ  
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 มแีพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี  มคีวามสนใจใฝ่รู ้และสามารถ
พฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รยีนรูต่้อเนื่องตลอดชวีติ 

6)    การปฏิบติังานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)  โดยจดัให ้

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ  อาทิเช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบ
ประกนัสงัคม ระบบสวสัดิการการรกัษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชวีิต 
ระบบการชดเชยการรกัษา และระบบบญัชยีาหลกัแห่งชาติ เป็นต้น โดยแพทยป์ระจ า
บา้นทุกคนจะต้องผ่าน งานปฐนิเทศแพทยป์ระจ าบ้าน เพื่อเขา้ใจถงึบทบาทหน้าที่ละ
บรบิทของการท างานในรพ.ศรริริาช และโรงพยาบาลรฐับาลของประเทศไทย 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปีมคีวามรู้และมสี่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพการดูแลรกัษาผู้ป่วย เช่น hospital accreditation โดยเฉพาะการดูแล
และการใช้เครื่องมอืทางรงัสวีทิยา การควบคุมคุณภาพทางรงัสวีทิยา การรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางรงัสีวิทยา และค่าตรวจทางรงัสีวิทยาที่พบบ่อย โดยมี
ตวัแทนแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการ
การพฒันาคุณภาพของภาควชิา 

 แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปีมคีวามรูเ้รื่องความปลอดภยัของ
ผู้ ป่ ว ย  (patient safety) ทั ้ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ  contrast agent, radiation safety, 
ultrasound safety และ magnetic resonance (MR) safety โดยความรู้ส่วนนี้ถือเป็น
ความรู้พื้นฐานที่ส าคญั ได้มกีารจดั conference ในทุก ๆ ปี และอยู่ในบททดสอบ
ความรูใ้นการสอบภายในทุกครัง้ 

 แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปี มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการ
ใชท้รพัยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness) 

 แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูงทุกชัน้ปีมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กฎหมายทางการแพทย ์รวมถงึสทิธผิูป้ว่ย  
 

6.2    เน้ือหาสงัเขปของการฝึกอบรม / หลกัสตูร (ดูรายละเอยีดในภาคผนวกที ่2)    

6.2.1   ความรู้พื้นฐานของรงัสีวิทยาวินิจฉัย รวมถึง basic anatomy ของระบบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง   

6.2.2   โรคหรือภาวะของผูป่้วยของระบบต่าง ๆ ท่ีส าคญั  โดยแบ่งเป็น 

 ระดบัท่ี  1  โรคชนิดที่มคีวามส าคญัและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

 ระดบัท่ี  2  โรคทีพ่บน้อยกว่าระดบั 1 แต่มคีวามส าคญั ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา
ภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตวัเอง หรอืภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
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 ระดบัท่ี  3  โรคที่ซบัซ้อน หรอืพบได้น้อยมาก ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ
วนิิจฉัยชัน้สูงอาจตรวจวนิิจฉัยได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาด้วยตนเอง หรอื
จากการฟงับรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัให้มกีารเรยีนรู้โรคในระดบัน้ีอย่าง
พอเพยีง 

6.2.3   การตรวจหรือหตัถการทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สงูท่ีส าคญั แบ่งเป็น 

 ระดบัท่ี 1  การตรวจหรอืหตัถการที่แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงต้อง
ปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง  

 ระดบัท่ี 2  การตรวจหรอืหตัถการที่แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงควร
ปฏบิตัไิด ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญ  

 ระดบัท่ี 3  การตรวจหรอืหตัถการที่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงอาจ
ปฏบิตัไิด ้ช่วยปฏบิตั ิหรอืไดเ้หน็ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญ   

6.2.4   ความรู้ด้านบรูณาการ  

 ทกัษะในการตดิต่อสื่อสารและการสรา้งสมัพนัธภาพ (Interpersonal and 
communication skill)   

 ความเป็นวชิาชพีแพทย ์(Professionalism) 
 จรยิธรรมทางการแพทย ์(Medical ethics) 
 การเรยีนรูแ้บบเน้นปฏบิตั ิ(Practice-based learning) และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง

ตลอดชวีติ (Lifelong learning skill) 
 การปฎบิตังิานตามระบบสุขภาพ (System-based practice) 

 
6.3    การท าวิจยั 

6.3.1    การท างานวิจยั เพื่อวุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู  

 ขัน้ตอนการท างานวิจยั  แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูต้องท างานวจิยั 
ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional study อย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรอืท า systematic review หรอื meta-analysis 1 เรื่อง ในระหว่างการ
ปฏบิตังิาน 2 ปี โดยเป็นผูว้จิยัหลกั และงานวจิยัดงักล่าวต้องประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั
ดงันี้  
o ความเป็นมาของปญัหา 
o วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
o วธิกีารวจิยั 
o ผลการวจิยั 
o การวจิารณ์ผลการวจิยั 
o การสรปุผล 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจ ำบำ้นอนุสำขำภำพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล พ.ศ. 2562                                           16 
 

o บทคดัยอ่ 
 ขอบเขตความรบัผิดชอบของภาควิชา 

สาขารงัสีวินิจฉัย ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ได้
จดัเตรยีมความพร้อมให้กบัแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ตัง้แต่การ
เตรยีมโครงร่างการวิจยัไปจนสิ้นสุดการท างานวิจยั โดยการจดัอาจารย์ที่ปรกึษา
งานวจิยั และจดัท ารายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าส่งราชวทิยาลยัฯ ทัง้นี้ สาขารงัสี
วนิิจฉัย ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล จะรายงานชื่องานวจิยั 
อาจารย์ที่ปรกึษา และความคบืหน้าของงานวจิยั ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยงัราช
วทิยาลยัฯ เพื่อให้มกีารก ากบัดูแลอย่างทัว่ถึง เนื่องจากความสามารถในการท าวจิยั
ดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งทีแ่พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สูงต้องบรรลุ
ตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รบัวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม 

 คณุลกัษณะของงานวิจยั 
o เป็นผลงานที่รเิริม่ใหม่ หรอืเป็นงานวจิยัที่ใช้แนวคดิที่มกีารศึกษามาก่อนทัง้ใน

และต่างประเทศ แต่น ามาดดัแปลงหรอืท าซ ้าในบรบิทของสถาบนั 
o แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงและอาจารยผ์ู้ด าเนินงานวจิยัทุกคน 

ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และ good clinical practice 
(GCP) 

o งานวจิยัทุกเรื่องต้องได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิ ัยฯ ของ
สถาบนั 

o งานวิจยัทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจยัที่
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัค าถามวจิยั 

o ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
 ส่ิงท่ีต้องปฏิบติัส าหรบัการด าเนินการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ป่วย 

o เมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯ แลว้ ตอ้งด าเนินการท า
วจิยัตามข้อตกลงโดยเคร่งครดั รวมถึงมกีารลงนามในเอกสารชี้แจงผู้ป่วยหรอื
ผู้แทนเพื่อให้ยนิยอมเข้าร่วมวิจยั โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control 
trial หรอื prospective study 

o หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวจิยั หรอืคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯ กรณีทีไ่ม่สามารถปรกึษาได ้
ให้ย้อนกลับไปใช้หลักการพื้นฐาน 3 ข้อของจริยธรรมทางการแพทย์ในการ
ตดัสนิใจ กล่าวคอื 
 การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลัก และการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์

ทรมานกบัผูป้ว่ย  
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 การเคารพสทิธขิองผูป้ว่ย 
 การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะได้รบับรกิารทาง

การแพทยต์ามมาตรฐาน  
 กรอบการด าเนินงานวิจยั ในเวลา 2 ปี (ไม่น้อยกว่า 24 เดือนของการฝึกอบรม) 

ระยะเวลาประมาณการมดีงันี้   
    เดือนท่ี    ประเภทกิจกรรม 

    2-3     จดัเตรยีมค าถามวจิยัและตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
     4-6      จดัท าโครงรา่งงานวจิยั 
    6-8      น าเสนอโครงร่างงานวจิยั 
                 ขออนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัฯ 

ขอทุนสนับสนุนการวจิยัจากแหล่งทุนทัง้ภายในและนอกสถาบนั 
(หากม)ี 

        8-10    เริม่เกบ็ขอ้มลู 
        15    น าเสนอความคบืหน้างานวจิยั 
        16        วเิคราะหข์อ้มลูและสรปุผลงานวจิยั 
        17       จดัท ารายงานวจิยัฉบบัรา่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรบัแกไ้ข 
        20      ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯ 

ใหท้ าการประเมนิผล ส าหรบัประกอบคุณสมบตักิารเขา้สอบเพื่อ
วุฒบิตัรฯ 

        21        น าเสนอผลงานวจิยัต่อคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
6.3.2   การรบัรอง วฒิุบตัรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  

หากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามประสงคจ์ะขอใหร้บัรองวุฒ ิวว. อนุสาขาภาพวนิิจฉัย
ชัน้สูงให้ “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” จะต้องท าหนังสอืแจง้ต่อสถาบนัใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
โดยกรณีนี้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะต้องมผีลงานวจิยัโดยเป็นผูว้จิยัหลกั และผลงานนัน้ต้อง
ตพีมิพใ์นวารสารทีเ่ป็นทีย่อมรบั ดงั รายละเอยีดในภาคผนวกที่ 3 

 
6.4    จ านวนปีการฝึกอบรม  ไมน้่อยกว่า  2  ปี  

 
6.5    การบริหารการจดัการฝึกอบรม 

    สถาบนัการฝึกอบรมตอ้งจดัสภาวะการปฏบิตังิาน ดงัต่อไปนี้   
6.5.1   ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ (รวมถงึการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ) ที่

เกีย่วขอ้งกบัการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑแ์ละประกาศใหช้ดัเจนเรือ่งเงือ่นไขงานบรบิาล และ
ความรบัผดิชอบของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมผ่านคู่มอืแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั
ชัน้สงู  
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6.5.2   มกีารก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมมกีารลาพกั เช่น การลา
คลอดบุตร การเจบ็ป่วย การเกณฑท์หาร การถูกเรยีกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดูงานนอก
แผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร เป็นตน้ 

6.5.3   จดัมคี่าตอบแทนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
6.5.4   ควรมกีารระบุชัว่โมงการท างาน การลาพกัผ่อน และการลาปว่ยทีเ่หมาะสม 
6.5.5   สภาวะสิง่แวดลอ้มการท างานทีเ่หมาะสมใหก้บัผูร้บัการฝึกอบรม 
 

6.6    ระเบียบการปฏิบติังานของแพทยป์ระจ าบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู 
1. การปฏบิตังิานในเวลาราชการทีภ่าควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล และการเขา้ร่วม

กจิกรรมทางวชิาการต่าง ๆ เริม่ตัง้แต่ 8.00-16.30 น.   
2. การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในการดแูลผูป้ว่ย แปลผล แจง้ผล และรบัปรกึษาจากแผนกอื่น ๆ (ตาม

ตารางเวรนอกเวลาราชการ)  จะเริม่ตัง้แต่ 16.00 น. จนถึง 8.00 น. ของวันถัดไป  ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่หอผู้ป่วยหรอืห้องพกัแพทยภ์าควชิารงัสวีทิยา แต่ต้องสามารถตดิต่อได้
ทางโทรศพัทม์อืถอืตามเบอรท์ีใ่หไ้วใ้นตารางเวร และพรอ้มทีจ่ะไปดแูลผูป้่วยไดท้นัทเีมื่อไดร้บัรายงาน 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการจะมอีาจารย์แพทยผ์ู้ใหก้ารฝึกอบรมเป็นที่ปรกึษาเมื่อแพทยป์ระจ าบา้นผู้
อยู่เวรไม่สามารถแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้  หากมกีารรายงานว่าไม่สามารถติดต่อแพทย์เวรได้ ทาง
คณะกรรมการบรหิารการศกึษาภาควชิารงัสวีทิยาจะไดม้กีารสอบสวนขอ้เทจ็จรงิและด าเนินการต่อไป  

3. การไปฝึกปฏบิตังิานในหน่วยงานหรอืสถาบนัอื่นนอกภาควชิา ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะต้องท าหนังสอื
ขออนุญาตอย่างเป็นทางการผ่านภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลไปยงัหวัหน้า
หน่วยงานหรอืสถาบนันัน้ ๆ ดว้ย  

4. ระยะเวลาในการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 ปี ตามหลกัสูตร
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู  

5. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมสีทิธิล์าทุกประเภทรวมกนัต้องไม่เกนิ 20 วนัท าการต่อปี ตามระเบยีบของคณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  

6. หากในกรณทีีม่กีารลาคลอดบุตร การเกณฑท์หาร การถูกเรยีกฝึกก าลงัส ารอง การลาเน่ืองจากเจบ็ปว่ย
เรื้อรงั หรอืการศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรมปกติ ให้ใช้ เกณฑ์การลา ตามระเบียบของคณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล หากระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 2 ปี  ทางคณะอนุกรรมการบรหิารหลกัสูตรจะจดัให้มกีารฝึกอบรมทดแทนเพิม่เตมิ เพื่อให้
ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดในคุณสมบตัิของผู้มสีิทธิส์อบเพื่อวุฒบิตัรความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชพีเวช กรรมอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

7. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนจากต้นสงักดั (ในกรณีที่มตี้นสงักดั) หรอืไดร้บั
เงนิเดอืนจากคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล (ในกรณีที่ไม่มตี้นสงักดั) และเงนิค่าตอบแทนต่าง ๆ 
และการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยเพื่อกจิกรรมวชิาการ รวมถงึสวสัดกิารตามระเบยีบของคณะแพทยศาสตร ์

     ศริริาชพยาบาล 
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8. หากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตังิานโดยขาดความรบัผดิชอบ หรอืมคีวามผดิทางจรยิธรรมการครอง
ตน หรือจริยธรรมทางการแพทย์ ทางคณะกรรมการบริหารการศึกษาภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล จะมกีารสอบสวนและพจิารณาตามระเบยีบของคณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล ตามล าดบัดงัต่อไปนี้    

1. ว่ากล่าวตกัเตอืน    
2. ใหป้ฏบิตังิานเพิม่เตมิ     
3. ไมส่่งสอบเพื่อวุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 
4. ใหล้าออก 

 
6.7    การวดัและประเมินผล (รำยละเอยีดในภำคผนวกที ่4) 

    6.7.1    กระบวนการวดัและประเมินผลระหว่างชัน้ปี (Formative assessment) 
   แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูทุกชัน้ปีจะไดร้บัการประเมนิระหว่างการ

ฝึกอบรมครอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและกจิกรรมทางการแพทยใ์นมติต่ิาง ๆ ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมรรถนะการเรยีนรูท้ ัง้ 6 ดา้น (competency) โดยจะประเมนิเป็น 7 มติ ิดงัต่อไปนี้  

มิติท่ี 1  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรมตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร  ดหูมาย
เหตุดา้นล่าง   

มิติท่ี 2  การรายงานผลการสอบท่ีจดัโดยสถาบนั ภาควชิาจะมกีารจดัสอบภายในส าหรบัแพทย์
ประจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทัง้สองชัน้ปีในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี ซึง่จะตรงกบัการ
ฝึกอบรมเดอืนที ่10 ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู ชัน้ปีที ่1 และเดอืนที ่22 
ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู ชัน้ปีที ่2 และสรปุผลการสอบใหร้าชวทิยาลยั
ต่อไป 

มิติท่ี 3  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผูป่้วย โดยใช ้Web based E-portfolio System 
โดยแพทยป์ระจ าบา้นทุกคนตอ้งเกบ็ประสบการณ์เรยีนรูจ้ากผูป้ว่ยตามเกณฑ ์minimal 
requirement ตามขอ้ก าหนดในหลกัสตูรฯ ของราชวทิยาลยัรงัสแีพทย ์และส่ง logbook ตามเวลาที่
ก าหนด 

แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่1 ส่ง logbook ของปีแรก ใหภ้าควชิาภายในเดอืนที ่13 (เดอืนกรกฎาคม)  
เพื่อท าการส่งราชวทิยาลยัในเดอืนที ่15 (เดอืนกนัยายน) 

แพทยป์ระจ าบา้นปีที ่2 ส่ง logbook ของทัง้ 2 ชัน้ปี ใหภ้าควชิาภายในเดอืนที ่20 (เดอืน
กุมภาพนัธ)์  เพื่อท าการส่งราชวทิยาลยัในเดอืนที ่22 (เดอืนเมษายน)  
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มิติท่ี 4  การรายงานประสบการณ์วิจยั  แพทยป์ระจ าบา้นทุกคนควรท างานวจิยัตามก าหนดเวลา
ทีไ่ดแ้จง้ไว ้โดยควรไดร้บัใบอนุมตักิารท าวจิยัจากหน่วยจรยิธรรมการวจิยัในคนของคณะฯ ในช่วง
เดอืนที ่15 (เดอืนกนัยายน) และส่งผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ในเดอืนที ่20 (เดอืนกุมภาพนัธ)์  

มิติท่ี 5  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรงัสีวิทยา  แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัย
ชัน้สงูตอ้งเขา้รว่มการประชุมราชวทิยาลยั (RCRT) อยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 2 ปี  

มิติท่ี 6  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก counselling, non-technical skills และ 
workshop  ประเมนิจาก EPA (ดหูมายเหตุดา้นล่าง) และการเรยีนบรูณาการจากส่วนกลาง  

มิติท่ี 7  การประเมินสมรรถนะด้าน professionalism และ interpersonal and 
communication skills โดยอาจารยแ์ละผูร่้วมงาน  ประเมนิจาก EPA (ดหูมายเหตุดา้นล่าง) 

หมายเหตุ:  การประเมิน EPA 

 EPA 1: Collaborates as a member of an interprofessional team   

ประเมินโดยใช้ใบประเมิน Multidisciplinary teamwork  

assessment (MDT) ในการด าเนิน conferences โดยผู้ เข้ารับการอบรม 

o แพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 (level 3) อยา่งน้อย 2 ครัง้/ปี 
o แพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 2 (level 4) อยา่งน้อย 2 ครัง้/ปี 

 EPA 2: Triages and protocols exams 

 EPA 3: Interprets exams and prioritizes a differential diagnosis 

 EPA 4: Communicates diagnosis imaging findings  

 EPA 5: Recommends appropriate next steps 

โดย EPA 2-5 ประเมินโดยใช้ใบประเมิน mini-Imaging interpretation  

exercise (mini-IPX) อยา่งน้อย1 ครัง้/หนว่ย/ปี 

o แพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 (level 4) อยา่งน้อย1 ครัง้/หนว่ย/ปี 
o แพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 2 (level 5) อยา่งน้อย1 ครัง้/หนว่ย/ปี 

 EPA 6: Obtains informed consent and performs diagnostic / interventional  

procedures 

 EPA 7: Manages patients after imaging and procedures 

โดย EPA 6-7 ประเมินโดยใช้ใบประเมิน Radiology direct observation of procedural 

skills (Rad-DOPS)  
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o แพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 (level 4) อยา่งน้อย1 ครัง้/หนว่ย/ปี 
o แพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 2 (level 5) อยา่งน้อย1 ครัง้/หนว่ย/ปี 

 EPA 8: Formulates clinical questions and retrieves evidence to  

advance patient care ประเมินโดยใช้งานวิจยัแพทย์ประจ าบ้านอนสุาขาภาพวินิจฉยัชัน้สงู 

ตามมิตท่ีิ 4 ด้านบน 

 EPA 9: Behave professionally ประเมินโดยการประเมิน 360 องศา 

o แพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 
o แพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 2 (level 5) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

 EPA 10: Contributes to a culture of safety and improvement  ประเมินโดย การจดั 

Morbidity and Mortality  (MM) conference โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้ใบ 

ประเมิน Multidisciplinary teamwork assessment (MDT)  

o แพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 (level 3) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 
o แพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 2 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

สรุปเอกสารที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จะส่งรายงาน

ความก้าวหน้าไปยังราชวิทยาลัย 

 เดือนท่ี 15 ของการฝึกอบรม (เดือนกนัยายน) สง่  

o Log book พร้อมใบประเมินสมรรถนะ EPA ของแพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 1  

o ใบรับรองจากสถาบนัวา่งานวิจยัของแพทย์ประจ าบ้านแตล่ะทา่น ได้ผา่นการรับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน  

 เดือนท่ี 22 ของการฝึกอบรม (เดือนเมษายน) สง่ 

o Log book พร้อมใบประเมินสมรรถนะ EPA ของแพทย์ประจ าบ้าน ชัน้ปีท่ี 2  

o รายงานผลการสอบท่ีจดัโดยสถาบนั (ผา่น/ไมผ่า่น) 

o ผลงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

o การรับรองการเข้าร่วมการประชมุราชวิทยาลยั (RCRT) อยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 2 ปี 

6.7.2    กระบวนการวดัและประเมินผลเพ่ือเล่ือนชัน้ปี (Summative assessment) 
    ภาควชิาจะมกีารจดัสอบภายในส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทัง้สอง

ชัน้ปีในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี ซึง่จะตรงกบัการฝึกอบรมเดอืนที ่10 ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้น
อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู ชัน้ปีที ่1 และเดอืนที ่22 ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั
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ชัน้สงู ชัน้ปีที ่2 โดยมกีารสอบทัง้สอบขอ้เขยีน (essay) และ/หรอืการสอบปากเปล่า (oral) 
ครอบคลุมระบบดงัต่อไปนี้ โดยบางระบบอาจจะมกีารสอบแบบใดแบบหนึ่งกไ็ด ้ 

 ระบบทางเดนิหายใจ  

 ระบบหวัใจและหลอดเลอืด  

 ระบบทางเดนิอาหาร  

 ระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ 

 ระบบกระดกูและกลา้มเนื้อ  

โดยเกณฑก์ารออกขอ้สอบจะอา้งองิตามภาคผนวกที ่5 

การอทุธรณ์ผลการประเมิน 

 ภาควชิาจะแจง้กระบวนการวดัและประเมนิผลให้แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยั
ชัน้สงูรบัทราบก่อนการฝึกอบรม ทัง้ในเรือ่ง formative และ summative assessment และหาก
แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูไมแ่น่ใจความถูกตอ้งของผลการประเมนิ สามารถ
รอ้งเรยีนผลการประเมนิได ้โดยผ่านเจา้หน้าทีก่ารศกึษาของภาควชิา ตามภาคผนวกที ่6  

6.7.3    เกณฑก์ารการเล่ือนชัน้ปีและแนวทางการด าเนินการ 

 เกณฑก์ารเลื่อนชัน้ปี ประกอบดว้ย 
o การบนัทกึขอ้มูล portfolio ในแต่ละการหมุนปฏบิตัิงาน (rotation) เป็นไปตามที่

ราชวทิยาลยัฯ ก าหนด  
o ผลการประเมินผู้เข้ารบัการฝึกอบรมในมิติ 1-6 เป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยฯ 

ก าหนด 
o การสอบวดัความรูภ้ายใน 

 แนวทางในการด าเนินการบนัทึกข้อมูลการประเมนิแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงูทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม ท าโดย 
o   ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมท าการบนัทกึข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวขอ้งลงใน web base E-

portfolio ใหค้รบตามทีร่าชวทิยาลยัฯ ก าหนด ในแต่ละการหมนุเวยีนปฏบิตังิาน 
o   สถาบนัฝึกอบรมท าการบนัทกึขอ้มูลการประเมนิแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพ

วนิิจฉัยชัน้สูงที่เขา้รบัการฝึกอบรมในมติทิี่ 1-6 ทัง้รายบุคคลและรายสถาบนั ส่ง
มาทีร่าชวทิยาลยัฯ เพื่อรายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่
ก าหนด (ส่วนผลการประเมนิในมติทิี่ 7 คณะ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อาจ
รอ้งขอเพื่อประกอบการพจิารณาหรอืไมก่ไ็ด)้ 
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ตารางท่ี 5 แสดง EPA และความสมัพนัธก์บั Core competency และ Milestone  

EPA Expectation by year of training 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 

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 

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 

 
6.7.4    การวดัและประเมินผลเพ่ือวฒิุบตัรฯ  

 ผูเ้ข้ารบัการประเมินการสอบเพ่ือวฒิุบตัรฯ   
ในการประเมนิเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวช

กรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงนัน้ ผูเ้ขา้รบัการประเมนิต้องเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 และจะต้อง
มคีุณสมบตัคิรบถว้นดงัต่อไปนี้  
o คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิเข้าสอบ  
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 เป็นผู้ได้รบัวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั หรอืสาขารงัสวีทิยาทัว่ไป 

 ผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อวุฒบิตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพ
วนิิจฉัยชัน้สูง ในสถาบนัฝึกอบรมทีไ่ด้รบัการรบัรองจากแพทยสภา ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมเหน็สมควร
ใหเ้ขา้สอบ 

 ผ่านการประเมนิภายในของภาควชิา  
 มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องผ่านการสอบป้องกัน 

วทิยานิพนธ์ โดยคณะอนุกรรมการจากราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศ
ไทย หากแพทย์ผู้ เข้าร ับการฝึกอบรมสอบไม่ผ่ านการสอบป้องกัน
วทิยานิพนธด์งักล่าว จะไม่มสีทิธิส์อบขอ้เขยีนและสอบปากเปล่าในการสอบ
เพื่อวุฒบิตัรฯ  

o เอกสารประกอบ  
 เอกสารรบัรองจากสถาบนัฝึกอบรมตามทีก่ าหนด  
 บทความงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์หรอืในรปูแบบทีพ่รอ้มส่งตพีมิพ ์(manuscript) 

และใบรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน 
 ส าเนาวุฒบิตัรหรอืหนังสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั หรอืสาขารงัสวีทิยาทัว่ไป   
 วิธีการประเมิน   

o  ผูเ้ข้ารบัการประเมิน จะตอ้งผ่านการทดสอบความรู ้ดงัต่อไปนี้  
 การสอบขอ้เขยีน 
 การสอบปากเปล่า   

o เกณฑก์ารสอบผา่น  
 เ กณฑ์ ก า รสอบผ่ าน  ต้ อ ง ส อ บผ่ า น เ กณฑ์ ขั ้น ต ่ า ต า ม เ กณฑ์ที่

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ก าหนด 
ทัง้นี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินต้อง
สอดคล้องกบัขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารออกหนังสอือนุมตัิ
และวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 
2552 

 ผูผ้่านการประเมนิตอ้งสอบผ่านเกณฑข์ัน้ต ่าในการสอบขอ้เขยีนและการสอบ
ปากเปล่า จงึจะมสีทิธไิดร้บัวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ
วชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู จากแพทยสภา 
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o ในกรณทีีผู่เ้ขา้รบัการประเมนิสอบไม่ผา่นการประเมนิในประเภทใด ใหส้อบซ่อม
เฉพาะการประเมนิในประเภทนัน้ ๆ ตามการเปิดสอบของราชวทิยาลยัฯ เป็น
กรณ ีๆ ไป 

o ผูผ้่านการฝึกอบรม แต่ไม่ผ่านการประเมนิจะมสีทิธไิดร้บัใบรบัรองการฝึกอบรม 
อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูจากสถาบนัทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม 

6.7.5    การประเมินเพ่ือหนังสืออนุมติัฯ   
ในการประเมนิเพื่อหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง ผู้เข้ารบัการประเมินต้องเป็นผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีเวชกรรมตามพระราชบญัญัติวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 และต้องมคีุณสมบตัิ
อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
 เป็นผู้ได้รบัวุฒบิตัรฯ หรอืหนังสอือนุมตัิฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง หรอืเทยีบเท่า 

จากสถาบนัในต่างประเทศทีร่าชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยรบัรอง โดยความ
เหน็ชอบของแพทยสภา 

 เป็นผู้ที่ได้ปฏบิตังิานในอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตาม
เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยรงัสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด ทัง้นี้สถานที่ปฏบิตัิงาน 
ลกัษณะและปรมิาณงานทีป่ฏบิตั ิเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด ดงันี้ 
o สถานบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเป็นสถานที่ปฏิบตัิงาน

จะต้องมคีุณสมบตัิและมภีาระงานของอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง อนุโลมตาม
เกณฑท์ัว่ไปและเกณฑเ์ฉพาะส าหรบัสถาบนัฝึกอบรมที่ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์
แห่งประเทศไทยก าหนด ในเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรบัอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงู และไดร้บัการรบัรองจากราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 

o   ลกัษณะและปรมิาณงานที่จะต้องปฏบิตัิเพื่อการสอบหนังสอือนุมตัิฯ ให้เป็นไป
ตามเกณฑท์ีร่าชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดส าหรบัอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงู 

 ส าหรบัการสอบเพื่อหนังสืออนุมตัิฯ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มีสิทธิ
พจิารณายกเว้นการสอบขัน้ตอนใดหรอืส่วนใดให้แก่ผู้ที่ได้รบัวุฒบิตัรฯ หรอืหนังสอื
อนุมตัิฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงหรอืเทยีบเท่า จากสถาบนัในต่างประเทศที่ราช
วทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทยรบัรองโดยความเหน็ชอบจากแพทยสภา และอาจ
พจิารณายกเว้นการสอบขัน้ตอนใดหรอืส่วนใดเป็นการเฉพาะรายใหแ้ก่ผูท้ีป่ฏบิตังิาน
ในอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูมาแลว้เกนิ 10 ปี ทัง้นี้ตอ้งเป็นการปฏบิตังิานในอนุสาขา
ฯ ต่อเนื่องกนัมาตลอดจนถงึวนัทีย่ ืน่ค าขอสอบ 

นอกจากนี้  อาจต้องมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูก าหนด   
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ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง โดยการทดสอบความรู้เป็นไปตาม
เกณฑท์ีค่ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด ทัง้นี้คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิอบ 
วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินต้องสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2552 

ผูผ้่านการประเมนิจะมสีทิธไิด้รบัหนังสอือนุมตัิแสดงความรูค้วามช านาญในการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูจากแพทยสภา 

  
7.    การรบัและการคดัเลือกผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (รายละเอยีดดงัในภาคผนวกที ่7)  

7.1.   คณุสมบติัของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  

7.1.1.  ผูส้มคัรตอ้งมคีุณสมบตัเิบือ้งตน้ครบถว้นตามเกณฑก์ าหนดของแพทยสภาในปีการศกึษา
หรอืปีการฝึกอบรมนัน้ ๆ  

7.1.2.  เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัอิา้งองิตามประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) 
เรือ่ง คุณสมบตัเิฉพาะของผูท้ีส่มคัรเขา้ศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติ (ฉบบัปี พ.ศ.
2559) โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา และภาวะสุขภาพทีไ่ม่มผีลกระทบต่อการ
ฝึกอบรม  

7.1.3.  เป็นผูจ้บการศกึษาแพทยศาสตรบณัฑติ ทีไ่ดร้บัการรบัรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีเวชกรรม และมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม  

7.1.4.  มผีลการเรยีนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (GPA)  ไมต่ ่ากว่า 2.5  

7.1.5.  เป็นผูไ้ดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวช
กรรม สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉัย หรอื สาขารงัสวีทิยาทัว่ไป หรอื เป็นผูม้สีทิธิส์อบเพื่อวุฒบิตัร
หรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขารงัสี
วทิยาวนิิจฉยัในปีการศกึษานัน้ (ในกรณทีีส่อบวุฒบิตัรสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัไมผ่่าน 
สามารถอนุญาตใหเ้รยีนได ้แต่ก่อนทีจ่ะสอบวุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูจะตอ้ง
ผ่านวุฒบิตัรฯ สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัก่อน) 

7.1.6.  เป็นผูไ้ม่มภีาระผกูพนัการชดใชทุ้นกบัต้นสงักดัเดมิ 

7.2.   การพิจารณาคดัเลือก 

7.2.1.  คณะกรรมการการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมาจากอาจารยป์ระจ าสาขารงัสวีนิิจฉยั 
ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล อยา่งน้อย 5 ท่าน โดยแต่ละท่านเป็น
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ตวัแทนของหน่วย thoracic imaging, cardiovascular imaging, gastrointestinal and 
hepatobiliary imaging, genitourinary imaging และ musculoskeletal imaging 

7.2.2.  คณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจ าบา้นจะท าการประมวลคะแนนจากเกณฑท์ีก่ าหนด โดย
พจิารณาจากเอกสารประกอบการสมคัร ประกอบกบัคะแนนจากการสอบสมัภาษณ์ 
(รายละเอยีดตามภาคผนวกที ่7) โดยพจิารณาตดัสนิตามความเหมาะสม และจะประกาศ
ผลการคดัเลอืกใหผู้ส้มคัรทราบ ภายหลงัการพจิารณาเสรจ็สิน้  

7.2.3.  เกณฑก์ารพจิารณารบัการเขา้ฝึกอบรม มดีงันี้ 

1) คะแนนเฉลีย่สะสม (GPA) ตลอดการศกึษาแพทยศาสตรบ์ณัฑติ 
2) คะแนนสอบวดัความรูท้างภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ CU-TEP, IELTS หรอื TOEFL โดย

เป็นผลสอบทีม่อีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
3) หนงัสอืรบัรองทุนจากโรงพยาบาลตน้สงักดั (ถา้ม)ี 
4) ประวตักิารท างานของแพทย ์กจิกรรมนอกหลกัสตูร รวมถงึความสามารถพเิศษ 
5) จดหมายแนะน าตวัของแพทยผ์ูส้มคัร และหนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา และ

ผูร้ว่มงาน (recommendation letter) 
6) ประสบการณ์การท างานวจิยัในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
7) คะแนนจากการสอบสมัภาษณ์ โดยคณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา

ภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

7.3.   จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  

สาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ไดก้ าหนดจ านวนผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม ตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ของราชวทิยาลยัรงัสี
แพทยแ์ห่งประเทศไทยและแพทยสภา ซึง่ก าหนดสดัส่วนศกัยภาพการฝึกอบรมจากจ านวนอาจารย ์
จ านวนผูป้ว่ย และจ านวนหตัถการ   

ปจัจบุนัสาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มอีาจารย์
แพทยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง จ านวน 24 ท่าน (รายละเอยีดดงัในภาคผนวกที ่
8) ดงันัน้ปจัจบุนัสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู จงึมศีกัยภาพเพยีงพอในการรบัแพทยผ์ูท้ีม่คีุณสมบตัเิขา้
รบัการฝึกอบรมจ านวน 8 คนต่อปี 

7.4.   การอทุธรณ์ผลการการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู  

ผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู สามารถเขยีนค า
รอ้งเพื่อขออุทธรณ์ผลการตดัสนิไดต้ามระเบยีบภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล โดยจะมกีารพจิารณาผลการอุทธรณ์โดยคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทีแ่ต่งตัง้โดยหวัหน้า
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ภาควชิารงัสวีทิยา  โดยมตกิารตดัสนิจากคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ภาควชิารงัสวีทิยา คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ถอืเป็นอนัสิน้สุด 

 
8.   อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

สาขารงัสวีนิิจฉัย ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง (รายละเอยีดดงัในภาคผนวกที่ 8)  ซื่ง
ประกอบไปด้วยอาจารย์แพทย์ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง จ านวน 24 ท่าน มหีน้าที่รบัผิดชอบและมี
อ ำนำจในกำรจดักำร กำรประสำนงำน กำรบรหิำร และกำรประเมนิผล ส ำหรบัแต่ละขัน้ตอนของกำร
ฝึกอบรม โดยก ำหนดคุณสมบตัแิละหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ดงันี้ 
8.1.    คณุสมบติัของประธานการฝึกอบรม 

ต้องเป็นแพทยซ์ึง่ไดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนังสอือนุมตัิแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพี
เวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง และปฏิบัติงานด้านภาพวินิจฉัยชัน้สูง  อย่างน้อย 5 ปี 
ภายหลงัไดร้บัวุฒบิตัรฯ หรอืหนงัสอือนุมตัฯิ 

8.2.   คณุสมบติัและจ านวนของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 
8.2.1    คณุสมบติัของอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม 

 อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมในหลกัสูตรเป็นแพทยท์ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดง
ความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง และ
ตอ้งปฏบิตังิานดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงู อยา่งน้อย 2 ปี   

 เป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม 
 ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นอาจารย์ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาและการคดัเลอืกเพื่อ

บรรจุ และแต่งตัง้อาจารย์ตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(รายละเอยีดดงัในภาคผนวกที ่9)  

 โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมมหีน้าทีห่ลกั 3 ดา้น ดงันี้  
 1)  หน้าท่ีด้านการเรียนการสอน ในหลกัสตูรต่าง ๆ ของสาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิา

รงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล รวมถงึการฝึกอบรมแพทยป์ระจ า
บา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูดว้ย  

 2)  หน้าท่ีด้านการวิจยั รวมถงึเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาในการท าวจิยัของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมในหลกัสตูรฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3)  หน้าท่ีด้านการบริการวิชาการ การใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉัยและรกัษาโรคต่าง ๆ 
แก่ผูป้ว่ยทางรงัสวีนิิจฉยั 

      ภาระงานในหน้าทีท่ ัง้ 3 ขอ้ดงักล่าว ต่ออาจารย ์1 ท่าน ตอ้งไมน้่อยกว่า 35 ชัว่โมง
ต่อสปัดาห ์ โดยจะมสีดัส่วนภาระงานด้านการเรยีนการสอนไม่น้อยกว่า 7 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์ดา้นการวจิยัไมน้่อยกว่า 3.5 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์และดา้นการบรกิารวชิาการไม่
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น้อยกว่า 7 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ตามข้อบงัคบัของคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยมาตรฐานภาระงานวชิาการขัน้ต ่าของคณาจารย ์
      นอกจากนี้แลว้อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมในหลกัสูตรฯ ยงัมหีน้าทีอ่ื่น ๆ ตามแต่ที่ 
จะได้รบัมอบหมาย เช่น  การเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาของนักศึกษาแพทย์และแพทย์
ประจ าบ้าน การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การให้บรกิารแก่สงัคมตามนโยบายของ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  
 โดยคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลจะมกีารประเมินผลการปฏบิตังิานของ อาจารย์
ปีละ 2 ครัง้ ตามภาระงานทีก่ าหนด   

8.2.2    จ านวนอาจารยผ์ู้ให้การฝึกอบรม    
ตอ้งมจี านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมปฏบิตังิานเตม็เวลาอย่างน้อย 2 คน ต่อจ านวนผูเ้ขา้
รบัการอบรม 1 คน หากมจี านวนอาจารยใ์ห้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจใหม้อีาจารยแ์บบ
ไมเ่ตม็เวลาได ้โดยมขีอ้ก าหนดดงันี้ 
 จ านวนอาจารยแ์บบไมเ่ตม็เวลาตอ้งไมม่ากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนอาจารยเ์ตม็เวลา 
 ภาระงานของอาจารยแ์บบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของภาระ

งานอาจารยเ์ต็มเวลา เพื่อให้สามารถตดิตามความก้าวหน้าของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม
ได ้
ปจัจุบนัสาขารงัสีวินิจฉัย ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาลมี

อาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมเต็มเวลาตามที่แพทยสภาก าหนด จ านวน 24 ท่าน 
(รายละเอยีดดงัในภาคผนวกที่ 8) ดงันัน้สาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง จงึมศีกัยภาพเพยีงพอใน
การรบัแพทยผ์ูท้ีม่คีุณสมบตัเิขา้รบัการฝึกอบรมจ านวน 8 คนต่อปี 
หมายเหตุ ในกรณีทีส่ดัส่วนของอาจารยต่์อผู้เขา้รบัการฝึกอบรมลดลงกว่าที่ไดร้บัอนุมตัไิว้ 
สถาบนัจะพจิารณาลดจ านวนผู้เขา้รบัการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสม เพื่อคงคุณภาพ
การฝึกอบรมไว ้

8.2.3 ระบบพฒันาอาจารย ์
     สถาบนัฝึกอบรมตอ้งมรีะบบพฒันาอาจารยอ์ย่างเป็นระบบทัง้ทางดา้นการแพทยแ์ละ    
    แพทยศาสตรศกึษา  และมกีารประเมนิอาจารยเ์ป็นระยะ 

 
9.    ทรพัยากรทางการศึกษา  

สาขารงัสวีนิิจฉัย ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลมทีรพัยากรทางการศกึษาที่
ช่วยการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ซึง่ครอบคลุมตามเกณฑม์าตรฐานสถาบนั
การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุ
สาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ดงันี้  
9.1.   สถานท่ีปฏิบติังาน  

1. ศูนยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคารผูป้ว่ยนอก ชัน้พืน้ดนิ 
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2. ศูนยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคาร 84 ปี ชัน้ 1 
3. ศูนยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ  
4. หน่วยตรวจรงัสวีนิิจฉยั ตกึ 72 ปี ชัน้ 2 
5. หน่วยตรวจเอกซเรย ์ตามอาคารต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตกึอุบตัเิหตุ ชัน้ 1, อาคารผูป้ว่ยนอก ชัน้ 3, 
ตกึสยามนิทร ์ชัน้ 1 และหน่วยบรกิารเอกซเรยเ์คลื่อนที ่ตกึ 72 ปี ชัน้ 1  

      โดยภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลไดจ้ดัให้มรีะบบสารสนเทศภาพรงัส ี
Picture Archiving Communication System (PACS) และชุดคอมพวิเตอรม์ากกว่า 200 เครื่องเพื่อ
การรายผลภาพทางรงัส ีในสถานทีต่่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 ศูนยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคารผูป้ว่ยนอก ชัน้พืน้ดนิ 
 ศูนยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ ชัน้ 2 และ 3 
 หอ้งอ่านฟิลม์ หน่วยตรวจรงัสวีนิิจฉยั ตกึ 72 ปีชัน้ใตด้นิ และชัน้ 2 
 

9.2.   เครือ่งมือและอปุกรณ์ของสาขารงัสีวินิจฉัย  
 

เครือ่งมือการตรวจของสาขารงัสีวินิจฉัย จ านวน (เคร่ือง) 

เครือ่งตรวจสนามแมเ่หลก็แรงสงู (MRI 1.5T และ 
3.0T) 

5 

เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(Multislide CT 
Scan) 

5 

เครือ่งอลัตราซาวน์ (Ultrasonography) 21 

เครือ่งตรวจรงัสฟูีลโอโรสโคป (Fluoroscopy) 3 

เครือ่งตรวจเอกซเรยท์ัว่ไป (General X-ray) 11 

เครือ่งเอกซเรยเ์คลื่อนที่ (Portable X-ray) 12 

 
9.3    บคุลากรในสาขารงัสีวินิจฉัย 

 
บุคลากร อัตรา 

อาจารย์แพทย์  44 

อาจารย์นกัฟิสิกส์ 1 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจ ำบำ้นอนุสำขำภำพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล พ.ศ. 2562                                           31 
 

นกัรังสีเทคนิค 35 

พยาบาล 28 

ผู้ชว่ยทางการแพทย์และพนกังานทัว่ไป 29 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 14 

  
9.4    แหล่งข้อมลูทางวิชาการ และสถานท่ีท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดักิจกรรมวิชาการ 

9.4.1.  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มกีารให้บรกิารทัง้สื่อ
วชิาการและสื่อทางอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหแ้พทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเขา้ถงึและได้
ท าการศกึษาค้นคว้าได้ทุก ๆ สาขาวชิาหลกัทางการแพทย ์โดยสื่อทางอเิลก็ทรอนิกส์นัน้ 
แพทย์ผู้รบัการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเครอืข่าย Intranet และ Internet ทัง้นี้
หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล มตี าราและสิง่พมิพท์างดา้น
รงัสีวิทยาวินิจฉัย รวมวารสารทางการแพทย์ทางด้านรงัสีวิทยาวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่าง
สม ่าเสมอ นอกจากนี้แลว้หอ้งสมุดยงัใหบ้รกิารการสบืคน้วารสารทางการแพทยท์ีท่างคณะฯ 
ไมไ่ดบ้อกรบัเป็นสมาชกิไดอ้กีดว้ย 

9.4.2.  การสนับสนุนด้านงานวจิยั โดยคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิลมี
บุคลากรผูเ้ชีย่วชาญจากศูนยว์จิยัคลนิิกศริริาช (SIMR) ใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกบังานวจิยัแก่ผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม อกีทัง้ยงัมชี่องทางอเิล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยให้ค าปรกึษาในการท าวิจยั 
รวมไปถงึการขอทุนสนบัสนุนงานวจิยั 

9.4.3.  หอ้งประชุมและหอ้งเรยีนทีจ่ าเป็นต่อการจดักจิกรรมวชิาการ 
 หอ้งบรรยายพณิพากยพ์ทิยาเภท ตกึ 72 ปี ชัน้ 1 
 หอ้งบรรยายรม่ไทร สุวรรณกิ อาคารศูนยโ์รคหวัใจ ชัน้ 13 
 Conference room และ Lecture room ตามอาคารต่าง ๆ ได้แก่ ตึก 72 ปี ชัน้ใต้ดิน 

ชัน้ 2 และชัน้ 10 และศูนยภ์าพวนิิจฉยัศริริาช อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ ชัน้ 2 
9.4.5.  การสนับสนุนการสบืคน้ขอ้มลูทางสารสนเทศ โดยภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาลได้จดัชุดคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานมากกว่า 200 เครื่อง รวมถึงจุดเชื่อมต่อ
อนิเตอรเ์น็ตตามสถานทีท่ างานต่าง ๆ ไวอ้ย่างครบถ้วน นอกจากนี้ภาควชิารงัสวีทิยายงัมี
ระบบ E-learning ซึ่งมกีารจดัเก็บวีดิทัศน์การบรรยายทางวิชาการรวมถึงเอกสารทาง
วชิาการต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้ไปท าการศกึษาเพิม่เตมิไดอ้กีดว้ย 

9.4.6.  การสนับสนุนให้เขา้ร่วมงานประชุมวชิาการที่ส่งเสรมิด้านการเรยีนรูใ้นอนุสาขาสาขาภาพ
วนิิจฉัยชัน้สูง เช่น งานประชุมวชิาการประจ าปีของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล งาน
ประชุมประจ าปีของราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะแพทยศาสตรศ์ิ
รริาชพยาบาลยงัมกีารจดัการอบรมเพื่อส่งเสรมิศักยภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เข้ารบัการ
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ฝึกอบรม เช่น  โครงการ  Pearls in Medicine Education ที่มีการ ฝึกอบรมการท า  
professional powerpoint presentation หรอื การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม EndNote เป็น
ตน้ 

9.4.7.  หน่วยงานประกนัคุณภาพการศกึษา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มผีู้เชีย่วชาญด้าน
แพทยศาสตรศ์กึษามาช่วยเป็นทีป่รกึษาในการจดัท าแผนการฝึกอบรม การจดักจิกรรม การ
ฝึกอบรม และการประเมนิการฝึกอบรม 

9.4.8.  การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ๆ โดยทางหลักสูตรได้มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมไดไ้ป elective ในสถาบนัฝึกอบรมฯ อื่น ๆ ทัง้ในประเทศไทย รวมถงึต่างประเทศ 
และการแพทยท์างเลอืก โดยแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเลอืกสถาบนัทีต่อ้งการไป 
elective ไดเ้องตามความสนใจ ทางหลกัสูตรยงัสนับสนุนใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดก้ลบัไป
ศกึษาดูงานในช่วงของการ elective ที่โรงพยาบาลต้นสงักดั เพื่อเป็นการเรยีนรูร้ะบบการ
ดูแลผูป้่วยและระบบการท างานของโรงพยาบาลต้นสงักดั นอกจากนี้คณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ
ราชพยาบาลยังมีทุนสนับสนุนในกรณีที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสนใจการ elective 
ต่างประเทศ 

 
10.  การประเมินแผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร 

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลมกีารก ากบัดูแลการฝึกอบรม ใหเ้ป็นไปตาม
แผนการฝึกอบรม / หลักสูตรเป็นประจ า โดยมีกลไกส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง 
(ภาคผนวก 11) การประเมนิแผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร โดยจะครอบคลุม 
10.1   พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม / หลกัสตูร 
10.2   ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์
10.3   แผนการฝึกอบรม 
10.4   ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
10.5   การวดัและประเมนิผล 
10.6   พฒันาการของผูร้บัการฝึกอบรม 
10.7   ทรพัยากรทางการศกึษา 
10.8   คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
10.9   ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายการรบัสมคัรผูร้บัการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ   
10.10 สถาบนัฝึกอบรมรว่ม 
10.11 ขอ้ควรปรบัปรงุ 
 ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลมกีารแสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัเกี่ยวกบัการ
ฝึกอบรม / หลกัสูตรจากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีหลกั 
รวมถงึการใชข้อ้มลูป้อนกลบัเกี่ยวกบัความสามารถในการปฏบิตังิานของแพทยผ์ู้ส าเรจ็การฝึกอบรม ใน
การประเมนิการฝึกอบรม / หลกัสตูร  
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11.  การทบทวนและการพฒันา 

ราชวทิยาลยัรงัสแีพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รบัผดิชอบดูแลการฝึกอบรมและทบทวน / พฒันา
สถาบนัฝึกอบรม จดัใหม้กีารทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรอือย่างน้อย
ทุก 5 ปี  ปรบัปรุงกระบวนการ โครงสรา้ง เนื้อหา ผลลพัธ ์และสมรรถนะของผูส้ าเรจ็การฝึกอบรม รวมถงึ
การวดัและการประเมนิผล ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้ทันสมยัอยู่เสมอ ปรบัปรุงแก้
ขอ้บกพรอ่งทีต่รวจพบ มขีอ้มลูอา้งองิ และแจง้ผลการทบทวนและพฒันาใหแ้พทยสภารบัทราบ 

 
12.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ 

 สาขารงัสวีนิิจฉัย ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ได้ด าเนินการเพื่อแสดงให้
เหน็ถงึธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการหลกัสตูรฯ ดงัต่อไปนี้ 
12.1  จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารรจดัการหลกัสตูร ใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีก่ าหนดไวใ้นดา้นต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ การรบัสมคัรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลอืกและจ านวนทีร่บั) กระบวนการ
ฝึกอบรม การวดัและประเมนิผล และผลลพัธข์องการฝึกอบรมทีพ่งึประสงค ์การออกเอกสารทีแ่สดง
ถงึการส าเรจ็การฝึกอบรม ทีส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมไดท้ัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ ดงัภาคผนวกที ่1, 2 และ 3 

12.2  ท าการคดัเลอืกผู้เขา้รบัการฝึกอบรมให้มคีวามโปร่งใส โดยมกีฎเกณฑช์ดัเจน และคณะกรรมการ
คดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมต้องไม่มสี่วนไดส้่วนเสยีกบัผูส้มคัร (ภาคผนวกที ่7)  รวมถงึเปิดให้มี
การอุทธรณ์ผลการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได ้หากมกีารรอ้งขอจากผูส้มคัร (ภาคผนวกที ่6) 

12.3  เปิดให้มกีารอุทธรณ์ผลการสอบหรอืการประเมนิแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงได้ 
หากมกีารรอ้งขอ (ภาคผนวกที ่6) 

12.4  คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ และสาขารงัสวีนิิจฉยั มอี านาจในการบรหิารจดัการงบประมาณของ
แผนการฝึกอบรมตามหลกัสูตร โดยผ่านทางภาควชิารงัสวีทิยา โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความ 
จ าเป็นต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  

12.5  สาขารงัสวีนิิจฉัย ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มบีุคลากรปฏบิตังิานและมี
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น  ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง  ดงัภาคผนวกที ่1 และ8   

12.6  จดัให้มีให้มจี านวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่น  ๆ ที่
เกีย่วขอ้งครบถว้นสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการฝึกอบรม  

12.7  จดัใหม้คีณะอนุกรรมการความปลอดภยัทางรงัส ี(ภาคผนวกที ่10) เพื่อช่วยดแูลการป้องกนัอนัตราย
จากรงัสตีามมาตรฐานของส านกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสนัตแิละกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เช่น 
 การมี film badge หรือ thermoluminescent dosimeter badge ตามจ านวนบุคลากรที่

ปฏบิตังิานดา้นรงัส ี
 ม ีsurvey meter อยา่งน้อย 1 เครือ่ง 
 มเีสือ้ตะกัว่พอเพยีงส าหรบับุคลากรทีป่ฏบิตังิานดา้นรงัส ี
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 มฉีากตะกัว่ป้องกนัรงัส ี
 มป้ีายเตอืนและสญัญาณไฟว่าก าลงัปฏบิตังิานดา้นรงัส ี

 
13.  การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม  

 สาขารงัสวีนิิจฉัย ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล จะต้องผ่านการประเมนิ
ความพรอ้มในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และจะต้องจดัใหม้กีารประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
13.1  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายในคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล โดยมกี าหนดทุก 2 ปี 
13.2  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก จากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ โดยมกี าหนด

ทุก 5 ปี 
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    ภาคผนวกท่ี  1 
รายช่ือคณะท างานรา่งหลกัสตูรแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู  

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
 

 

ค ำส่ังภำควชิำรังสีวทิยำ 
       ที ่อว ๗๘.๐๗๑๕/๘๘๔/๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะท ำงำนร่ำงหลกัสูตรใหม่ตำมเกณฑ์ WFME 
หลกัสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำนอนุสำขำภำพวนิิจฉัยช้ันสูง ภำควชิำรังสีวทิยำ 

------------------------------------------------- 
  เพื่อใหก้ารด าเนินงานร่างหลกัสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉยัชั้นสูงข้ึนใหม่เพื่อใหไ้ด้
มาตรฐานสากลตามเกณฑม์าตรฐานเวชบณัฑิตศึกษาของสหพนัธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality 
Improvement: the 2015 Revision)  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุ นโยบาย พนัธกิจ วสิัยทศัน์ 
ภาควชิารังสีวทิยา สอดคลอ้งนโยบาย ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงแต่งตั้งคณะท างานดงัน้ี 

๑. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวรรณี    สุรเศรณีวงศ ์      ท่ีปรึกษา 
๒. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์      ประธานคณะกรรมการ 
๓. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ     ภทัรธีรนาถ      รองประธาน 
๔. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร     เลขานุการ 

หมวดที ่๑ พนัธกจิ 
๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์       หวัหนา้หมวด 
๒. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ     ภทัรธีรนาถ      กรรมการ 
๓. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร      กรรมการ 
๔. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

หมวดที ่๒ แผนกำรฝึกอบรม / หลกัสูตรกำรฝึกอบรม 
๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์        หวัหนา้หมวด 
๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกอบกุล  เมืองสมบูรณ์        กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์         กรรมการ 
๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิธิดา  ณ สงขลา         กรรมการ 
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หมวดที ่๓ ประเมินผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
๑. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ     ภทัรธีรนาถ      หวัหนา้กลุ่ม 

               กลุ่มย่อยที ่๑ ประเมิน Formative Assessment 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวรรณวรางค ์ ตีรสมิทธ์  หวัหนา้กลุ่ม   
๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิศา  เมืองแมน  อนุกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรณิษฐา  ทองดี   อนุกรรมการ 

 กลุ่มย่อยที ่๒ ประเมิน Summative Assessment 
๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  หวัหนา้กลุ่ม 
๒. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงปิยาภรณ์  อภิสารธนรักษ ์    อนุกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิศา     เมืองแมน  อนุกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดัดา   วะศินรัตน  อนุกรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกอบกุล   เมืองสมบูรณ์  อนุกรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิตยา   เล็กตระกลู  อนุกรรมการ 
๗. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

               หมวดที ่๔  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
๑. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  หวัหนา้หมวด 
๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวมิล  วงศล์กัษณะพิมล  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงโสภา  พงศพ์รทรัพย ์  กรรมการ 
๔. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

               หมวดที ่๕ อำจำรย์ผู้ให้กำรฝึกอบรม 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุวมิล  วงศล์กัษณะพิมล  หวัหนา้หมวด 
๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงโสภา  พงศพ์รทรัพย ์  กรรมการ 
๓. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 
๔. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

 
๑. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร    กรรมการ 
๒. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรพิมพ ์  กอแพร่พงศ ์  หวัหนา้หมวด 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงโสภา  พงศพ์รทรัพย ์  กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสิ์ทธิพงศ ์ ศรีสัจจากุล  กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกุลนุช  ชาญชยัรุจิรา  กรรมการ 
๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงอภิญญา เจริญศกัด์ิ  กรรมการ 
๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มราช  ธรรมธรวฒัน์  กรรมการ 

หมวดที ่๖ ทรัพยำกรกำรศึกษำ 
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๘. อาจารย ์นายแพทยส์าธิต   โรจน์วชัราภิบาล  กรรมการ 
๙. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิรวดี   ยอดยิง่   กรรมการ  
๑๐. อาจารย ์นายแพทยภ์าคภูมิ   ธิราวทิย ์   กรรมการ 
๑๑. อาจารย ์แพทยห์ญิงวรปารี   สุวรรณฤกษ ์  กรรมการ 
๑๒. อาจารย ์แพทยห์ญิงชนิกานต์   ธิราวทิย ์  กรรมการ 
๑๓. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ   ภทัรธีรนาถ  กรรมการ  
๑๔. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

    หมวดที ่๗ ประเมินหลกัสูตร 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวรรณวรางค ์ ตีรสมิทธ์  หวัหนา้หมวด 
๒. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดัดา  วะศินรัตน์  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนิศา  เมืองแมน  กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรณิษฐา  ทองดี   กรรมการ 
๕. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  กรรมการ 
๖. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ     ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 
๗. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

                หมวดที ่๘ ธรรมภิบำล และกำรบริหำรจัดกำร 
๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  หวัหนา้หมวด 
๒. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงปิยาภรณ์  อภิสารธนรักษ ์  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวลยัลกัษณ์ ชยัสูตร   กรรมการ 
๔. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิรวดี   ยอดยิง่   กรรมการ 
๕. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ     ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 
๖. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 
๗. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

               หมวดที ่๙ กำรทบทวนและกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง 
๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  หวัหนา้หมวด 
๒. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงปิยาภรณ์  อภิสารธนรักษ ์  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวลยัลกัษณ์ ชยัสูตร                กรรมการ 
๔. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิรวดี   ยอดยิง่   กรรมการ 
๕. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ     ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 
๖. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 
๗. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

               ทมีพฒันำงำนวจัิย (Research forum) 
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๑. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรพิมพ ์  กอแพร่พงศ ์  หวัหนา้กลุ่ม 
๒. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช   สายวรุิณพร  กรรมการ 
๓.        นางจิราพร      ลาภเกิด                            เลขานุการ 

  ทมีพฒันำ E-Portfolio 
๑. ศาสตราจารย ์นายแพทยท์นงชยั    สิริอภิสิทธ์ิ  หวัหนา้กลุ่ม 
๒. รองศาสตราจารย ์นายแพทยต์รงธรรม  ทองดี   กรรมการ 
๓. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  กรรมการ 
๔. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ      ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 
๕. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 
๖. นายชูเกียรติ       โสมทองมี  เลขานุการ  

ทมีผู้ท ำ Web site และประสำนงำนด้ำนสำรสนเทศ 
๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  หวัหนา้กลุ่ม 
๒. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ     ภทัรธีรนาถ  กรรมการ 
๓. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 
๔. ดร.เอนก     สุวรรณบณัฑิต  กรรมการ 
๕. นายเฉลิมพล                                          เตชะวเิศษ  เลขานุการ 
๖. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 

ทมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรท ำงำน 
๑. อาจารย ์นายแพทยป์าลนนัท ์   ศิริวนารังสรรค ์  หวัหนา้กลุ่ม 
๒. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ      ภทรัธีรนาถ  กรรมการ 
๓. อาจารย ์นายแพทย ์กฤตชาติ    บุตรเนียร  กรรมการ 
๔. ดร.เอนก                                          สุวรรณบณัฑิต  กรรมการ  
๕. นางจิราพร      ลาภเกิด    เลขานุการ 
๖. นายชูเกียรติ       โสมทองมี  เลขานุการ 
๗. นายเฉลิมพล                                          เตชะวเิศษ   ผูป้ระสานงาน 

 
ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  

สั่ง ณ วนัท่ี  ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

  
     (รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ิพฒัน์ เช่ียวทิย)์ 
       หวัหนา้ภาควชิารังสีวทิยา 
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ภาคผนวกท่ี 2 
เน้ือหาของการฝึกอบรม / หลกัสตูร 

 

1.     ความรู้พื้นฐานทางรงัสีวิทยาวินิจฉัย โรคหรือภาวะของผู้ป่วย รวมถึงการตรวจ / หตัถการ
ทางด้านภาพวินิจฉัยชัน้สูงตามระบบ  

I. THORACIC IMAGING ROTATION 
II. CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION 
III. ABDOMINAL IMAGING ROTATION  
IV. MUSCULOSKELETAL IMAGING ROTATION 

 

I.   THORACIC IMAGING ROTATION  

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Thoracic Imaging 

Thoracic Imaging – Skills  
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ       *    จ านวนการตรวจทีไ่ดร้ายงานผลหรอืรบัรองการตรวจของแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงู 

  #     จ านวนการตรวจทีไ่ดร้ายงานผล หรอื case study   
          โดยจ านวนการตรวจใหบ้นัทกึใน 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 2 C - level 5 4 3 5 4 3 3 2 3 2 

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

 
หมายเหตุ 
Medical knowledge ระดบัท่ี 1 หมายถงึ โรคหรอืการตรวจทีม่ีความส าคญัและพบ / ท าบ่อย ซึง่แพทย์
ประจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูต้องตรวจวนิิจฉัยไดด้ว้ยตนเอง  
Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคหรอืการตรวจทีพ่บ / ท าน้อยกว่าระดบั 1 แต่มคีวามส าคญั ซึง่
แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 
Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืการตรวจทีซ่บัซอ้นซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงูอาจตรวจวนิิจฉยัได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรอืจากการฟงับรรยาย และ
สถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในระดบัน้ีอยา่งพอเพยีง 
 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level; C - level) 
 Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม 
 Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของ 

                อาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
 Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของ 

                อาจารย ์
 Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อค า 

                ชีแ้นะจากอาจารย ์
 Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และ 

                ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 
                น้อยกว่าได ้
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Medical Knowledge  

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 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 
7. Chest wall 
8. Lymphatic system 

1. Variation of each chest structure 
2. Pulmonary circulation 
3. Pulmonary ventilation  
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Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

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, 
anomalies of pulmonary vessels, 
etc.  

2. Trauma / injury and post-
surgical changes 

1. Neoplasm: hematologic 
malignancy, neuroendocrine 
tumor 

2. Follow up after treatment of 
cancer: RECIST criteria 

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

4. Pulmonary hypertension  

1. Occupational lung diseases. 
(pneumoconiosis),  

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

than smoking-related 
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Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

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 
7. Disease of the airway: upper vs 

lower airway obstruction, 
bronchiectasis, atelectasis, 
COPD, etc.  

5. Miscellaneous: alveolar 
proteinosis, Langerhans cell 
histiocytosis, metastatic 
pulmonary calcification, 
pulmonary hemosiderosis, 
lymphangioleiomyomatosis 
(LAM), Aspiration & GERD  

6. Post-transplantation lung 
changes 

 

 

5.  Pathology of mediastinum, 

NOT included heart 

1. Mediastinitis: acute 
mediastinitis, abscess 

2. Neoplasm 

1. Mediastinitis: fibrosing 
mediastinitis   
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Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 

3. Lymphatic system: loco-regional 
nodal station  

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 
c. Pneumonia 
d. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 
cardiogenic) 

e. Pneumothorax 
f. Pleural effusion  

1. CT in ICU conditions 
a. Atelectasis 
b. Pneumonia 
c. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 
cardiogenic) 

d. Pneumothorax 
e. Pleural effusion 

1. Ultrasound in ICU conditions 
a. Atelectasis 
b. Pneumonia 
c. Pulmonary edema 

(cardiogenic vs non 
cardiogenic)  

d. Pneumothorax 
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II.    CARDIOVASCULAR IMAGING ROTATION  
 

การประเมิน EPA และ Milestone ของ Cardiovascular Imaging Rotation 

 

 
 

หมายเหต:ุ จ านวนเคสทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละ / หรอืไดร้ายงานผล 
 

 
 
 
 

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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หมายเหตุ 
Medical knowledge ระดบัท่ี 1 หมายถงึ มคีวามส าคญัและพบบ่อย ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  
Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคทีพ่บน้อยกว่าระดบั 1 แต่มคีวามส าคญั ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉัยได ้ภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์ 
Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้นซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูอาจตรวจวนิิจฉัยได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดย
การศกึษาดว้ยตนเอง หรอืจากการฟงับรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในระดบัน้ีอยา่งพอเพยีง 
 
 
 
 
 

 Cardiovascular Imaging 

Coronary CTA / Cardiac CT CTA / MRA Doppler US Cardiac MRI 

ระดบั Medical 
knowledge  

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

Rotation 1 Level 3  Level 3  Level 3  Level 3  

Rotation 2 Level 4 Level 3 Level 4 Level 3 Level 4 Level 3 Level 4 Level 3 

Rotation 3 Level 5  Level 4 Level 5  Level 4 Level 5 Level 4 Level 5 Level 4 
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การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level) 
 Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม 
 Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
 Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย์ 
 Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย์ 
 Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉัยแยกโรคไดเ้อง และสามารถ  

                ใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
 

แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงูในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัโรคหรือหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 

 Rotation 1: Medical knowledge ระดบัที ่1 (มคีวามส าคญัและพบบ่อย)  ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉัยไดด้ว้ย
ตนเอง  

 Rotation 2: Medical knowledge ระดบัที ่1 และ ระดบัที ่2 (โรคทีพ่บน้อยกว่าระดบั 1 แต่มคีวามส าคญั) ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควร
ตรวจวนิิจฉัยได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 

 Rotation 3:  Medical knowledge ต่าง ๆ มากขึน้ ทัง้ระดบัที ่1, ระดบัที ่2,  และระดบัที ่3  (โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้นซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงูอาจตรวจวนิิจฉยัได ้หรอืสามารถเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดว้ยตนเอง หรอืจากการฟงับรรยาย และสถาบนัฝึกอบรมควรจดัใหม้กีารเรยีนรูโ้รคในระดบั
นี้อยา่งพอเพยีง) 
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Skills and Medical Knowledge  

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 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 

 

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. 

1.  Grading severity of abnormal 
cardiac function 
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2.  Normal value of cardiac function 
and measurement  

3.  Basic functional evaluation of the 
heart 

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 

3.  Anomalous coronary artery and 
aneurysm 

4.  Coronary artery bypass graft 
5.  Myocardial disease related to 

coronary artery disease e.g. 
infarction 

1.  Indications for assessment of 
myocardial viability 

2.  Cardiac MRI indications and 
characteristic findings of 
myocardial ischemia, 
myocardial infarction, acute 
coronary syndromes and other 
causes of myocardial injury. 

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

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 
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 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 

b. Cyanotic CHD eg. TOF, TGA, 
TAPVR, Ebstein’s anomaly 

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  

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 

1. Pulmonary thromboembolism 
2. Venous thrombosis 

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

pancreas, small and large bowels  

1. Pulmonary arteriovenous 
malformation 

2. Scimitar syndrome 
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visceral vessel 
disorders 

e.g. stenosis, post traumatic 
vascular complication (fistula) 

3. Acute and chronic peripheral 
obstructive vascular diseases 

4. Vascular injury 
5. Venous thrombosis, venous 

obstruction 

3. Pulmonary sling 
4. Vascular aspect of organ 

transplantation  

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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III.    ABDOMINAL IMAGING ROTATION  

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

การประเมิน EPA และ Milestones ของ Abdominal Imaging 

Imaging procedures Minimum requirement 
(ท าและแปลผลดว้ยตนเอง) 

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 

 
 Abdominal imaging 

Ultrasound CT* MRI PET-CT or PET-MRI 
ระดบั 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 
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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 ระดบัท่ี 1 หมายถงึ มคีวามส าคญัและพบบ่อย ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูต้องสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  
Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคทีพ่บน้อย แต่มคีวามส าคญั ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉัยได ้ภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารย ์ 
Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้น หรอืพบไดน้้อยมาก ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ย
ตนเอง หรอืภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 
 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level) 
 Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม 
 Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
 Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย์ 
 Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย์ 
 Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉัยแยกโรคไดเ้อง และสามารถ 

                ใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
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ระบบ Gastrointestinal (GI) and hepatobiliary imaging 

Skills and Medical Knowledge  
 

Medical knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 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 

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 
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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 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 
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b. Developmental anatomy 
c. Cross-sectional anatomy 
d. Pancreatic ducts: main and 

accessory 
e. Arterial supply including 

anastomoses and collateral 
flow 

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 
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3.  Pathologic images of liver    

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.) 

3.6 Neoplasms and 
neoplastic-like lesions  

Common neoplasms (such as 
cavernous hemangioma, 

Other neoplasms and neoplastic-like 
lesion (such as adenoma, focal 
nodular hyperplasia, hepatic nodules 

1. Rare neoplasms and neoplastic-
like lesion (such as combined 
HCC-CCA, lymphoma, 
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Hepatocellular carcinoma, 
cholangiocarcinoma, metastasis, etc.) 

in cirrhosis, fibrolamellar carcinoma, 
transient hepatic attenuation 
difference, etc.) 

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 
sclerosing cholangitis, Recurrent 
pyogenic cholangiohepatitis, parasitic 
infestation, etc.) 
 

1. Rare inflammatory diseases 
(such as xanthogranulomatous 
cholecystitis, AIDS 
cholangiopathy, etc.) 

2. Atypical or unusual pattern of 
common diseases 

3. Applied or advanced imaging on 
common diseases 
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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 

   

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.) 
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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.) 

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, 

Rare inflammatory and infectious 
diseases (such as Crohn’s disease, 
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unusual enteritis / colitis, vasculitis, 
inflammatory bowel disease, parasitic 
infestation, etc.) 

sarcoidosis, amyloidosis, syphilis, 
sprue, solitary rectal ulcer, etc.) 

7.3 Congenital abnormalities Common congenital abnormalities Other congenital abnormalities Rare congenital abnormalities 
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 ascitic fluid 

Pathway of metastatic tumor 
spreading 

Lymphocele 
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3. Intraperitoneal hematoma / 
abscess 

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 
3. Pancreas and spleen 
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4. Abdominal wall, peritoneal cavity, 
mesentery and omentum 

 

ระบบ Genitourinary (GU) imaging  

Skills and Medical Knowledge  
 

Medical Knowledge ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 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 
- 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 

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 
- MRI of prostate gland 

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 
- MR urography  
- MRI of female genital organs 
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3.   PET / molecular imaging in GU 
oncology 

- 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 

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  

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 

4. Normal imaging anatomy of 
adrenal gland on MRI 

5. Normal imaging of the 
retroperitoneum 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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- Ultrasonography 
- CT 

3. Pathologic 
images of Kidney 
and Urinary tract 

1. Stone, Urinary tract obstruction and 
nephrocalcinosis 

2. Infection and Inflammation 
- TB 
- 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 

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

1. Renal vascular disease 
- Aneurysm 
- Stenosis 
- Fistula 
- Occlusion 
- Malformation  

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

- Neuroendocrine tumors 
3.   IgG4 related disease  
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- Bladder rupture 
- Urethral rupture 

6. Vascular disease 
- Renal infarction 

 
 

6. Common congenital anomalies 
of kidney and urinary tract 
system 
a.  Anomalies in number 

- 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 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจ ำบำ้นอนุสำขำภำพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล พ.ศ. 2562                                           68 
 

- Duplication of pelvis and 
ureter 

- Retrocaval ureter 
- Ureterocele 
- Patent urachus  
- Vesicoureteral reflux 

8. Nephroptosis 
9. Miscellaneous 

1. Neurogenic bladder  
2. Vesico-vaginal fistula 

10. Renal transplant 
3. Technique 
4. 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 

1. Congenital: 
cryptorchism, ectopic testis  

2. Infection 
3. Torsion 
4. Trauma 
5. Tumor 
6. Varicocele 

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

vesicles 
8. Benign prostatic 

hyperplasia 
9. Prostatitis and 

abscess 
10. Prostatic cysts 
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7. Microlithiasis 11. Prostatic cancers 
including post hormonal and 
radiation change 

12. 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 
1. Uterus and cervix 

13. Malignant tumor: CA 

corpus, CA cervix 

14. Mullerian duct 

anomalies finding on MRI 

2. Ovary and adnexa 
15. Benign tumor 

16. Malignant tumor 

6. Pathologic 
images of 
Adrenal gland 

1.   Normal imaging anatomy of adrenal gland  
2.   Pathology of adrenal gland 

- Adrenal adenoma 

1. Tumor and non-tumor of adrenal 
gland 

- Adrenal hemorrhage 
- Adrenal cyst 
- Adrenal hyperplasia 

1.   Management of adrenal 
incidentaloma 
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- 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 
‐ Molar pregnancy 
‐ Placenta abnormalities: 
placenta previa, increta, 
accrete, percreta 
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IV.   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 

 

 Musculoskeletal Imaging 
Plain radiographs US CT MRI 

ระดบั 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 
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หมายเหตุ 
Medical knowledge ระดบัท่ี 1 หมายถงึ มคีวามส าคญัและพบบ่อย ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูตอ้งสามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  
Medical knowledge ระดบัท่ี 2 หมายถงึ โรคทีพ่บน้อยกว่าระดบั 1 และมคีวามส าคญั ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูตอ้งตรวจวนิิจฉัยไดด้ว้ย
ตนเองหรอืภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์ 
Medical knowledge ระดบัท่ี 3 หมายถงึ โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้นซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูควรตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเองหรอืภายใต้
การควบคุมของอาจารย ์
 
การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level) 
 Level 1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม 
 Level 2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
 Level 3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะของอาจารย์ 
 Level 4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย์ 
 Level 5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉัยแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉัยแยกโรคไดเ้อง และสามารถ 

                ใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่าได้ 
 

แพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงูในแต่ละ rotation ศึกษา ฝึกทกัษะ และหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัโรคหรือหตัถการ ดงัต่อไปน้ี 

 Fellow 1: Medical knowledge ระดบัที ่1 (มคีวามส าคญัและพบบ่อย) ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงต้องสามารถตรวจวนิิจฉัยไดด้ว้ยตนเอง 
และ ระดบัที่ 2 (โรคที่พบน้อยกว่าระดบั 1 แต่มคีวามส าคญั) ซึ่งแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงต้องตรวจวนิิจฉัยไดด้้วยตวัเองหรอืภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย ์

 Fellow 2: Medical knowledge ระดบัที ่2 และระดบัที ่3 (โรคหรอืหตัถการทีซ่บัซอ้น) ซึง่แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงควร ตรวจวนิิจฉัยไดด้ว้ย
ตวัเองหรอืภายใตก้ารควบคุมของอาจารย ์
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Skills and Medical Knowledge  
 

Skills ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 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 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 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 

2. Principal physiology 1. Physiology of bone and joints 1. Bone metabolism and calcium 
homeostasis 
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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. 

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 
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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 
3. Crystal-induced and related disease: 

gout, CPPD, HAD 
 

1. Connective tissue disease 
- SLE 
- Systemic sclerosis 
- Dermatomyositis, polymyositis and 
other inflammatory myopathies 

 

1. Mixed connective tissue disease 
and collagen 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   

 1. Steroid induced disorders 
- Osteoporosis 
- Osteonecrosis 

1. Atypical femoral fracture  
2. Fluorosis 
3. Lead poisoning 
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agents - Neuropathic-like articular 
destruction 

4. Other medications and chemical 
agents 

12. Congenital and  
developmental skeletal   
conditions 

 1. Developmental dysplasia of the hip 2. Spinal anomalies and curvature 

13. Miscellaneous 1. Osteochondrosis 
 

1. Osteonecrosis 
2. Fibrous dysplasia, 

neurofibromatosis and tuberous 
sclerosis. 

3. Perthes disease 

1. Radiation change 
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2.     ความรู้ด้านบรูณาการ  
2.1   ทกัษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ (Interpersonal and 

communication skill)  

 การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูป้ว่ย 
 ปจัจยัทีส่่งเสรมิความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูป้ว่ย 
 การสื่อสารกบัผูป้ว่ย ญาตผิูป้ว่ย และผูร้ว่มงาน 
 การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างแพทยแ์ละผูร้ว่มงาน  

2.2   ความเป็นวิชาชีพแพทย ์(Professionalism) 

 การบรบิาลโดยมผีูป้ว่ยเป็นศูนยก์ลาง (Patient-centered care)  
o การยดึถอืประโยชน์ของผูป้่วยเป็นหลกั 
o การรกัษาความน่าเชื่อ ถอืแก่ผูป้ว่ย สงัคม 

 การรกัษามาตรฐานการดแูลผูป้ว่ยใหด้แีละปลอดภยั  
 การใหเ้กยีรตแิละยอมรบัเพื่อนรว่มวชิาชพี เพื่อนรว่มงาน ผูป้ว่ย และญาต ิ
 ความสามารถปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรอืเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิไว้

ก่อน 
 พฤตนิิสยั 

o ความรบัผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 
o การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

2.3   จริยธรรมทางการแพทย ์(Medical ethics) 

 การหลกีเลีย่งการรบัผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถงึการรบัของจากบรษิทัผลติภณัฑท์าง
การแพทย ์

 การนบัถอืใหเ้กยีรตแิละสทิธ ิรวมทัง้ความเหน็ของผูป้ว่ย ในกรณผีูป้ว่ยไมเ่หน็ดว้ย
กบัการรกัษาหรอืปฏเิสธการรกัษา กรณญีาตแิละผูป้ว่ยรอ้งขอตามสทิธใินกรณทีี่
ผูป้ว่ยตดัสนิใจไมไ่ดต้อ้งสามารถเลอืกผูต้ดัสนิใจแทนผูป้ว่ยได ้

 การปฏบิตัใินกรณทีีผู่ป้ว่ยรอ้งขอการรกัษาทีไ่ม่มปีระโยชน์หรอืมอีนัตราย 
 การรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูผูป้ว่ย 
 การประเมนิขดีความสามารถ และยอมรบัขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

2.4   การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบติั (Practice-based learning) และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต (Lifelong learning skill) 

 การก าหนดความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตนเอง 
 การคน้ควา้ความรู ้และประเมนิความน่าเชื่อถอืไดด้ว้ยตนเอง 
 การประยกุตค์วามรูท้ีค่น้ควา้กบัปญัหาของผูป้ว่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 การวเิคราะหแ์ละวจิารณ์บทความทางวชิาการ 
 ทกัษะและจรยิธรรมในการวจิยั 
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 การเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ 
 การใช ้electronic databases และการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเรยีนรู้ 
 การถ่ายทอดความรูแ้ก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นักศกึษาแพทย ์ผูป้ว่ยและ

ญาต ิ
2.5   การปฎิบติังานตามระบบสขุภาพ (System-based practice) 

 เขา้ใจระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ 
 เขา้ใจระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ ระบบประกนัสงัคม ระบบ

สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนัชวีติ เป็นตน้ 
 มสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation 
 ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดแูลรกัษา 
 เขา้ใจ cost consciousness medicine 
 เขา้ใจความรูก้ฎหมายทางการแพทย ์
 เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาต ิเช่น องคก์ารอาหารและยา บญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ

เป็นตน้ 
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3.     การด าเนินการและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตาม competency ทัง้ 6 ด้าน  
       ดงันี้  
 
สมรรถนะหลกั ผลการเรียนรู้ ตวัอย่างการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผล    
(ตวัอย่างการประเมิน) 

1. การบรบิาลผูป้ว่ย
และทกัษะทาง
หตัถการ 

    (Patient care and 
procedural skills) 

1. มกีารเรยีนรูแ้ละฝึก
ทกัษะในการให้
ค าปรกึษา และ
แนะน าเกีย่วกบัการ
ตรวจและการวนิิจฉยั
ทางดา้นภาพวนิิจฉยั
ชัน้สงู  

2. มกีารเรยีนรูแ้ละ
เลอืกใช ้contrast 
agent ทีเ่หมาะสมใน
แต่ละสถานการณ์ 

3. มทีกัษะในการขอ
ความยนิยอมในการ
ตรวจและการท า
หตัถการทางดา้น
ภาพวนิิจฉยัชัน้สงู 

4. มคีวามรูแ้ละสามารถ
ท าการตรวจหรอื
ควบคุมการตรวจภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงู ในกลุ่ม
โรคทีไ่ม่ซบัซอ้นและ
กลุ่มโรคทีซ่บัซอ้นได้
ดว้ยตนเองหรอื
ภายใตก้ารก ากบัดแูล
ของอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม 

5. ตระหนกัถงึปญัหาและ
ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจ
เกดิขึน้ระหว่างการ
ตรวจทางดา้นภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงู และ

1. ฝึกวางแผนการตรวจ ให้
ค าปรกึษา และแนะน าการ
ตรวจทางดา้นภาพวนิิจฉยั
ชัน้สงูกบัผูป้ว่ย 

2. ฝึกเลอืกใช ้contrast agent 
ทีเ่หมาะสมในแต่ละการ
ตรวจ 

3. ฝึกทกัษะการขอความ
ยนิยอม ในการตรวจและ
การท าหตัถการทางภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงูจากผูป้ว่ยและ
ญาต ิ

4. ท าการตรวจ วาง protocol 
หรอืควบคุมการตรวจภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงู 

5. ดแูลผูป้ว่ยทีม่ ี
ภาวะแทรกซอ้นจากการ
ตรวจทางดา้นภาพวนิิจฉยั
ชัน้สงู 

6. ปฎบิตังิานจรงิกบัผูป้ว่ย ใน
การตรวจทางรงัสวีทิยา 
โดยท าการอ่านและรายงาน
ผลภาพโดยผ่านการคน้หา
ความรูด้ว้ยตนเอง (self-
directed learning) และรว่ม
อภปิรายกบัอาจารย ์

7. การเขา้ฟงับรรยายในหวัขอ้
เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. Morbidity and Mortality 
Conference 

1.  สงัเกตการปฏบิตังิานใน
สถานการณ์จรงิโดย
อาจารยผ์ูด้แูล (direct 
observation of 
procedure skills, DOPS) 

2.  ประเมนิการอภปิรายผูป้่วย
ในความดแูล (case-based 
discussion, CBD) 

3.  ประเมนิสมรรถนะ Mini-
IPX โดยอาจารยผ์ู้
ฝึกอบรมตามทีก่ าหนด
ในหลกัสตูร (EPA2, 
EPA6 และ EPA7) 

4.  การลงชื่อเขา้ฟงับรรยาย
ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.  ผลการสอบเพื่อเลื่อนชัน้
ปี และผลการสอบ
ภายในก่อนการสอบ
วุฒบิตัรฯ 
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สมรรถนะหลกั ผลการเรียนรู้ ตวัอย่างการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล    
(ตวัอย่างการประเมิน) 

สามารถใหก้ารดแูล
รกัษาเบือ้งตน้ได้
อยา่งเหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์ไดด้ว้ย
ตนเอง หรอืปรกึษา
ขอความช่วยเหลอื
แพทยส์าขาที่
เกีย่วขอ้งไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

2. ความรูท้าง
การแพทย ์

    (Medical 
knowledge) 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงูในดา้น
ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
thoracic imaging, 
cardiovascular 
imaging, abdominal 
(gastrointestinal, 
hepatobiliary, 
pancreas, 
genitourinary) 
imaging และ 
musculoskeletal 
imaging รวมถงึ
สามารถใหก้าร
วนิิจฉยัและวนิิจฉยั
แยกโรคไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

2. สามารถน าความรูใ้หม่ 
ๆ จากรายงานการ
วจิยัมาประยกุตใ์ชก้บั
การตรวจภาพวนิิจฉัย
ชัน้สงูได ้และรเิริม่
การท างานวจิยัทาง
คลนิิก 

1. การเรยีนรูโ้ดยการ
ปฎบิตังิานกบัผูป้ว่ยจรงิ ใน
การตรวจทางรงัสวีทิยา 
อ่านและรายงานผลภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงู โดยผ่านการ
คน้หาความรูด้ว้ยตนเอง 
(self-directed learning) 
และรว่มอภปิรายกบั
อาจารย ์

2. เป็นผูน้ าหรอืเขา้รว่มในการ
ท ากจิกรรมเกีย่วกบั
งานวจิยั เช่น การอ่าน การ
วพิากษ์ และประเมนิ
บทความวจิยั เป็นตน้ 

3. น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย ภาพ
ทางรงัสวีทิยา และแนะ
แนวทางในการวนิิจฉัย 
ตลอดจนการวนิิจฉัยแยก
โรค หรอืเขา้รว่มในกจิกรรม
วชิาการ ต่าง ๆ เช่น Topic 
review, Radiology and 
Interdepartmental 
conference, Interesting 
case เป็นต้น 

1. ประเมนิสมรรถนะEPA 
โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรม
ตามทีก่ าหนดใน
หลกัสตูร  

2. ประเมนิโดยการตรวจสอบ
รายงานการตรวจทางรงัสี
วทิยาวนิิจฉยั 

3. การประเมนิ 
Multidisciplinary team 
work assessment (MDT) 

4. การสะทอ้นตนเอง  (self 
reflection)  

5. ขอ้เสนอแนะ (feedback) 
จากอาจารยใ์นแต่ละ
เดอืน 

6. ผลการสอบเลื่อนชัน้จดั
โดยสถาบนั   

7. สมดุบนัทกึการ
ปฏบิตังิาน (logbook 
และ portfolio) 
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สมรรถนะหลกั ผลการเรียนรู้ ตวัอย่างการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล    
(ตวัอย่างการประเมิน) 

3. มสี่วนช่วยในการสอน
และตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจ
ของแพทยป์ระจ าบา้น
รุน่น้อง 

4. บนัทกึรายงานผลการตรวจ
ทางรงัสวีทิยาวนิิจฉัย 
(radiology report) และ
แกไ้ขเมือ่ไดร้บัค าแนะน า
จากอาจารย ์

5. Lecture 
3. การเรยีนรูแ้บบ

เน้นปฏบิตัแิละ
การพฒันาตนเอง 
(Practice-based 
learning and 

    improvement) 

1. มทีกัษะในการหา
ขอ้มลู ผ่านทาง
อนิเตอรเ์น็ต ตาม
ฐานขอ้มลูต่าง ๆ ได้
ดว้ยตนเอง  

2. มคีวามคดิวเิคราะห์
อยา่งเป็น ระบบใน
การดแูลผูป้ว่ย 

3. มกีารพฒันาการ
เรยีนรู ้การประเมนิ 
และการปรบัปรงุการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
จากการสะทอ้น
ตนเองและการ
สะทอ้นกลบัจาก
หลกัสตูร รวมทัง้มี
วจิารณญาณในการ
ประเมนิขอ้มลู ดว้ย
หลกัการของ
วทิยาการระบาด
คลนิิกและเวชศาสตร์
เชงิประจกัษ์ 

4. การฝึกการเป็น
นกัวชิาการ 
(Scholarly activity) 

1. การเรยีนรูโ้ดยการ
ปฏบิตังิานกบัผูป้ว่ยจรงิ ใน
การตรวจทางรงัสวีทิยา อ่าน
และรายงานผลภาพโดยผ่าน
การคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง 
(self-directed learning) 
และรว่มอภปิรายกบัอาจารย ์

2. การท างานวจิยัทีไ่ด้
คน้ควา้วจิยัดว้ยตนเองใน
รปูแบบตน้ฉบบั (original 
research) ภายใตก้ารก ากบั
ดแูลของอาจารยผ์ูใ้หก้าร
ฝึกอบรม 

3. เป็นผูน้ าหรอืเขา้รว่มในการ
ท ากจิกรรมเกีย่วกบังานวจิยั 
เช่น การอ่าน การวพิากษ์ 
และประเมนิบทความหรอื
งานวจิยั เป็นต้น 

4. การแปลผลภาพวนิิจฉยั
ผูป้ว่ย โดยยดึ practice 
guide line ใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ 

1. สมดุบนัทกึรายละเอยีดการ
ปฏบิตังิาน (logbook และ 
portfolio) 

2. การสะทอ้นตนเอง (self 
reflection) 

3. ขอ้เสนอแนะ (feedback) 
จากอาจารย ์

4. การประเมนิ Mini-IPX โดย
อาจารย ์

5. ผลงานวทิยานิพนธ ์หรอื
สารนิพนธ ์

6. การประเมนิการน าเสนอใน
กจิกรรมวชิาการ เช่นใน 
วารสารสโมสร (journal 
club) หรอื การทบทวน
วรรณกรรม (article 
review)  

7. สงัเกตการปฏบิตังิานใน
สถานการณ์จรงิโดย
อาจารยผ์ูด้แูล (direct 
observation of procedure 
skills, DOPS) 

4. ทกัษะในการ
ตดิต่อสื่อสารและ
การสรา้ง 

1. สรา้งสมัพนัธภาพกบั
ผูร้ว่มงาน ผูป้ว่ยและ
ญาตไิดอ้ยา่งม ี

1. ฝึกทกัษะในการใหข้อ้มลู
เกีย่วกบัการตรวจภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงู การขอความ

1. สรา้งสมัพนัธภาพกบั
ผูร้ว่มงาน ผูป้ว่ยและญาติ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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สมรรถนะหลกั ผลการเรียนรู้ ตวัอย่างการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล    
(ตวัอย่างการประเมิน) 

    สมัพนัธภาพ 
    (Interpersonal 

and 
communication 

    skills) 

    ประสทิธภิาพ 
2. สามารถถ่ายทอด

ความรูแ้ละทกัษะ
ใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้

3. เขยีนรายงานผล
ตรวจดว้ย
ภาษาองักฤษได้
อยา่งถูกตอ้ง 

4. มคีวามเป็นผูน้ า และ
น าความรูไ้ปใช้
ช่วยเหลอืผูป้ว่ย 

     ในเชงิส่วนรวมและ 
     สงัคม 
 
 

ยนิยอมในการตรวจ และการ
ฉีด contrast agent จาก
ผูป้ว่ยหรอืญาต ิ

2. ฝึกทกัษะในดา้นการแจง้ผล
การตรวจใหผู้ป้ว่ยและแพทย์
เจา้ของไขท้ราบ 

3. ฝึกทกัษะการสื่อสารใน
สถานการณ์เฉพาะ เช่น การ
แจง้ข่าวรา้ย การจดัการเมือ่
เกดิขอ้ผดิพลาด เป็นตน้ 

4. รบัปรกึษาการส่งตรวจทาง
รงัสวีทิยาจากแพทยต่์าง
แผนกทัง้ในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ 

5. ปฏบิตังิานรว่มกบัอาจารย์
แพทย ์แพทยป์ระจ าบา้นรุ่น
น้อง เจา้หน้าทีร่งัสเีทคนิค 
พยาบาลไดอ้ยา่งราบรื่น  

6. สอนแพทยป์ระจ าบา้นรุ่น
น้อง ตลอดจนนกัศกึษา
แพทยท์ีม่าดูงาน ทัง้ในดา้น
ความรู ้วธิกีารปฏบิตังิาน 
ทกัษะในการท าหตัถการ 
ตลอดจนวธิกีารสื่อสารกบั
ผูร้ว่มงาน ผูป้ว่ยและญาต ิ  

7. น าเสนอขอ้มลูผูป้ว่ย ภาพ
ทางรงัสวีทิยา และแนะ
แนวทางในการวนิิจฉัย 
ตลอดจนการวนิิจฉัยแยกโรค 
หรอืเขา้รว่ม ในกจิกรรม
วชิาการ ต่าง ๆ เช่น 
Radiology and 
Interdepartmental 

2. สามารถถ่ายทอดความรู้
และทกัษะใหแ้ก่ผูอ้ื่นได้ 

3. เขยีนรายงานผลตรวจดว้ย
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

4. มคีวามเป็นผูน้ า และน า
ความรูไ้ปใชช้่วยเหลอื
ผูป้ว่ยในเชงิส่วนรวมและ 

    สงัคม 
5. แบบประเมนิ 360 องศา 
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สมรรถนะหลกั ผลการเรียนรู้ ตวัอย่างการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล    
(ตวัอย่างการประเมิน) 

conference, Interesting 
case เป็นต้น 

8. บนัทกึรายงานผลการตรวจ
ทางรงัสวีทิยาวนิิจฉัย 
(Radiology report)  และ
แกไ้ขเมือ่ไดร้บัค าแนะน าจาก
อาจารย ์

9. รว่มกจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม
ตามทีม่โีอกาสสมควร เช่น 
การออกหน่วยเพื่อตรวจ
ผูป้ว่ยตามวาระพเิศษต่าง ๆ  

5. ความเป็นวชิาชพี 
    แพทย ์

(Professionalism) 

1. การบรบิาลตามหลกั
เวชจรยิศาสตร ์

2. ผูเ้รยีนมคีวาม
รบัผดิชอบและมี
จรยิธรรมอนัดต่ีอ
วชิาชพี 

3. มเีจตคตทิีด่ต่ีอการให้
บรบิาลทางการแพทย์
และสุขภาพแบบองค์
รวมแก่ประชาชนทุก
ระดบั 

4. มคีวามสนใจใฝ่รู ้และ
สามารถพฒันาไปสู่
ความเป็นผูเ้รยีนรู ้
ต่อเนื่องตลอดชวีติ  

1. เขา้รว่มในกจิกรรมการเรยีน
การสอนของสถาบนั
ฝึกอบรม กจิกรรม
แพทยศาสตรศกึษาต่อเนื่อง 
และกจิกรรมทีใ่หค้วามรู้
ทางดา้นบูรณาการทาง
การแพทยท์ัว่ไป  

2. พฒันาใหม้เีจตคตทิีด่รีะหว่าง
การปฏบิตังิานดแูลผูป้ว่ย 
โดยเขา้อบรม counselling 
และ non-technical skills 
ต่าง ๆ 

  - มกีารท า case scenario 
เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู้
เกีย่วกบักรณต่ีาง ๆ เช่น   

    สทิธผิูป้ว่ย เช่น การ
ตดัสนิใจเลอืกการรกัษา การ
รกัษาความลบัผูป้ว่ย และ
การแจง้ข่าวแก่ผูป้ว่ยและ
ญาต ิเป็นตน้ 

 - การเตรยีมตรวจผูป้ว่ยหญงิ
โดยแพทยช์าย เช่น ตรวจ
mammogram, TVS, 

1. การรายงานประสบการณ์ 
    เรยีนรูจ้าก counselling, 

non-technical skills และ 
workshop  

2. การประเมนิสมรรถนะดา้น 
professionalism และ 
interpersonal and  

    communication skills  
โดยอาจารยแ์ละผูร้ว่มงาน 

- สงัเกตพฤตกิรรมโดย 
  อาจารยแ์ละผูร้ว่มงาน  
- การทดสอบโดยใช ้short 
essay question 
ยกตวัอยา่งเหตุการณ์ 

๓. ระบบรายงานกรณทีีม่ ี
ปญัหาระหว่างการท างาน 
(work based monitoring) 
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สมรรถนะหลกั ผลการเรียนรู้ ตวัอย่างการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล    
(ตวัอย่างการประเมิน) 

ultrasound of breast หรอื
การตรวจ ultrasound 
scrotum ในผูช้ายตอ้งมี
บุคลากร บุคคลทีส่าม อยู่
ดว้ยเสมอ  

3. มกีารสรา้ง role model ของ
อาจารยแ์พทย ์

6. การปฎบิตังิานตาม
ระบบสุขภาพ 
(System-based 
practice) 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัระบบสุขภาพ
และระบบยาของ 
ประเทศ  

2. มคีวามรูแ้ละมสี่วน
รว่มในระบบพฒันา
คุณภาพการดแูล
ผูป้ว่ย 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในเรือ่งความ
ปลอดภยัของผูป้ว่ย 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในเรือ่งการใช้
ทรพัยากรสุขภาพ
อยา่งเหมาะสม (cost 
consciousness) 

5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เรือ่งกฎหมายทาง
การแพทย ์รวมถงึ
สทิธผิูป้ว่ย 

1. การบรรยายใหค้วามรู ้ 
2. การดงูาน การเรยีนรู้

ระบบงานทีส่ าคญัภายใน
โรงพยาบาล ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ระบบสุขภาพ ระบบยา และ
งานทางดา้นภาพวนิิจฉัย
ชัน้สงู   

3. การปฏบิตังิานและเขา้เป็น
สมาชกิด าเนินการตาม
บทบาททีเ่กีย่วขอ้งในระบบ
ประกนัคุณภาพต่าง ๆ  ของ
สถาบนั  

4. การเขา้รว่มกจิกรรมบูรณา
การ และปฐมนิเทศแพทย์
ประจ าบา้น 

 
 

1. ประเมนิสมรรถนะ EPA    
โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรม  
ตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร  

2. แบบประเมนิ 360 องศา 
3. การลงชื่อเขา้รว่ม และผ่าน

การรว่มกจิกรรม 
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4.     การประเมิน EPA และ Milestone 
 
ตารางแสดง EPA และความสมัพนัธ์กบั Core competency และ Milestone 

 

 

EPA 

Expectation by 

year of training 

Competencies* 

Fellow1 Fellow2 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       

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       
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*Note: PC= Patient care, MK = Medical knowledge, PBLI = Practice-based learning & improvement,        

ICS = Interpersonal & communication skills, PROF = Professionalism, SBP = System-based practic

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

3 4       
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การประเมินระดบัศกัยภาพโดยรวม (Competency level) 

1: ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม 
2: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้าร 

                ควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ 
3: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตก้ารชีแ้นะ 

                ของอาจารย ์
4: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรอืไม่ 

                ขอค าชีแ้นะจากอาจารย ์
5: สามารถปฏบิตังิาน ใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉยัแยกโรคไดอ้ย่างเหมาะสมสามารถปฏบิตังิาน  

                และใหก้ารวนิิจฉยัหรอืวนิิจฉัยแยกโรคไดเ้อง และสามารถใหก้ารชีแ้นะหรอืควบคุมผูท้ีม่ ี 
                ประสบการณ์น้อยกว่าได ้
 

การประเมนิกจิกรรมตาม EPA แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู สามารถท าไดโ้ดย 

 End-of-rotation global assessment  
 Direct observation and feedback  
 Self-assessment and reflections  
 Portfolio  
 Core exam  
 OSCE / simulation  
 Reading out with resident  
 ER preparedness test  
 Review of reports  
 Rate of major discrepancies  
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ภาคผนวกท่ี 3 
การรบัรองวฒิุบตัรฯ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู                                          

 ให้มีคณุวฒิุ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
 

การรบัรองคุณวุฒหิรอืวุฒกิารศึกษา วุฒบิตัร (วว.) ฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูง ให้ “เทยีบเท่า
ปรญิญาเอก” นัน้ ถอืเป็นสทิธสิ่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัทีใ่หก้ารฝึกอบรม โดยใหเ้ป็นไปตามความ
สมคัรใจของแต่ละสถาบนัที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมคัรใจของแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขาภาพ
วนิิจฉัยชัน้สูงแต่ละรายด้วย หากแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงมคีวามประสงค์ดงักล่าว 
ตนเองจะต้องแจง้ให้สถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนว่าจะรบัการฝึกอบรมที่มโีอกาส
ไดร้บัทัง้ วว. และการรบัรองวุฒดิงักล่าวให ้“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” กรณนีี้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะต้องมี
ผลงานวจิยัโดยทีเ่ป็นผูว้จิยัหลกั และผลงานนัน้ตอ้งตพีมิพใ์นวารสารทีเ่ป็นทีย่อมรบั 

ในกรณทีีส่ถาบนัฝึกอบรมฯ ไมส่ามารถจดัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สูง
เพื่อใหม้กีารรบัรองคุณวุฒ ิวว. “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ได ้สถาบนันัน้มสีทิธิท์ีจ่ะไม่จดัการฝึกอบรมแบบ
ที่มกีารรบัรองคุณวุฒใิห้ “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ได้ สถาบนันัน้ต้องแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา
ภาพวนิิจฉัยชัน้สงูทราบตัง้แต่วนัเริม่เปิดรบัสมคัรเขา้เป็นแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูไป
จนถงึวนัที่เริม่เปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบนัฝึกอบรมใดต้องการให้มกีารรบัรอง วว. ให้มคีุณวุฒิ
ดงักล่าว แต่มทีรพัยากรจ ากดั สถาบนัสามารถติดต่อขอความร่วมมอืจากอาจารย์และทรพัยากรจาก
สถาบนัอื่นมาช่วยได ้ 

การทีแ่พทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงสอบผ่านและมสีทิธิไ์ดร้บัวุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพ
วนิิจฉัยชัน้สูงแล้ว หากมคีวามประสงค์จะให้ราชวทิยาลยัรังสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย ด าเนินการออก
เอกสารเพื่อรบัรองว่า วุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู มคีุณวุฒ ิ“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” นัน้ จะตอ้ง
ท าให้ผลงานวจิยัหรอืส่วนหนึ่งของผลงานวจิยัที่ส่งมาให้ราชวทิยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ วุฒบิตัรฯ 
ในครัง้นัน้ มลีกัษณะดงันี้ 

 ผลงานวิจยัต้องได้รบัการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้ร ับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

 ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขยีนบทคดัยอ่ 
การตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิี่มคีุณภาพทีอ่ยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ใหเ้ป็น

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคดัเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรอื Google 
Scholar หรอืในวารสารนานาชาตทิีใ่ชภ้าษาองักฤษในบทความหรอืในบทคดัย่อและมกีารตพีมิพว์ารสาร
ฉบบัน้ีมานานเกนิ 10 ปี  

ในกรณีทีว่ว. ของท่านไดร้บัการรบัรองว่า “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ราชวทิยาลยัฯ แนะว่า หา้มใชค้ า
ว่า Ph.D. หรอื ปร.ด. ทา้ยชื่อในคุณวุฒ ิหรอืวุฒกิารศกึษา และหา้มเขยีนค าว่า ดร. น าหน้าชื่อตนเอง แต่
สถาบนัการศกึษาสามารถใช้ วุฒบิตัรฯ ที่ “เทยีบเท่าปรญิญาเอก” นี้ มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารย์ประจ า
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หลกัสตูรการศกึษา อาจารยร์บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษา อาจารยค์ุมวทิยานิพนธ ์หรอืเป็นวุฒกิารศกึษา
ประจ าสถานศกึษาได ้โดยเสนอใหส้ถาบนัการศกึษาแสดงวุฒกิารศกึษาแยกกนัดงันี้ 

 มอีาจารย ์“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” จ านวนกีท่่าน จาก วว.  
 มอีาจารย ์“Ph.D หรอื ปร.ด. หรอื ปรญิญาเอก” จ านวนกีท่่าน 

ดงันัน้ วุฒบิตัรฯ หรอื หนังสืออนุมตัิฯ ของท่านที่ได้รบัการรบัรองวุฒกิารศึกษานี้อาจจะมคี าว่า 
“เทยีบเท่าปรญิญาเอก” ต่อทา้ยไดเ้ท่านัน้ 
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ภาคผนวกท่ี  4 
การวดัและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม  

 

1.   การประเมินตามมิติต่าง ๆ  
ในระหว่างการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงูทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม ใหค้รอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและกจิกรรมทางการ
แพทย ์ในมติต่ิาง ๆ ดงันี้ 

มิติท่ี 1  ประเมนิสมรรถนะ EPA โดยอาจารยผ์ูฝึ้กอบรมตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร                   

              (ดรูายละเอยีดในขอ้ 2) 

มิติท่ี 2  การรายงานผลการสอบจดัโดยสถาบนั  (ผ่าน/ไมผ่่าน)  

 มเีกณฑผ์่านทีก่ าหนดโดยแต่ละสถาบนั โดยส่งผลใหร้าชวทิยาลยัในเดอืนที ่
22 ของการฝึกอบรม (เดอืนเมษายน) 

มิติท่ี 3  การรายงานประสบการณ์เรยีนรูจ้ากผูป้ว่ย (portfolio / logbook) 

 แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่ 1 ส่ง logbook ของปีแรก ในเดอืนที ่ 15 (เดอืน
กนัยายน) 

 แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่ 2 ส่ง logbook ของทัง้ 2 ชัน้ปี ในเดอืนที ่ 22 (เดอืน
เมษายน) 

มิติท่ี 4  การรายงานประสบการณ์วจิยั 

 ใหส้ถาบนัรบัรองว่างานวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละท่าน ไดผ้่านการ
รบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน ในเดอืนที่ 15 (เดอืน
กนัยายน) 

 ส่งผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ในเดอืนที ่20 (เดอืนกุมภาพนัธ)์ 

 มิติท่ี 5  การรว่มกจิกรรมประชุมวชิาการทางรงัสวีทิยา 

 เขา้รว่มการประชุมราชวทิยาลยั (RCRT) อยา่งน้อย 1 ครัง้ใน 2 ปี  รบัรองโดย
สถาบนัในเดอืนที ่22 (เดอืนเมษายน) 

 มิติท่ี 6  การรายงานประสบการณ์เรยีนรูจ้าก counselling, non-technical skills และ  
                          workshop  

 ประเมนิจาก EPA (ดรูายละเอยีดในขอ้ 2) 
 การเรยีนบรูณาการโดยส่วนกลาง  
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 มิติท่ี 7  การประเมนิสมรรถนะดา้น professionalism และ interpersonal and communication  
                          skills โดยอาจารยแ์ละผูร้ว่มงาน 

 ประเมนิจาก EPA (ดรูายละเอยีดในขอ้ 2) 

 

2.   การประเมิน EPA (อา้งองิจาก Deitte LA, Gordon LL, Zimmerman RD, et al. Entrustable 
Professional Activities: Ten Things Radiologists Do. Acad Radiol 2016;23:374-81.) 

EPA 1: Collaborates as a member of an interprofessional team   
          ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ Multi-Disciplinary Teamwork Assessment (MDT) 
           ในการด าเนิน conferences โดยผูเ้ขา้รบัการอบรม 

          แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 (level 3) อยา่งน้อย 2 ครัง้/ปี 
          แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 (level 4) อยา่งน้อย 2 ครัง้/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 
           ประเมนิโดย EPA 2-5 ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ mini-Imaging Interpretation  
          Exercise (mini-IPX) อยา่งน้อย 1 ครัง้/หน่วย/ปี 
          แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/หน่วย/ปี 

          แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 (level 5) อยา่งน้อย 1 ครัง้/หน่วย/ปี 

EPA 6: Obtains informed consent and performs diagnostic / interventional procedures 
EPA 7: Manages patients undergoing imaging and procedures 
           ประเมนิโดย EPA 6-7 ประเมนิโดยใชใ้บประเมนิ Radiology Direct Observation of   
           Procedural Skills (Rad-DOPS)  
           แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/หน่วย/ปี 

           แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 (level 5) อยา่งน้อย 1 ครัง้/หน่วย/ปี 

EPA 8: Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care  
             ประเมนิโดยงานวจิยัแพทยป์ระจ าบา้น ตามขอ้ 1 (มติทิี ่4) 
EPA 9: Behave professionally  
             ประเมนิโดยการประเมนิ 360 องศา 
                แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

           แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 (level 5) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 
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EPA 10: Contributes to a culture of safety and improvement   
               ประเมนิโดย การจดั Morbidity and Mortality  (MM) conference โดยผูเ้ขา้รบัการ 
             ฝึกอบรม โดยใชใ้บประเมนิ Multidisciplinary teamwork assessment (MDT)  
           แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่1 (level 3) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

           แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีที ่2 (level 4) อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 
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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) 
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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) 

        

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 
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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) 
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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) 
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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) 

        

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 
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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) 
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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) 
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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)  

        

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

 

 

 

Trainee’s Signature  Assessor’s Signature 
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ภาคผนวกท่ี 5 

เกณฑก์ารออกข้อสอบเพ่ือการวดัและประเมินผลเพ่ือเล่ือนชัน้ปี 

           เพื่อใหก้ารออกขอ้สอบ เพื่อประเมนิผลเพื่อเลื่อนชัน้ปีของ แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา เป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยโปรง่ใส มคีวามยตุธิรรม มคีวามคลอบคุลมเนื้อหาของหลกัสตูรอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู ภาควชิารงัสี
วทิยา คณะแพทยศาสตร ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ไดก้ าหนดเกณ์ออกขอสอบดงันี้ 

1. กรรมการการออกขอ้สอบ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารย ์ผูฝึ้กสอนหลกัสตูรแพทยป์ระจ าบา้น                                   
อนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู  สาขารงัสวีนิิจฉยั  ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  
มหาวทิยาลยัมหดิล และตอ้งประกอบดว้ย อาจารยจ์ากหน่วย abdominal imaging, genitourinary 
imaging, chest imaging, cardiovascular imaging, และ musculoskeletal imaging เป็นอย่างน้อย 

2. กรรมการสอบมหีน้าที ่ตดัสนิใจรปูแบบการออกขอ้สอบ จ านวนขอ้สอบ และก าหนดวนัสอบตามความ
เหมาะสม 

3. เนื้อหาในการออกขอ้สอบ ไมม่กีารก าหนด standard text book โดยสามารถออกขอ้สอบจาก วารสาร
ทางการแพทยท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัได ้ไมม่จี ากดัรอ้ยละของขอ้สอบ โดยตอ้งมกีารสอบทัง้ abdominal 
imaging, genitourinary imaging, chest imaging, cardiovascular imaging, และ musculoskeletal 
imaging เป็นอยา่งน้อย 

4. ขอ้สอบทุกขอ้ ตอ้งผ่านการเขา้ทีป่ระชุม และไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการออกขอ้สอบ 
5. เกณฑก์ารสอบผ่านก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 60 ทุกวชิา อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการการสอบสามารถ

ก าหนดเกณฑใ์หมผ่่านทีป่ระชุมคณะกรรมการตามเหน็สมควรได้ กรณทีีแ่พทยป์ระจ ายา้นอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงูสอบไมผ่่านบางวชิาสามารถสอบซ่อมไดต้ามรายวชิา โดยผูส้อบซ่อมผ่านจะไดค้ะแนนที่
รอ้ยละ 60 หรอืตามเกณฑผ์่านทีก่ าหนดใหม่จากทีป่ระชุมอาจารย์ 

6. การสอบซ่อมสามารถเลอืกใชข้อ้สอบเดมิหรอืขอ้สอบชุดใหมไ่ดต้ามคณะกรรมการเหน็สมควร 
7. กรณแีพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงมขีอ้สงสยัผลการตดัสนิคะแนนสอบ หรอืกรณมีขีอ้

สงสยัผลการตดัสนิคะแนนสอบสมัภาษณ์ สามารถอุทธรณ์ ผลการสอบ ตามภาคผนวก 6 
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ภาคผนวกท่ี 6 

แนวทางการร้องเรียนผลการศึกษา หรือผลการสอบสมัภาษณ์ 

  กรณแีพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงมขีอ้สงสยัผลการตดัสนิคะแนนสอบ ผลการ
ประเมนิ หรอืกรณผีูส้มคัรแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูมขีอ้สงสยัผลการตดัสนิคะแนน
สอบสมัภาษณ์ สามารถอุทธรณ์ ผลการสอบ หรอืผลการประเมนิไดต้ามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ ถา้หากเรือ่งพจิารณาเกนิขอบเขตอ านาจการพจิารณาของคณะกรรมการสาขารงัสวีนิิจฉยั 
ทางสาขารงัสวีนิิจฉยัจะส่งเรื่องไปยงัภาควชิา และ/หรอื คณะกรรมการการศกึษาหลงัปรญิญา เพื่อ
พจิารณา และอาจใชร้ะยะเวลานานเกนิก าหนด 14 วนัในการชีแ้จงผล 

 

 

ผูต้อ้งการอุทธรณ์ ยืน่หนงัสอือุทรณ์ภายใน 30 วนัหลงัประกาศผลสอบ/ผลการประเมนิ      
ผ่านเจา้หน้าทีก่ารศกึษาของภาควชิา 

ฝา่ยการศกึษา สาขารงัสวีนิิจฉยัรบัเรือ่งอุทธรณ์ 

ตัง้คณะกรรมการพจิารณาเรื่องอุทธรณ์ 

ชีแ้จงผลการอุทธรณ์ใน 14 วนั 
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ภาคผนวกท่ี 7 
เกณฑก์ารคดัเลือกแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู               

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

เพื่อใหก้ารด าเนินการคดัเลอืกแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงูเป็นไปตามระเบยีบ
และหลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้สาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิารงัสวีทิยา จงึมหีลกัเกณฑใ์นการ คดัเลอืก
แพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู ดงัต่อไปนี้  

1. ลกัษณะการฝึกอบรม 

การอบรมเพื่อวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมอนุ
สาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สงู เป็นหลกัสตูรทีม่รีะยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี  

2. คณุสมบติัทัว่ไป  

2.1  ผูส้มคัรตอ้งมคีุณสมบตัเิบือ้งตน้ครบถว้นตามเกณฑก์ าหนดของแพทยสภาในปี
การศกึษาหรอืปีการฝึกอบรมนัน้ ๆ  

2.2  เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัอิา้งองิตามประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 
(กสพท) เรือ่ง คุณสมบตัเิฉพาะของผูท้ีส่มคัรเขา้ศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติ 
(ฉบบัปี พ.ศ.2559) โดยไม่จ ากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา และภาวะสุขภาพทีไ่มม่ี
ผลกระทบต่อการฝึกอบรม  

2.3  เป็นผูจ้บการศกึษาแพทยศาสตรบณัฑติ ทีไ่ดร้บัการรบัรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผู้
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม และมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม  

2.4  มผีลการเรยีนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (GPA)  ไมต่ ่ากว่า 2.5  

2.5  เป็นผูไ้ดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพี
เวชกรรม สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั หรอื สาขารงัสวีทิยาทัว่ไป หรอื เป็นผูม้สีทิธิส์อบเพื่อ
วุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัในปีการศกึษานัน้ (ในกรณทีีส่อบวุฒบิตัรสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉัย
ไมผ่่าน สามารถอนุญาตใหเ้รยีนได ้แต่ก่อนทีจ่ะสอบวุฒบิตัรฯ อนุสาขาภาพวนิิจฉยั
ชัน้สงูจะตอ้งผ่านวุฒบิตัรฯ สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัก่อน) 

2.6  เป็นผูไ้มม่ภีาระผกูพนัการชดใชทุ้นกบัตน้สงักดัเดมิ 
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3. เกณฑก์ารพิจารณารบัการเข้าฝึกอบรม มีดงัน้ี 

3.1. คะแนนเฉลีย่สะสม (GPA) ตลอดการศกึษาแพทยศาสตรบ์ณัฑติ 
3.2. คะแนนสอบวดัความรูท้างภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ CU-TEP, IELTS หรอื TOEFL โดยเป็น

ผลสอบทีม่อีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
3.3. หนงัสอืรบัรองทุนจากโรงพยาบาลตน้สงักดั (ถา้ม)ี 
3.4. ประวตักิารท างานของแพทย ์กจิกรรมนอกหลกัสตูร รวมถงึความสามารถพเิศษ 
3.5. จดหมายแนะน าตวัของแพทยผ์ูส้มคัร และหนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา และ

ผูร้ว่มงาน (recommendation letter) 
3.6. ประสบการณ์การท างานวจิยัในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
3.7. คะแนนจากการสอบสมัภาษณ์ โดยคณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจ าบา้นโดย

รายละเอยีดการใหค้ะแนน แสดงดงัในตาราง 

ตารางแสดงเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้าน  

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง  ภาควิชารงัสีวิทยา  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 

เกณฑก์ารคดัเลือก คะแนนเตม็ 

คะแนนจากคุณสมบตัทิีก่ าหนด (50)  

 เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) การศกึษาแพทยศาสตรบณัฑติ 
o 2.50-2.99 (4)a 
o 3.00-3.24 (6) 
o 3.25-3.49 (8) 
o 3.50-4.00 (10) 

10 

 คะแนนสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนถงึ
วนัปิดรบัสมคัรการคดัเลอืกเขา้ฝึกอบรม  

 CU-TEP 
o <70 = (0)              70-90 = (5)              >90 = (10) 

 IELTS 
o <5 = (0)                5-6.5 = (5)              >6.5 = (10) 

 TOEFL paper base 
o <500 = (0)           500-550 = (5)            >550 = (10) 

 TOEFL computer base 
o <150 = (0)           150-210 = (5)            >210 = (10) 

 TOEFL internet base 

10 
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o <53 = (0)             53-79 = (5)               >79 = (10) 

 หนงัสอืรบัรองทุนจากโรงพยาบาลตน้สงักดั (20)  
 กรณสีงักดัอสิระตอ้งไม่มภีาระผกูพนัการใชทุ้นกบัตน้สงักดัเดมิ  

20 

 ประวตักิารท างาน กจิกรรมนอกหลกัสตูร และความสามารถพเิศษ  
o ม ี(5) 
o ไมม่ ี(0) 

5 

 จดหมายแนะน าตวัของแพทยผ์ูส้มคัร และหนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา 
และผูร้ว่มงาน (Recommendation letter)  
o ม ี(5) 
o ไมม่ ี(0) 

5 

 ประสบการณ์การท าวจิยัในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
o ม ี(10) 
o ไมม่ ี(0) 

10 

การสมัภาษณ์ (40)  

o โดยพจิารณจากองคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ ความรู ้(knowledge) ทกัษะ 
(technical and non-technical skill) การสื่อสาร (communication) 
และเจตคต ิ(attitude) 

40 

คะแนนรวม 100 

 

4. เอกสารท่ีต้องน ามาแสดงเพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาคดัเลือก  

4.1. รปูถ่าย 2 นิ้ว (ทีถ่่ายภายใน 6 เดอืน) จ านวน 2 รปู   

4.2. เอกสารแนะน าตวั ประวตักิารท างานของผูส้มคัร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้
ทุนในหน่วยงานของรฐับาล ผลงานวชิาการอื่น ๆ และความสามารถพเิศษ เช่น 
ภาษาองักฤษ ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร  ์

4.3. ผลการสอบภาษาองักฤษ 
4.4. ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการจ านวน 1 ฉบบั 
4.5. ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ - สกุล (เฉพาะในกรณทีีเ่ปลีย่นชื่อ - สกุล)  
4.6. ใบทะเบยีนสมรส (เฉพาะในกรณทีีจ่ดทะเบยีนสมรสแลว้)  
4.7. ส าเนาใบแสดงผลการศกึษาตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติ จ านวน 1 ฉบบั 
4.8. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม จ านวน 1 ฉบบั 
4.9. ส าเนาวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัแิสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวช

กรรม สาขารงัสวีทิยาวนิิจฉัย หรอืสาขารงัสวีทิยาทัว่ไป หรอืใบรบัรองว่าเป็นแพทย์
ประจ าบา้นสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยั ชัน้ปีทีส่าม จากสถาบนัฝึกอบรม 
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4.10. ส าเนาหนงัสอืจากตน้สงักดัอนุมตัใิหเ้ขา้ฝึกอบรม และรบัรองว่าจะท าสญัญาเมือ่ไดร้บั
การคดัเลอืก (ถา้ม)ี 

4.11. หนงัสอืรบัรองการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบับญัชาและ / หรอืผูท้ีเ่คยปฏบิตังิานใกลช้ดิ 
จ านวน 2 ฉบบั 

5. การพิจารณาคดัเลือก 

5.1. คณะกรรมการการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมาจากอาจารยป์ระจ าในภาควชิารงัสี
วทิยาวนิิจฉยั อยา่งน้อย 5 ท่าน โดยแต่ละท่านเป็นตวัแทนของหน่วย thoracic 
imaging, cardiovascular imaging, gastrointestinal and hepatobiliary imaging, 
genitourinary imaging และ musculoskeletal imaging 

5.2. เพื่อความโปรง่ใส เสมอภาค และตรวจสอบได ้ก่อนการสมัภาษณ์และการตดัสนิคะแนน 
คณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงูทุกท่าน ตอ้งลง
ลายมอืชื่อในเอกสารแสดงถงึความไม่มสี่วนไดส้่วนเสยีต่อผูส้มคัรและการตดัสนิคะแนน 

5.3. คณะกรรมการคดัเลอืกแพทยป์ระจ าบา้นจะน าคะแนนรวมทุกหมวดของแพทยผ์ูส้มคัร
แต่ละรายมาเรยีงล าดบัจากคะแนนสงูไปต ่า หลงัจากนัน้คณะกรรมการฯ จะไดป้ระชุม
พจิารณาพรอ้มกนัตามความเหมาะสมเพื่อตดัสนิขัน้สุดทา้ยอกีครัง้  มตขิองคณะ
กรรมการฯ นี้ถอืเป็นอนัสิน้สุด 

6. การอทุธรณ์ผลการการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง  
ผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู สามารถเขยีน

ค ารอ้งเพื่อขออุทธรณ์ผลการตดัสนิไดต้ามระเบยีบภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล โดยจะมกีารพจิารณาผลการอุทธรณ์โดยคณะอนุกรรมการการอุทธรณ์ ซึง่แต่งตัง้โดย
หวัหน้าภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มตกิารตดัสนิจาก
คณะอนุกรรมการการอุทธรณ์นี้ ใหถ้อืเป็นอนัสิน้สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจ ำบำ้นอนุสำขำภำพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล พ.ศ. 2562               ๑๑๒ 

ภาคผนวกย่อย ประจ าภาคผนวกท่ี 7 

เอกสารส าแดงส าหรบัคณะกรรมการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู    
ภาควิชารงัสีวิทยา  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 

  

เขยีนที.่...............................................................  

  

  

  ขา้พเจา้ นพ. /พญ. .................................................................................... ขอท าค ารบัรอง
เป็นเอกสารเพื่อยนืยนัว่า ในการด าเนินการทีเ่กีย่วกบัการคดัเลอืกแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพ
วนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิลนี้  ขา้พเจา้ไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผูท้ีม่ ี
ส่วนไดส้่วนเสยีกบัผูส้มคัร และกระบวนการคดัเลอืกแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล อนัอาจท าใหก้ารด าเนินการเกีย่วกบัการคดัเลอืกครัง้
นี้ไม่ยตุธิรรม   

  

 

                                                                              จงึขอเรยีนยนืยนัและรบัรอง  

  

ลงชื่อ......................................................................                                                                           
(.............................................................................)   

                                                     วนั............เดอืน........................... ปี...................... 
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คณะกรรมการด าเนินการหลกัสตูรแพทยป์ระจ าบ้าน                                   
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู  สาขารงัสีวินิจฉัย  ภาควิชารงัสีวิทยา             

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ประธานการฝึกอบรม : รองศาสตราจารย ์นายแพทยต์รงธรรม  ทองด ี

อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม มจี านวนทัง้สิน้ 25 ท่าน โดยแบ่งตามหน่วยต่าง ๆ ดงันี้ 

รายนามอาจารยป์ระจ าหน่วย Thoracic imaging 

(รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงินิศา  เมอืงแมน: หวัหน้าหน่วย) 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยต์รงธรรม  ทองด ี 
2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงินิศา  เมอืงแมน  
3. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิกนัยารตัน์  โตธนะรุ่งโรจน์  
4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิสุวมิล  วงศล์กัษณะพมิล  
5. อาจารย ์นายแพทยภ์าคภมู ิ ธริาวทิย ์ 
6. อาจารย ์นายแพทยก์ฤตชาต ิ บุตรเนียร  

 

รายนามอาจารยป์ระจ าหน่วย Cardiovascular imaging 

(ศาสตราจารย ์นายแพทยท์นงชยั  สริอิภสิทิธิ:์ หวัหน้าหน่วย) 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยท์นงชยั  สริอิภสิทิธิ ์ 
2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิจติรลดัดา  วะศนิรตัน์  
3. อาจารย ์นายแพทยก์ารยก์วนิ  ภทัรธรีนาถ 

 

รายนามอาจารยป์ระจ าหน่วย Abdominal imaging 

(รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิกอบกุล  เมอืงสมบรูณ์ : หวัหน้าหน่วย) 

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิวลยัลกัษณ์  ชยัสตูร 
2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิกอบกุล  เมอืงสมบรูณ์ 
3. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิปิยาภรณ์  อภสิารธนรกัษ์  
4. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิพรพมิพ ์ กอแพรพ่งศ ์ 
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5. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิรณษิฐา  ทองด ี 
6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิอภญิญา  เจรญิศกัดิ ์ 
7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญงินิธดิา  ณ สงขลา  
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์ทิธพิงศ ์ ศรสีจัจากุล  
9. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิโสภา  พงศพ์รทรพัย ์
10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิวรรณวรางค ์ ตรีสมทิธ ์ 
11. อาจารย ์แพทยห์ญงิวรปาร ี สุวรรณฤกษ์  
12. อาจารย ์แพทยห์ญงิชนิกานต ์ ธริาวทิย ์ 

 

รายนามอาจารยป์ระจ าหน่วย Musculoskeletal imaging 

(รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงินิตยา  เลก็ตระกูล: หวัหน้าหน่วย) 

1. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงินิตยา  เลก็ตระกูล  
2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิกุลนุช  ชาญชยัรุจริา  
3. อาจารย ์นายแพทยป์าลนันท ์ ศริวินารงัสรรค ์ 

 

รายนามอาจารยป์ระจ าหน่วย Emergency 

(อาจารย ์รฐัชยั แกว้ลาย : หวัหน้าหน่วย) 

1. อาจารย ์รฐัชยั แกว้ลาย 
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ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีสรรหาอาจารยใ์หม่                                                           
ภาควิชารงัสีวิทยา  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล
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ภาคผนวกท่ี 10 
หนังสือแต่งตัง้คณะอนุกรรมการความปลอดภยัทางรงัสี
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ภาคผนวกท่ี 11 
การประเมินและการทบทวนแผนการฝึกอบรมหลกัสตูร 

 
การก ากบัประเมินหลกัสูตรของแผนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล มีรายละเอียดดงัน้ี  
ดว้ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล มีการด าเนินการอบรมแพทยใ์ชทุ้นและ

แพทยป์ระจ าบา้น ผา่นหลกัสูตรวชิาชีพ ภายใตก้ารก ากบัดูแลการฝึกอบรมของราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยและแพทยสภา ควบคู่กบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงสาขารังสีวทิยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ดงันั้นจึง อาศยักลไกการก ากบัดูแลตามขอ้ก าหนด
มหาวทิยาลยัและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย (สกอ) ใน ระบบ มคอ 7 และกระบวนประกนั
คุณภาพการศึกษา IQA  รวมถึงระเบียบจากแพทยสภาในการก ากบัดูแล หลกัสูตรฯ ควบคู่กนัไป โดยมี
คณะอนุกรรมการการบริหารหลกัสูตรของภาควชิาฯ ด าเนินระบบการก ากบัดูแลฯ ตามกรอบระยะเวลา และ
มีระบบการจดัการการฝึกอบรมท่ีก าหนดผูรั้บผิดชอบตามขั้นตอน การด าเนินงาน ดงัน้ี   

1. น าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการพิจารณาจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม (พนัธกิจของแผนการ  
ฝึกอบรม ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม) 

2.    ก าหนดแนวทางการฝึกอบรม  
3.    กระบวนการท างาน  

3.1   การบริหารหลกัสูตรท่ีจดัท า 
3.2   การรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น โดยพิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับสมคัร 
        ผูเ้ขา้รับการ ฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสาธารณสุข  
1.3 การฝึกอบรม (ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม พฒันาการของผูเ้ขา้รับ      

การฝึกอบรม)  
3.4   การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม  
3.5   การประเมินหลกัสูตร  
3.6   การประเมินอาจารย ์และคุณสมบติัของผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
3.7   การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม  

4.    วเิคราะห์และสรุปผล  
5.    การน าผลการประเมินท่ีไดม้าใช ้ 

5.1   ปรับปรุงการฝึกอบรม  
5.2   ปรับปรุงหลกัสูตร  

6.   จดัท ารายงานการประเมินตนเอง   
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน WFME อนุกรรมการบริหารหลกัสูตรไดป้ระชุมหารือ เพื่อ

ก าหนดขอ้มูล และกลไกส าหรับการประเมินหลกัสูตร เพื่อน าไปใชจ้ริง และลดการซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลจาก 

มคอ 7 และ IQA  

อนุกรรมการสรุปการประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรตอ้งครอบคลุม และกรอบระยะเวลาใน

แต่ละหวัขอ้ดงัตาราง 

หวัขอ้การประเมิน กรอบรอบ
ระยะ การ
ประเมิน 

แหล่งขอ้มูล วธีิการประเมิน 

พนัธกิจของแผนการ
ฝึกอบรม/หลกัสูตร 
(Context)  

ทุก 5 ปี  
 

- Principle stakeholders  
- Other stakeholders 

- การประชุม หรือการสัมมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application 

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
นโยบายการรับสมคัร ผูรั้บ
การฝึกอบรมและความ
ตอ้งการของ ระบบสุขภาพ 
(Context) 

ทุก 5 ปี - Principle stakeholders  
- Other stakeholders 

- การประชุม หรือการสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application  
- นโยบายจากราชวทิยาลยั 

แผนการฝึกอบรมและ
หลกัสูตร (Input and 
Process)  
 

ทุก 1 ปี - Principle stakeholders  
- Other stakeholders  
 

- การประชุม หรือการสัมมนา 
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application 

ทรัพยากรทางการศึกษา 
(Input)  
 

ทุก 2 ปี - ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม หรือการสัมมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application 

สถาบนัฝึกอบรม (ร่วม) 
(Input)  
 

ทุก 1 ปี - ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม หรือการสัมมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application 

ขั้นตอนการด าเนินงานของ
แผนการฝึกอบรม (Process)  
  

ทุก 1 ปี  
 

- ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม หรือการสัมมนา  
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- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application 

การวดัและประเมินผล 
(Process)  
 

ทุก 1 ปี - ผูใ้หก้ารฝึกอบรม - ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม หรือการสัมมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application 

การประเมินพฒันาการของ
ผูรั้บการฝึกอบรม (Process)  
 

ทุก 1 ปี - ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม หรือการสัมมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application 

คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้ห้
การฝึกอบรม (Process)  
 

ทุก 1 ปี - ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม หรือการสัมมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึง
ประสงค ์สมรรถนะ 6 ดา้น 
(Product)  
 

ทุก 1 ปี - Principle stakeholders  
- Other stakeholders  
 

- การประชุม หรือการสัมมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application 

ความสามารถในการ
ปฏิบติังานของแพทย ์
ผูส้ าเร็จการฝึกอบรม 
(Product)  

ทุก 1 ปี  
 

- บณัฑิต  
- ผูใ้ชบ้ณัฑิต  
 

- การประชุม หรือการสัมมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application 

ขอ้ควรปรับปรุง  
 

ทุก 1 ปี  
 

- ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 

- การประชุม หรือการสัมมนา  
- การเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถาม
ทางจดหมาย โทรศพัทห์รือ online 
application 

 

ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ไดมี้การแสวงหาขอ้มูล

ป้อนกลบัเก่ียวกบั การฝึกอบรม/หลกัสูตรจาก ผูใ้หก้ารฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม นายจา้งหรือผูใ้ช้

บณัฑิต และผูมี้ส่วนไดส่้วน เสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังาน

ของแพทยผ์ูส้ าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลกัสูตร ทั้งน้ีในส่วน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั
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ของหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น สาขารังสีวินิจฉยั ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ไดแ้ก่ 

1. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (แพทยป์ระจ าบา้น)  

2. คณาจารย ์ 

3. ผูใ้ชบ้ณัฑิต (นายจา้ง/ ผูบ้งัคบับญัชา)  

4. ศิษยเ์ก่า  

5. ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่วนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนของหลกัสูตรฯ คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิตนอกแผนกรังสีวทิยา ผูป่้วย หรือองคก์ร

แพทย ์ โดยอนุกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ จะประชุมลงมติไดต้วัแทนเพื่อด าเนินการในกรอบเวลาต่อไป   

 

ส าหรับแนวทางการประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรความรู้ความ

ช านาญอนุสาขาภาพวนิิจฉยัชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ฉบบัปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 เป็นการวางแผนเพื่อน าขอ้มูลท่ีส าคญัจากผูมี้ ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) ทั้งหมดมาเพื่อ

ปรับปรุงหลกัสูตรฯและท าใหเ้กิดการพฒันาหลกัสูตรฯอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ  

โดยหลกัการประเมินหลกัสูตรฯนั้นไดน้ ามาจาก CIPP model (Context, Input, Process and 

Product) โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีเช่ือถือได ้แบบสอบถามน้ีประกอบไปดว้ย 4 

หมวด  คือ   

1. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นบริบท (Context)  

2. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input)   

3. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นกระบวนการ (Process)   

 4. การประเมินหลกัสูตรฯในดา้นผลผลิต (Product)   

 

หมายเหตุ:  

-   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั (Principle stakeholders) ประกอบดว้ย ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม อาจารย ์

    ผูใ้หก้ารฝึกอบรม ศิษยเ์ก่า ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา ราชวทิยาลยัและแพทยสภา  

                 (ผูรั้บรองหลกัสูตรการฝึกอบรม)  

-   มีส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน (Other stakeholders) ประกอบดว้ย เพื่อนร่วมงานของบณัฑิตท่ีเก่ียวขอ้งใน      

    สายงานรังสีวนิิจฉยั ผูใ้ชบ้ณัฑิตสหสาขาวชิาชีพอ่ืน 
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การประเมินโครงการฝึกอบรม (Program evaluation) 

วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สงู 

จดัท าโดย ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

การประเมนิโครงการฝึกอบรม (program evaluation, PE) เป็นการวางแผนล่วงหน้าเพื่อน า
ขอ้มลูทีส่ าคญัจาก ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หมดมาปรบัปรุงและพฒันาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ หวัขอ้ทีป่ระเมนิใช ้CIPP model โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 หมวด คอืการประเมนิ
โครงการฝึกอบรมฯ ในดา้นบรบิท (context), ดา้นปจัจยัน าเขา้(input), ดา้นกระบวนการการศกึษา 
(process) และดา้นผลผลติ (product)  

หมายเหตุ 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหลกั ไดแ้ก่ กรรมการฝึกอบรม, อาจารย,์ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด, รองคณบดฝีา่ย
หลงัปรญิญา,ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยฯ์, แพทยสภา 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตวัแทนกระทรวงสาธารณสุข,ผู ้ใชบ้ณัทติ, เพื่อนรว่มงานต่าง
วชิาชพี 

 

1. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านบริบท (Context) 

หลกัสตูรภาพวนิิจฉยัชัน้สงูเป็นสาขาวชิาต่อยอดมาจากสาขารงัสวีทิยาวนิิจฉยัและรงัสวีทิยา
ทัว่ไป ซึง่เป็นสาขาเฉพาะทางทีม่หีลกัการใชเ้ครือ่งมอืทางรงัสใีนการใหก้ารวนิิจฉัยโรคแก่ผูป้ว่ย ทัง้ใน
ภาวะทีไ่ม่รบีด่วน และในภาวะฉุกเฉินหรอืวกิฤต รวมไปถงึการท าการศกึษาและวจิยัทางดา้น
วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์โดยมุง่เน้นทีร่ะบบต่าง ๆ ของรา่งกายรวม 5 ระบบไดแ้ก่ ระบบทางเดนิหายใจ 
ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดนิอาหาร ระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบสบืพนัธุ ์และระบบ
กระดกูและขอ้  

 

หวัข้อการประเมิน น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

ไม่
สามารถ
ตอบได ้

ข้อเสนอแนะ 
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1.1 ความส าคญัของรงัสแีพทยอ์นุสาขา
ภาพวนิิจฉยัชัน้สงูต่อระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ 

       

1.2 ความส าเรจ็และความน่าเชื่อถอืของ
โครงการฝึกอบรมฯ ทีผ่่านมา 

       

1.3 ความน่าเชื่อถอืของในภาพรวม
โครงการฝึกอบรมฯ ในช่วงเวลาทีผ่่านมา 

       

1.4 ความสามารถของแพทยผ์ูส้ าเรจ็การ
ฝึกอบรมในการปฏบิตังิาน 

       

1.5 โครงการฝึกอบรมฯ ตอบสนองเชงิ
ประจกัษ์ต่อความตอ้งการของประเทศ 

       

1.6 ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นนโยบายให้
โครงการฝึกอบรมฯด าเนินต่อไป 

       

1.7 ควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรพัยากร
อยา่งเพยีงพอต่อโครงการฝึกอบรมฯ 

       

 

2. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 

ในปจัจบุนั สาขารงัสวีนิิจฉยั ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ไดด้ าเนิน
โครงการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา จ านวนปีละ 8 ต าแหน่ง มทีรพัยากรทางการศกึษา
ครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐานการรบัรองคุณภาพสถาบนัฝึกอบรม มหีลกัการการใชง้บประมาณในการ
ด าเนินการตามแผนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศกึษาตามวงเงนิที่
ไดร้บัมอบอ านาจจากคณบด ี

หวัข้อการประเมิน น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

ไม่
สามารถ
ตอบได ้

ข้อเสนอแนะ 

2.1 โครงการฝึกอบรมฯ ควร
ไดร้บัการสนับสนุนในดา้นต่าง ๆ
เพิม่ขึน้หรอืไม ่อยา่งไร 
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2.1.1 ดา้นนโยบาย        

2.1.2 ดา้นบุคลากร (จ านวน
ผูเ้รยีน) 

       

2.1.3 ดา้นงบประมาณ        

2.1.4 สถานที ่(สถานทีอ่ะไร)        

2.2 โครงการฝึกอบรมควรไดร้บั
ความรว่มมอืจากหน่วยงานต่าง 
ๆ เพิม่ขึน้หรอืไม ่อยา่งไร 

       

2.2.1 กระทรวงสาธารณสุข        

2.2.1 แพทยสภา        

2.2.2 โรงเรยีนแพทย/์สถาบนั
ฝึกอบรม 

       

2.2.3 แพทยสมาคม        

2.2.4 ราชวทิยาลยัอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

       

 

3. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านกระบวนการ (Process) 

กระบวนการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นอนุสาขา ภาพวนิิจฉยัชัน้สงู มวีตัถุประสงคใ์หแ้พทย์
ประจ าบา้นทีส่ าเรจ็การฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาภาพวนิิจฉัยชัน้สูงทีส่ามารถปฏบิตังิาน
ทางดา้นภาพวนิิจฉยัชัน้สงูไดด้ว้ยตนเองอยา่งมปีระสทิธภิาพในสถาบนัการศกึษาหรอืสถานพยาบาล
ทัว่ไปทีต่นสงักดั และมคีุณสมบตัแิละความรูค้วามสามารถขัน้ต ่าตามแนวทาง มาตรฐานของราช
วทิยาลยัรงัสแีพทยฯ์ตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้น กระบวนการฝึกอบรมฯมวีธิแีละแนวทางการวดัและ
ประเมนิผลอย่างชดัเจนทัง้ Formative และ Summative evaluation กระบวนการฝึกอบรมในปจัจบุนัใช้
ระยะเวลา 2 ปี โดยมกีารก าหนดผลลพัธข์องการฝึกอบรมใหค้รอบคลุมกบัเกณฑม์าตรฐาน WFME และ
ใชว้ธิปีระเมนิทกัษะทางคลนิิกผ่านการประเมนิสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ดา้น, Entrustable Professional 
Activity, Milestone และ Table of Specification โดยมเีกณฑใ์นการประเมนิผ่านในแต่ละชัน้ปีอย่าง
ชดัเจน 
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หวัข้อการประเมิน น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

ไม่
สามารถ
ตอบได ้

ข้อเสนอแนะ 

3.1 อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
(trainer) 

       

3.1.1 ความเหมาะสมของจ านวน
อาจารย ์

       

3.1.2 ความเหมาะสมของ
คุณภาพอาจารย ์

       

3.1.3 เจตคตขิองผูใ้หก้าร
ฝึกอบรม 

       

3.1.4 ความเหมาะสมของ
แนวทางพฒันาคุณภาพอาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

       

3.1.5 ความเอาใจใส่ของผูใ้หก้าร
ฝึกอบรม 

       

3.2 ผูร้บัการฝึกอบรม        

3.2.1 คุณภาพและความพรอ้ม
ของผูร้บัการฝึกอบรม 

       

3.2.2 การเพิม่พนูความรูแ้ละ
ทกัษะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
เปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและ 
หลงัเขา้สู่กระบวนการฝึกอบรม 

       

3.2.3 คุณภาพชวีติของผูร้บัการ
ฝึกอบรมในระหว่างฝึกอบรม (ใน
ความเหน็ของท่าน) 

       

3.2.4 ความสามารถของผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมในการพฒันาและ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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3.3 วธิปีระเมนิผลการฝึกอบรม        

3.3.1 ความเหมาะสมของวธิี
ประเมนิผล 

       

3.3.2 ความสามารถในการ
จ าแนกคุณภาพผูร้บัการฝึกอบรม 

       

3.3.3 ความโปรง่ใส ยตุธิรรม และ 

ธรรมาภบิาลของวธิปีระเมนิใน
ปจัจบุนั 

       

3.4 ภาพรวมของกระบวนการ
ฝึกอบรม 

       

3.4.1 ความเหมาะสมของ
กระบวนการฝึกอบรมทัง้หมดใน
ภาพรวม 

       

3.4.2 ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาการฝึกอบรม (ปจัจบุนั 
คอื 2 ปี) 

       

3.4.3 ความเหมาะสมของเนื้อหา
วชิาการ 

       

 

4. การประเมินโครงการฝึกอบรมฯ ในด้านผลผลิต (Product) 

จะใชชุ้ดประเมนิ แบบสอบถามความพงึพอใจของผูบ้งัคบับญัชา นายจา้ง/ ผูร้ว่มงาน ต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยขอ้มลูจะรวบรวมเขา้สู่ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติังานและคณุลกัษณะของบณัฑิต 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามนี้ต้องการส ารวจความคดิเหน็และความพงึพอใจทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของแพทย์
ทีป่ฏบิตังิานในหน่วยงานของท่านเนื้อหาของค าถามจะเกีย่วขอ้งกบัความรูค้วามสามารถในวชิาชพีตาม
ลกัษณะงานในสาขานัน้ๆ ความรูค้วามสามารถพืน้ฐานทีส่่งผลต่อการท างาน อกีทัง้คุณธรรม จรยิธรรม
และจรรยาบรรณในวชิาชพีของบณัฑติ 
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โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในหวัขอ้ทีต่รงกบัความเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

ระดบัคะแนน 5 = มากทีสุ่ด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรบัปรงุแกไ้ข 0 = ประเมนิ
ไมไ่ด ้(เช่น ไมเ่กี่ยวกบัลกัษณะงาน ฯลฯ) 

 

คุณลกัษณะ ความพอใจของท่านต่อบณัฑิต 
ประเมนิ
ไมไ่ด ้

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

1. ความรูค้วามสามารถในดา้นวชิาการ/วชิาชพี 

1.1 ความรอบรูใ้นสาขาวชิาชพี 

      

1.2 ความสามารถในการใชว้ชิาความรูใ้นการ
ปฏบิตังิาน การวนิิจฉัยและดแูลรกัษาผูป้ว่ย 

      

1.3 ความสามารถแกป้ญัหาในการปฏบิตังิานอย่าง
เป็นระบบ 

      

1.4 ทกัษะหตัถการและการตรวจเพื่อการวนิิจฉยัและ
รกัษา 

      

2. คุณธรรม/จรยิธรรม 

2.1 ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงาน 

      

2.2 การอุทศิเวลาใหก้บังาน       

2.3 การเคารพต่อกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงาน       

2.4 การเคารพสทิธแิละใหเ้กยีรตแิก่ผูป้ว่ย       

2.5 ทกัษะการใหค้ าปรกึษาแก่ผูป้ว่ยและญาต ิ       

3. การครองตนและมนุษยสมัพนัธ์ 

3.1 ความมอีธัยาศยัด/ีมนี ้าใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 

      

3.2 บุคลกิภาพและความเหมาะสมในการวางตวั       
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3.3 การท างานเป็นทมี/การยอมรบัความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่น 

      

3.4 ความสามารถในการสื่อสารใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ       

4. การพฒันาความรูค้วามสามารถของวชิาชพีอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.1 ความกระตอืรอืรน้ สนใจศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ
อยา่งสม ่าเสมอ 

      

4.2 ความสามารถในการน าองคค์วามรูใ้หม่มาใช้
พฒันาคุณภาพของหน่วยงาน 

      

5. ความพงึพอใจโดยรวม       

 

 

 

 

 

สิง่ทีท่่านเหน็ว่าควรปรบัปรุงเกีย่วกบัการปฏบิตังิานและคุณลกัษณะของบณัฑติ 

คุณลกัษณะ ความไม่พอใจของท่านต่อบณัฑิต 
ประเมนิ
ไมไ่ด ้

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

1. ขาดความช านาญและประสบการณ์ในการท า
หตัถการ 

      

2. ขาดทศันคตทิีด่ใีนการดแูลผูป้ว่ย       

3. ขาดทกัษะในการคดิตดัสนิใจ       

4. ขาดทกัษะคดิสรา้งสรรค ์ไมก่ลา้คดินอกกรอบ       

5. ขาดทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ       

6. ขาดความมวีนิยั เช่น มาสายบ่อย ไมเ่ขา้ประชุม       



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจ ำบำ้นอนุสำขำภำพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล พ.ศ. 2562               ๑๓๕ 

7. เหน็ประโยชน์ส่วนตวัมากกว่าประโยชน์องคก์ร       

8. วตัถุนิยม นึกถงึแต่เงนิ       

9. ขาดทกัษะการประสานงานกบัแพทยส์าขาอื่น       

10. ขาดทกัษะในการปรบัตวัเขา้กบัโครงสรา้งองคก์ร/
กฎระเบยีบ/วฒันธรรมองคก์ร 

      

11. ขาดความยดืหยุ่นในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น       

12. ดือ้ ไมร่บัฟงัและปฏบิตัติามความคดิเหน็ผูอ้ื่น       

 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ค าชีแ้จง ท่านมขีอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพของบณัฑติในดา้น
ต่างๆ ต่อไปนี้อยา่งไร 

1. ดา้นความรู ้ความสามารถในวชิาชพีแพทย์ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

2. ดา้นความรู ้ความสามารถพืน้ฐานทีส่่งผลต่อการท างาน 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

3. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



      

หลกัสตูรแพทยป์ระจ ำบำ้นอนุสำขำภำพวนิิจฉยัชัน้สงู คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล พ.ศ. 2562               ๑๓๖ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

4. ดา้นการครองตนและมนุษยสมัพนัธ์ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

5. ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


